Bizonyítatlan állítások miatt figyelmeztetett a GVH
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatot folytatott a HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
valamint az AMERICAN LEISURE INTERNATIONAL Kft., mert mindkét
vállalkozás fiatalító és ránctalanító hatással reklámozta a „Collatan” és a „Twist”
szoláriumcsöveket, de nem tudták igazolni ilyen tartalmú állításaikat. A GVH nem
szabott ki bírságot, ám figyelmeztetésben részesítette, egyúttal megfelelőségi
program kialakítására kötelezte a két vállalkozást, és eltiltotta őket a jogsértő
magatartás folytatásától. E mellett a GVH előírta a vállalkozásoknak, hogy
tájékoztassák azokat a szolárium stúdiókat, amelyekhez jogsértő állításokat
tartalmazó reklámanyagot juttattak el.
A GVH 2013 szeptemberétől a „Collatan”, majd a Twist szoláriumcsövek hirdetéseit
vizsgálta, köztük az alábbiakat:
„De a bőrfiatalító szoláriumcső valóban létezik! A barnítás mellett a Coffee Love
Collatan csövek serkentik a kollagén képződést, így selymesebbé, rugalmasabbá
varázsolják a bőrt!”
„Az egyedülálló kivitel a kollagén termelést is stimulálja, tiszta, fiatalos és
bőrhibák nélküli bőrképet biztosít.”
A GVH megállapította, hogy a két vállalkozás nem tudta igazolni a szoláriumcsövekkel
kapcsolatos, bőrfiatalításra vonatkozó állításait. A benyújtott bizonyítékok ugyanis nem
voltak alkalmasak a reklámként használt kijelentések alátámasztására, mert nem érték el
az elvárt igazolási szintet, illetve egyéb aggályokat is felvetettek, például




a vizsgálatok egyike sem az érintett termékekre vonatkozott, és ekvivalencia
igazolást sem nyújtottak be,
az egyik csatolt tanulmányt 2014-ben tették közzé, míg a reklámok 2013-tól
futottak,
a fogyasztókon végzett vizsgálat ismertetése kizárólag a vizsgálati alanyok
szubjektív érzékelésén alapult.

Így a GVH jogsértőnek találta 2013. szeptember 1-től kezdődően a „Collatan”
szoláriumcsövek, 2016. január 15-től kezdődően pedig a „Twist” szoláriumcsövek
népszerűsítésekor alkalmazott reklámokat, mert azokban a termékeknek olyan kedvező
– fiatalító, bőrfiatalító és ezekhez hasonló, pl. ránctalanító – hatásokat tulajdonítottak,
amelyek valóságtartalmát a vállalkozások nem tudták igazolni.
A GVH a HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, valamint az
AMERICAN LEISURE INTERNATIONAL Kft.-t a figyelmeztetés jogintézménye
keretében egyúttal olyan versenyjogi megfelelési mechanizmus elfogadására kötelezte,
amely alkalmas a jövőbeni jogsértések megelőzésére (megfelelőségi program). A

megfelelőségi programot a vállalkozásoknak rögzíteniük kell belső eljárásrendjükben,
és gondoskodniuk kell arról, hogy a jövőben megjelenő reklámjaikat egy hozzáértéssel
rendelkező belső munkatárs, illetve egy külső, független szakértő (például megfelelő
szakértelemmel rendelkező ügyvéd/ügyvédi iroda, tanácsadó cég, független társadalmi
szervezet) ellenőrizze – még azok megjelenése előtt – abból a szempontból, hogy az
adott kampány megfelel-e a tisztességes kereskedelmi gyakorlat előírásainak.
A versenytörvény értelmében a GVH a figyelmeztetés eszközét is alkalmazhatja a
célból, hogy a magyar gazdaság gerincét alkotó kis- és középvállalkozásokat (KKV) a
versenyjogi megfelelés irányába terelje. E szankció a KKV-k által elkövetett jogsértések
esetében alkalmazható, de csak akkor, ha az adott vállalkozás első alkalommal valósít
meg jogsértést, feltéve, hogy a jogsértés nem közbeszerzési kartell keretében, nem uniós
jogot sértve vagy sérülékeny fogyasztók kárára történik.
A figyelmeztetésben részesített vállalkozásoknak be kell számolniuk a
Versenyhatóságnak megfelelőségi programjuk megvalósításáról, amelynek elmulasztása
esetén a GVH haladéktalanul megindítja a végrehajtást, és végrehajtási bírságot is
kiszabhat.
A GVH megszüntette az eljárást a „finomító” jelzőt, illetve a hozzá hasonló hatások
ígéretét tartalmazó állítások, valamint a 2013. január 1. és augusztus 31. közötti
kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában, továbbá a LIGHTTECH Lámpatechnológai
Kft.-vel szemben.
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