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1. Bevezetés
A 21. század társadalmi és gazdasági viszonyai alapján egy digitális gazdaságban
élünk, mely egyfajta paradigmaváltásként írható le. A jelenséget negyedik ipari
forradalomnak (ipar 4.0) is szokás nevezni. Ez egy olyan áttörést jelöl, amelyet a
számítógépeknek és a digitalizációnak köszönhetően értünk el, és amely nemcsak a technika
világára, hanem az élet minden területére kihatással van.1 A digitális javak, úgymint a
szoftverek és a digitalizált információ értéke fontos szerepet töltenek be a gazdaságban, mert
azok könnyen felhasználhatók és másolhatók, továbbá az internet segítségével kereskedni is
lehet velük. A digitális forradalom azonban még nem zárult le, a robotizáció vagy éppen a
mesterséges intelligencia kutatások és fejlesztések javában zajlanak. Ezeknek köszönhetően
digitális piacok, online piacterek, internetalapú termékek és szolgáltatások jelentek meg,
melyek szoros kapcsolatban állnak az internetes kereskedelemmel. Ez a folyamat a múlt
század kilencvenes éveivel kezdte térnyerését, és a kétezres évek elején csúcsosodott ki.2
Mindez a fogyasztók számára is új lehetőségeket hozott magával. A világhálón található
információk segítségével könnyedén össze tudják hasonlítani a vásárolni kívánt termékek és
szolgáltatások tulajdonságait; úgymint azok árát, a szállítás feltételeit vagy éppen funkcióit.
Emellett mások véleményét is alapul tudják venni, amelyekből az elhatározásuk előtt képesek
következtetéseket levonni. A digitális és a hagyományos piacok közötti legnagyobb
különbség talán az, hogy lerövidült az az idő, amit a fogyasztó egy-egy döntés előtt az online
térben

a

termékekkel

kapcsolatos

feltérképezésre

szán,

mindez

pedig

kevesebb

költségráfordítást és befektetett energiát igényel.
Az új tendenciák nem csupán a fogyasztóknak kedveztek, hanem a szolgáltatók és a
platformtulajdonosok előnyére is vált, hiszen kisebb időegység alatt jóval több embert tudtak
elérni, mert a földrajzi korlátok kiszélesedtek, a tárolásra szánt költségek minimalizálódtak, és
a rendelkezésre állás időtartama is megnőtt. Mindazt a pénzt és időt, amelyet a kereskedők
megspóroltak azzal, hogy tevékenységüket az online piacterekre helyezték át, arra tudják
fordítani, hogy felmérjék a célközönséget, azok igényeit és preferenciáit, valamint úgy tudják
alakítani a termékeiket, hogy minél több személynek megfeleljen az.
Ezek a folyamatok mára felerősödtek. A digitális gazdaság velejárója, hogy az online
vásárlás, az azt megelőző keresés, informálódás, a termékek összehasonlítását megkönnyítő
lehetőségek, és sokszor a vásárláshoz vagy egy-egy szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

1

European Commission: The Fourth Industrial Revolution. 16 April 2018. https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/fourth-industrial-revolution
2
Industry 4: Digitális forradalom. n.d. http://industry4.hu/hu/fogalomtar/digitalis-forradalom
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adatmegosztás új kihívásokat teremtettek.3 Véleményem szerint mindez számos szabályozási
igényt vet fel, és előtérbe kell helyezni a fogyasztók védelmét, hogy ne essenek a digitális
kereskedők gyakran jogszerűtlen eladásösztönzési stratégiáinak áldozataivá.
Fogyasztóként egyre gyakrabban lehet szembesülni azzal, hogy a digitalizáció
következtében, bár hatalmas mennyiségű információt zúdítanak a felhasználókra, mégis
sokakban támad az az érzés, hogy ennek ellenére mégsem azt kapták, amire számítottak egyegy vásárlás során. Mindennek hátterében sokszor tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat is
állhat, jómagam mégis e témakör egy olyan szegmensével szeretnék foglalkozni, melynek
középpontjában az információ, pontosabban annak hiánya áll.
Bár a fókuszt a fogyasztóvédelmi jogra helyeztem, a téma ismertetése során
elengedhetetlen, hogy a területnek más jogágakkal való kapcsolatát is röviden megvizsgáljam.
Mindezt olyan mértékben teszem, amennyire a dolgozat témájának kifejtéséhez,
értelmezéséhez és egy átfogóbb kép megismeréséhez szükséges. Az egyes jogágak
összekapcsolódásának bemutatásával arra törekszem, hogy a sokrétű problémát több
jogterület szemszögéből megvitassam.
Fontosnak tartom, hogy a dolgozat elején röviden foglalkozzak egyes meghatározó
kérdésekkel, fogalmakkal és jelenségekkel, melyek segítségével könnyebb kontextusba
helyezni azt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) milyen módszerekkel és
stratégia mentén lép fel, milyen okból foglalkozik a témával, miért is relevánsak a digitális
piacok a fogyasztók esetében, és hová vezethet, ha a vásárlóknak nem áll elegendő információ
a rendelkezésükre egy-egy döntés meghozatala előtt.
Mivel a digitális piacokon megvalósuló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok is
számos ponton különbözhetnek egymástól, fontosnak tartottam, hogy a GVH e területen
betöltött fogyasztóvédelmi szerepét is leszűkítsem arra a jelenségre – amely a Versenytanács
által vizsgált ügyekben észrevételeim alapján a leggyakrabban előfordult –, amikor a kínálati
oldal szereplői nem szolgáltatnak megfelelő tájékoztatást, így a fogyasztók hiányos
információval állnak szemben. A másik téma, amellyel a dolgozat második részében
rövidebben

foglalkozok,

szintén

az

információhiányhoz

kapcsolódik;

amikor

a

platformtulajdonosok adatokat gyűjtenek a felhasználókról, amelyek segítségével profilt
alkotnak róluk, ami az ügyleti döntésre is kihatással lehet, és amivel a fogyasztók nincsenek

BELÉNYESI Pál: A digitális piacok időszerű versenyjogi vonatkozásai. A digitális piacokra vonatkozó
joggyakorlat és a kapcsolódó joggazdasági megfontolások összehasonlítása az Egyesült Államokban és az
Európai Unióban. John Cabot University, Róma, 2015. október 02. 7—8.
http://www.GVH .hu/data/cms1033315/12_Belenyesi_Pal_a_digitalis_piacok.pdf
3
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tudatában. Ennél az esetkörnél arra kerestem a választ, hogy ez a gyakorlat vajon kimeríti-e a
megtévesztő mulasztás fogalmát.
A fogyasztóvédelmi szervek közül választásom azért a GVH tevékenységére esett,
mert bár a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) végrehajtásában több szerv is érintett (a GVH
mellett még a Magyar Nemzeti Bank és a kormányhivatalok), a GVH az a hatóság, amely a
verseny érdemi érintettsége miatt a jelentősebb fogyasztóvédelmi kérdésekben állást
foglalhat.
A téma relevanciáját azzal próbálom alátámasztani, hogy a Versenytanács4 – mint a
GVH versenyfelügyeleti eljárásaiban érdemben határozatot hozó fórum – döntéseit is
tanulmányoztam és a dolgozatba illesztettem. Lényegesnek tartom, hogy a Hivatal
magyarországi munkássága mellett bizonyos nemzetközi szervezetekben betöltött szerepéről
is értekezzek, megvizsgálva, hogy a téma szempontjából fontos globális digitális
fogyasztóvédelmi problémákkal szemben hogyan lehet fellépni, és, hogy egy a GVH
fókuszában álló nemzeti ügy milyen szerepet játszhat egy hasonló tárgykörű nemzetközi
kérdés megítélésében és megoldásában. A 21. század komplex kihívásaihoz ugyanis a
versenyjognak is alkalmazkodnia kell.
2. Fogyasztóvédelem és a GVH
Tekintve, hogy a dolgozatom a fogyasztóvédelmi jog digitális piacokon betöltött
szerepével és a GVH-nak ezen a területen végzett tevékenységével foglalkozik, így pár
gondolat erejéig kontextusba kell helyezni a fogyasztóvédelmi jogot.
A fogalom meghatározása azért sem egyszerű, mert az átível a hagyományos jogági
struktúrán, hiszen abban mind a közjognak, mind a magánjognak szerepe van, polgári jogi,
közigazgatási jogi és akár büntetőjogi vetületei is vannak.5 Erre a jogterületre leginkább az
jellemző, hogy nem a jogági homogenitáson, hanem a funkcionalitáson van a hangsúly, így
kerül középpontba a szabályozás tárgya és annak szerepe.6
A fogyasztóvédelem – így a fogyasztóvédelmi politika – célja az, hogy a fogyasztók
védelmét a vásárlással kapcsolatos érdekeiket illetően minél hatékonyabb eszközök
Gazdasági Versenyhivatal: Versenytanács. n.d.
https://www.gvh.hu/gvh/gvh_jogallasa_szervezete/szervezeti_abra/4239_hu_versenytanacs
5
FEKETE Orsolya: A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein –
kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire doktori értekezés tézisei. Szegedi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2011. 1—4.
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/733/2/T%C3%89ZISEK_Fekete_Orsolya.pdf
6
FAZEKAS Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Budapest, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.,
Budapest, 2007. 75—76.
4
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szolgálják.7 Ennek egyik pillérét az állami szervek képezik, amelyekhez a GVH is tartozik. A
GVH egy kormánytól független, autonóm államigazgatási szerv, amelynek a piacgazdaságba
történő beavatkozásának létjogosultságát az alapozza meg, hogy a kereskedelmi gyakorlatok
tisztességtelensége kapcsolatban áll a versenyfolyamatok torzulásával. A verseny védelme
tehát nemcsak azért indokolt, mert annak rendellenessége zavarokhoz és piaci
egyensúlytalansághoz vezet(het), hanem mert a fogyasztói érdekvédelem eszköze is.
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazása esetén
a Hivatal jár el azokban az ügyekben, melyek érdemben sértik a versenyt. Ha ugyanis egy
kereskedelmi gyakorlat a fogyasztói döntéseket széles körben befolyásolja, arra is alkalmas
lehet, hogy végül a versenyfolyamatokra negatív hatást gyakoroljon. Az ezzel kapcsolatos
versenyfelügyeleti eljárásokat pedig a Versenytanács folytatja le.8
3. Digitális piacok és platformok
A téma bemutatásakor elengedhetetlen annak kifejtése és értelmezése, hogy mit is
értünk a digitális piac és platform fogalmak alatt, ugyanis ez alapján lehet behatárolni azt a
vizsgálati területet, melyre a GVH is – a dolgozat témáját figyelembe véve – fókuszál.
A digitális piacokon olyan interneten található kereskedelmi tereket kell érteni,
amelyeken a digitális felületek központi szerepet játszanak. A sokszínűség miatt létrejön egy
értékháló, mely értékesítési láncokat termelő egységekkel kapcsol össze, melyekben a
kommunikációs- és tartalomszolgáltatások, sőt ezek összefonódásai is megjelennek.9 További
részletes elemzés nélkül a hangsúly láthatóan azon van, hogy a digitális piacok, az ott
megtalálható hálózati hatásoknak10 köszönhetően koncentráltak, és a szolgáltatás is többféle
úton juthat el felhasználókhoz. Az tehát, hogy a fogyasztók több módon is (pl. telefon,
számítógép) elérhetővé váltak, mind azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozások az ő

TÓTH Tihamér: Fogyasztóvédelmi közjog. Egyetemi jegyzet és szöveggyűjtemény. n.d. 20.
https://bit.ly/3btt114
8
Gazdasági Versenyhivatal: Amit a Gazdasági Versenyhivatalról tudni kell. Budapest, 2014. 6—15.
https://gvh.hu/data/cms1026781/GVH_vkk_kiadvanyok_amit_a_gvh_rol_tudni_kell_2014_03.pdf
9
European Parliament: Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy. Study for the ECON
Committee. 2015. 8—10.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf
10
A hálózati hatásokat külső gazdaságosságoknak is nevezzük, melyek a fogyasztási folyamatok jellemzői, mely
azt jelenti, hogy minél többen és többet fogyasztanak egy termékből a fogyasztók, annál hasznosabbá válik az
számukra. A külső gazdaságosságok létrejöttének feltétele, hogy a fogyasztási folyamatok függjenek egymástól,
melyben a fogyasztók hálózatokat alkotnak. A hálózati hatás elnevezés ezenfelül arra is utal, hogy az egyes
fogyasztók a fogyasztási hálózatok csomópontjait képezik, melyek képesek megváltoztatni egymás állapotát a
közöttük lévő összeköttetéseken keresztül.
KISS Ferenc László: Bevezetés a szabályozás gazdaságtanába. n.d. 51—52
http://mail.mtakti.hu/file/download/vesz/verseny_03_KissFL_bevezetes.pdf
7
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érdeklődésükre építsék üzleti modelljeiket. A kereskedők az így elnyert figyelemből
termelnek pénzt, és hoznak létre új piacokat.11
Ami a digitális piacokat leginkább elkülöníti a hagyományos piacoktól, azok az ott
használt üzleti modellek, amelyeknek három fő típusát lehet megkülönböztetni: amikor a
felhasználó biztosítja az üzemeltető bevételét a célzó hirdetéseken keresztül; amikor a
felhasználó fizet is az oldal tartalmáért, jellemzően előfizetések formájában; illetve az
applikációkra épülő modell, ahol már a fejlesztőktől is származik bevétel. Ezek mindegyike a
digitális piacokra jellemző hálózati hatásra épül.12 A platformok között kialakul egy verseny,
amely elsősorban a fogyasztók idejéért és figyelméért zajlik. Az említett üzleti modellekre az
is jellegzetes, hogy a kínált termék gyakran a felhasználói visszajelzés által kerül előállításra.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy vállalkozó több platformon is jelen lehet, így a fogyasztói
adatokat is fel tudja használni annak érdekében, hogy még testre szabottabb szolgáltatást
nyújtson. A megszerzett adatok és az ily módon létrejövő adatbázisok kezelése azonban már
adatkezelési, versenyjogi és fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvethetnek. A hagyományos
piacokon, a korábban felvázoltakkal ellentétben nem feltétlenül a sajátos vállalkozási
magatartásnak, hanem az információnak van kiemelt szerepe, míg a digitális piacokon a
fogyasztók jóval gyorsabban és kedvezőbb áron jutnak ismeretekhez, és a szolgáltatók is
kevesebb

ráfordítással

tudnak

több

potenciális

fogyasztót

szerezni.

A

szabad

információáramlásból a piacok is profitálhatnak, viszont az információkezelés sajátos formái
már versenyjogilag aggályosak lehetnek, ha a vállalkozások ezáltal korlátozzák a termelést,
vagy visszaszorítják az innovációt.13 Fontos még azt a különbséget is látni, hogy a digitális
piacokon a felhasználók figyelme korlátozottabb, hiszen minél inkább az úgynevezett
maradási kényszer alatt cselekszenek, annál kevésbé lesz rugalmas a figyelmük a hasonló
termékek vagy szolgáltatások irányába. Egy újabb elhatárolási pont lehet a digitális tartalmak
és adatok szerepe. A vállalkozások által eltérő módon gyűjtött adattömeg nagysága képes
piaci erőfölényhez is vezetni, azok felhasználásával pedig specifikus és személyre szabott
hirdetések generálhatók. A különböző algoritmusok alkalmazásával szerzett egyre nagyobb és
komplexebb adathalmaz egy idő után már nélkülözhetetlenné válik egy adott platform
számára. Végül az innovációról kell szólni, hiszen az online térben a cégek sokkal inkább
rákényszerülnek a folyamatos megújulásra, amely nemcsak a piacra jutás, hanem az ott

BELÉNYESI i.m. 9.
BELÉNYESI i. m. 10—12.
13
Herbert HOVENKAMP: Antitrust and Information Technologies. Florida Law Review, Vol. 68., No 15-05
(2016) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2531689
11
12
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maradás kulcsa is. A hagyományos piacokhoz képest itt bár alacsonyabb a piacra jutási korlát,
de a határvonalak folyamatosan változnak és a fogyasztók is egyszerűbben váltanak.14
A digitális piacnak nincsen egy pontosan meghatározott, általánosan elfogadott
fogalma, azonban a megértéshez szem előtt kell tartani a technikai és kommunikációs
szempontokat is, valamint, hogy a digitális piacok alapvető velejárói a digitális platformok,
amelyek fogalmáról sem az Fttv., sem az Unfair Commercial Practices15 (továbbiakban:
UCP)16 irányelv nem tartalmaz konkrét meghatározást. A digitális gazdaság, piacok és
platformok fontosságát mutatja azonban, hogy az Európai Unióban komoly szerepet kap az
európai egységes digitális piac kialakítása.17 Az e-kereskedelem az európai egységes digitális
piac megteremtésének egyik sarokköve, és az Európai Bizottság számos olyan
kezdeményezést indít, amelynek célja, hogy kevesebb legyen a visszaélés a digitális
piacokon, és a fogyasztók nagyobb bizalommal tudjanak online ügyleti döntéseket hozni.
Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az online platformokról és a
digitális egységes piacról kimondja, hogy a digitális platformokat nem lehet jogilag releváns
és időtálló módon behatárolni, hiszen azok széleskörű tevékenységet foglalnak magukban. A
törekvést az sem segíti, hogy a digitális világ környezete állandó és gyors változásnak van
kitéve. Mindazonáltal meg lehet különböztetni a B2C18 (vállalkozások és fogyasztók közötti),
illetve a C2C19 (fogyasztók közötti) online platformokat. Ezek elsősorban a médiában, a
keresőmotorokban,

az

operációs-rendszerekben,

közlekedésben,

kulturális

tartalmak

terjesztésében vagy a közösségi hálózatokban meghatározók. Az utóbbi időben egyre nagyobb
a térnyerése a B2B20 (vállalkozások közötti) platformoknak is, amelyek az ipari internet
fejlődésében

töltenek

be

kulcsfontosságú

szerepet,

úgymint

bizonyos

felhőalapú

BELÉNYESI i.m. 13.
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair
business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC,
Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation
(EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)
16
A UCP (Unfair Commercial Practice) irányelv az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájának meghatározó
irányelve, mely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szól. Azzal a céllal jött létre, hogy a tagállamok
fogyasztóvédelmi szabályozásait a lehető legteljesebben harmonizálják. Ezt az irányelvet ültette át a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény a
magyar jogrendszerbe, és a GVH is ennek alkalmazásában rendelkezik hatáskörrel.
http://www.GVH .hu/data/cms1026781/GVH _vkk_kiadvanyok_amit_a_GVH _rol_tudni_kell_2014_03.pdf
17
Európai Bizottság: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Európai digitális egységes piaci stratégia. Brüsszel, 2015.
május 6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52015DC0192
18
Business to consumer
19
Consumer to consumer
20
Business to business
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szolgáltatások, adatmegosztó oldalak, amelyek meghatározott termékek és tárgyak közötti
kommunikációt tesznek lehetővé. 21
A platformokon számos üzleti modell fedezhető fel, így digitális tartalmak reklámozása,
értékesítése, harmadik fél által szolgáltatott információk keresése vagy olyanok, amelyek
szerződéses ügyleteknek biztosítanak teret a fogyasztók és a kereskedők között.
Leggyakrabban a következőkre lehet online platformként hivatkozni: keresőmotorok (pl.
Google); közösségi média (pl. Facebook, Instagram); felhasználói értékelő eszköz (pl.
Tripadvisor), összehasonlító eszközök (pl. Booking); közösségi gazdasági platformok (pl.
Airbnb); e-kereskedelmi platformok (pl. Amazon); alkalmazás áruházak (pl. Apple App
Store); vagy kollektív vásárlási weboldalak (pl. Groupon).22
Ezekkel a felületekkel azért kell tüzetesen foglalkozni, mert azok a felek között
közvetítenek, miközben az internetet interaktív eszközként használják fel, így elősegítve a
globális piacokhoz való hozzáférést. A kereskedelmi oldalak – mint online szolgáltatások –
hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereskedők piacra jutási költségei lecsökkenjenek,23 emellett
biztosítják az infrastruktúrát, és megteremtik annak lehetőségét, hogy szolgáltatók és
fogyasztók között interakció jöjjön létre, így a fogyasztók a kereskedőktől, mint harmadik
szereplőktől termékeket, szolgáltatásokat tudnak online megvásárolni.24 A digitális
platformokkal megjelenő új jelenségek olyan helyzeteket hoztak magukkal, amelyek a
fogyasztókra, ezzel együtt a fogyasztói ügyleti döntésekre is kihatnak, azokat torzíthatják. Ez
indokolja azt, hogy a versenyhatósági fogyasztóvédelem beavatkozzon, amelynek egyik
legfőbb feladata, hogy védelmet biztosítson olyan új helyzetekben, és óvjon olyan
körülményektől, amelyekkel kapcsolatban a fogyasztóknak még nincs elég tapasztalatuk.25
2018. áprilisban az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre a New Deal for
Consumers program, amely a fogyasztói jogok erősítését tűzte ki céljául. A kezdeményezés
hátterében annak felismerése áll, hogy a platformok komoly szerepet játszanak a digitális
kereskedelemben, amelyet olyan számadatok támasztanak alá, miszerint több, mint egymillió

Henna VIRKKUNEN—Philippe JUVIN: Jelentés az online platformokról és a digitális egységes piacról.
2017. május 31. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0204_HU.html
22
Európai Bizottság: Bizottsági szolgálati munkadokumentum iránymutatás a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásához/alkalmazásához, amely a következő dokumentumot
kíséri a bizottság közleménye az európai parlamentnek, a tanácsnak, az európai gazdasági és szociális
bizottságnak és a régiók bizottságának. Az európai polgárokat és vállalkozásokat szolgáló elektronikus
kereskedelem ösztönzésének átfogó módszere. Brüsszel, 2016. május 25. 132.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN
23
Henna VIRKKUNEN—Philippe JUVIN op. cit.
24
Európai Bizottság (2016) i.m.133—134.
25
SZÖLLŐSY András: A fogyasztói döntések szabadságának védelme és a versenyjog – fogyasztóvédelmi
politika és a versenypolitika kapcsolata. n.d.5—9. http://www.GVH .hu/data/cms1024126/print_4450_h.pdf
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uniós vállalkozás próbálja meg elérni ügyfeleit ezeken keresztül, emellett a teljes digitális
gazdaságot

alapul

véve,

a

lakossági

fogyasztáshoz

kapcsolódó

áruvásárlás

és

szolgáltatásnyújtás mintegy 60%-a valósul meg online.26 Az Európai Bizottság arra a
problémára is igyekszik megoldást találni, hogy a fogyasztók megfelelően informáltak
legyenek, így a Bizottság felhívja a vállalkozásokat, hogy többek között arról is nyújtsanak
tájékoztatást, hogy ők kereskedőknek vagy magánszemélyeknek minősülnek-e, hiszen ez a
tény a fogyasztót megillető jogokat is befolyásolhatja. A közlésnek arra is ki kell terjednie,
hogy egy online keresés eredményeképpen feldobott találatért fizetett-e a vállalkozás.27
A digitális piacok egyre szigorúbb szabályozása a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat elleni küzdelmet és az információs aszimmetria csökkentését is hivatott szolgálni.
Az online piactereken, a digitális technológia alaposabb ismeretének köszönhetően a
vállalkozások könnyebben valósítanak meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. Eszerint
egyszerűbben korlátozhatják a fogyasztók tájékozódását mind az információkereséskor, mind
az alternatívák értékelésekor, továbbá a magasabb árak kiszabására, a minőség, a választék
vagy a hibák és rossz tulajdonságok elrejtésére is van lehetőség.28 Mivel mindez kihatással
van az ügyleti döntésekre, így a következőkben ezzel fogok részletesebben foglalkozni.
4. Fogyasztói döntéselméletek
Ebben a fejezetben a fogyasztói döntéselméletekkel kapcsolatban szeretnék értekezni,
ezt megelőzve viszont az ügyleti döntésről is szólni kell. Az Európai Bizottság iránymutatása
szerint az ügyleti döntés a fogyasztónak azon döntése, hogy vásároljon-e, és ha vásárol, akkor
azt milyen feltételek mellett (pl. egy összegben vagy részletekben) tegye meg. Torzításról
akkor beszélünk, ha a vállalkozások tisztességtelen eszközökkel arra törekszenek, hogy a
vevő úgy cselekedjen, ahogy egyébként nem tervezett volna. Az ügyleti döntés magában
foglalja a vásárlást megelőző és az azt követő elhatározásokat is. 29
A GVH arra törekszik a digitális piacokon is, hogy a kínálati oldal szereplői
jogszerűtlenül ne tudják befolyásolni ezt az általában meghatározott folyamatot. Mindezt az
indokolja, hogy a fogyasztói döntés szabadsága a verseny hatásosságához is hozzájárul, ezért

Európai Tanács: Az EU átláthatósági követelményeket vezet be az online platformokra vonatkozóan. 2019.
június 14. https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2019/06/14/eu-introduces-transparencyobligations-for-online-platforms/
27
European Commission: New EU rules on e-commerce. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eurules-e-commerce
28
Jason FREEMAN: Consumer Legislation and E-Commerce Challenges. Italian Antitrust Review,
Vol.1.,(2015), 75—82 http://iar.agcm.it/article/view/11380/10558
29
Európai Bizottság (2016) i.m. 40—41.
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sem szabad, hogy abba tisztességtelenül beavatkozzanak.30 A döntési szakaszok egymást
hierarchikusan követő sorozatot alkotnak, amelyek a gyakorlatban nem feltétlenül ebben a
sorrendben valósulnak meg: problémafelismerés, információgyűjtés, szelektálás, döntés és a
vásárlás értékelése. Ezek a lépések sokszor párhuzamosan zajlanak, egy-egy lépés olykor ki is
marad, ami a termék tulajdonságaira, vásárlási rutinokra, illetve a döntések fontosságára
vezethető vissza. A skála két szélén a rutin döntések, valamint a kiterjesztett
problémamegoldás található.

(Forrás: Solomon et al. 2006., 261.)

A legtöbb vásárlói döntés azonban e két szélsőség között helyezkedik el, melyek
tudatosnak, de leegyszerűsítettnek tekinthetők. A rutin döntéseknél korlátozott tudatosságról
vagy annak teljes hiányáról lehet beszélni, ahol automatikusan, kontroll nélkül megy végbe a
vásárlás. A GVH állásfoglalása szerint ezekben az esetekben is, bár korlátozott mértékben, de
érvényesül a racionalitás.31 Általában azt kell megítélni, hogy az a tudás, amellyel egy
fogyasztó rendelkezik, hogyan viszonyul más tudásszintekhez, hiszen sosem beszélhetünk
tökéletes informáltságról. Ez azért sem létezik, mert sok esetben a vállalkozások azok, akik
tudatosan nem szolgáltatnak elegendő információt. A GVH szeretné, ha tevékenységével ez
az információhiány csökkenne, és előmozdulna, hogy a fogyasztóknak valós és kielégítő
mennyiségű tájékoztatás álljon a rendelkezésükre.
A GVH elvi állásfoglalásában32 kifejti, hogy az Fttv. védett jogi tárgya a fogyasztói
ügyleti döntés teljes folyamata, minden részével együtt, nemcsak annak egésze. A jog, a

Gazdasági Versenyhivatal: A fogyasztói döntések szabadságára vonatkozó, a GVH által követett alapelvek.
2007. május 7. 3—4. https://bit.ly/2ONjpEA
31
BERKI-SÜLE Margit: A piaci szereplők tudatossága – Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a viselkedési
közgazdaságtan tükrében. Budapest, 2015. 48—50.
https://repozitorium.omikk.bme.hu/bitstream/handle/10890/1438/ertekezes.pdf?sequence=2&isAllowed=y
32
A GVH Versenytanács Vj/104/2009., és Vj/132/2009. számú határozatai
30
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döntés egyes szakaszait is védi, tekintve, hogy az magában foglalja a fogyasztók figyelmének
felkeltését is, mely szintén nem történhet tisztességtelen módon. Nemcsak akkor beszélhetünk
jogellenes magatartásról, ha az a döntést kizárólagosan meghatározza, hanem akkor is, ha egy
gyakorlat érdemi kihatással van a folyamatra.33 Az a jogi norma pedig, mely tiltja a gazdasági
versenyben történő megtévesztést, nem közvetlenül a fogyasztót, hanem a fogyasztói döntés
szabadságát védi.34

(Forrás: GVH 2009 alapján saját szerk.)

5. Fogyasztói emberkép
A GVH-nak a digitális piacokon is az a feladata, hogy védje a fogyasztókat annak
érdekében, hogy optimális döntéseik révén a verseny folyamata ne torzuljon. A Hivatal azzal,
hogy minden olyan piaci magatartást tilt, amely a döntéshozatali folyamatra negatívan hat,
nemcsak a versenyt, hanem a fogyasztókat is óvja, ezzel egy kettős célt megvalósítva. 35 Mivel
a fogyasztók nem alkotnak homogén csoportot, elengedhetetlenné válik egy átlagfogyasztói

A GVH Versenytanács Vj-200/2000. számú határozata.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény iii. fejezetével, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvénnyel, a 2011. október 25-i 1169/2011/eu európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 1 és a
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvénnyel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései. 2018.3—4.
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/jogi_hatter/magyar_piacra_iranyado_szabalyozas/elvi_jelentosegu_dontese
k/vt_elvi_jelentosegu_dontesek_fttv_2018&inline=true
35
HAJMÁSI Petra: Fogyasztóvédelem – fogyasztó – átlagfogyasztó. Definíció-megfelelőségi analízis. 2017.
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-uni-nke-hu/Opuscula_Juv_2.pdf
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emberkép megalkotása. Ez az átlag, bár a trendek alakulásával mindig változni fog, azonban
ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy milyen módon és intenzitással kell védeni a
fogyasztókat, szükséges a jogalkalmazás szempontjából. Egy ilyen mérce alapul szolgál az
egyes eljárások során annak megállapításában is, hogy jogsérelem történt-e vagy sem. Fontos
tehát annak ismerete, hogy ki az átlagfogyasztó, akinek védelmében indokolt a fellépés, és
milyen magatartással rendelkezik.
Már a GVH alapelvei között is megtaláljuk azt a tételt, miszerint óvni kell az ügyleti
döntések szabadságát, hiszen az hozzájárul a hatékony versenyhez. Amennyiben egy
vállalkozás azt tisztességtelenül, erőszakosan vagy akár megtévesztően befolyásolja, már nem
beszélhetünk szabad fogyasztói választásról.36 Ennek a biztosítása a versenyhatóságok és a
jogalkotók feladata, és ahol szükséges, ott véleményem szerint be is kell avatkozni a piaci
versenybe. A GVH és a magyar bíróságok gyakorlatából látni, hogy azok egy konkrétabb
fogyasztói képpel dolgoznak, amelynek alapjául az utca embere szolgál mintaként; tehát nem
az, aki rendkívüli képességekkel rendelkezik, se nem az a vásárló, aki beszámíthatatlan vagy
gyengeelméjű. A GVH mindig figyelembe veszi a tudatosságot is – amelytől, csak egy
racionális szintet vár el –, a piac, valamint a kérdéses termék jellegét is.37 A Fővárosi
Ítélőtábla 2.Kf.27.171/2012/4. számú határozatában kifejtette, hogy átlagfogyasztó az, aki
észszerűen jár el, aki nem gyanakszik, és nem vonja kétségbe a tájékoztatás szavahihetőségét,
valamint jóhiszeműnek bizonyul. Amennyiben a fogyasztó nincsen nyomatékosan felhívva a
további informálódásra, úgy nem is köteles az üzenet valóságosságának és teljes tartalmának
utánajárni.
Az Európai Bíróság gyakorlata azt mutatja, hogy a fogyasztók döntésének
megalapozottsága és viselkedése attól függően is változik, hogy milyen termékkel
kapcsolatban kell azt meghozniuk. Ez azt jelenti, hogy míg esetenként túlságosan óvatosak és
megfontoltak, máskor teljesen figyelmetlenek, és nem a racionális érveket tartják szem előtt,
mégis mindez párosul a korábban megszerzett tapasztalataikkal. A következtetéseket levonva
pedig végeredményképp egy jól, illetve átlagosan informált fogyasztói mintával kell dolgozni,
akinek bár van fogalma egy adott termékről vagy szolgáltatásról, de mégsem rendelkezik túl
részletes információkkal.38 Fontos megállapítás, hogy egy kereskedelmi gyakorlat
megítélésekor vagy egy döntés meghozatala során, az átlagfogyasztónak nem kell tökéletes
PERGE László: Milyen módon alakítja a digitális világ a fogyasztói ügyleti döntési folyamatot? Budapest,
2017. 3. http://www.GVH .hu/data/cms1037677/Perge_Laszlo.pdf
37
MUZSNAY Ágnes: Az elhallgatás útján történő megtévesztés. A Tpvt. és a UCP alapján történő elbírálás
azonosságai és különbségei. Iustum Aequum Salutare, 2010/1. 195.http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20101sz/14.pdf
38
TWIGG-FLESNER: An Analysis of the Application and Scope of the Unfair Commercial Practices Directive.
Report for the Department of Trade and Industry. 2005. http://www.berr.gov.uk/files/file32095.pdf
36
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tudással rendelkeznie, hiszen akkor is logikusan jár el, ha egy-egy választási szituációban a
korábbi ismeretire támaszkodik, és észszerűen tájékozatlanul dönt.39 Tekintve, hogy
dolgozatom elsősorban a magyarországi fogyasztóvédelemre és a GVH digitális piacokon
folytatott tevékenységére koncentrál, így a továbbiakban a magyar átlagfogyasztóról kívánok
értkezeni, a későbbiekben pedig összehasonlítani, hogy a digitális piacokon ez megváltozik-e.
Az Fttv. rendelkezik a fogyasztó, illetve magatartásának meghatározásáról: „A
kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni,
aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és
körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi,
kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy
meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást
kell figyelembe venni.” A törvény külön kitér arra, hogy a fogyasztók kora, hiszékenysége,
szellemi vagy fizikai fogyatkozása megkülönböztetett kezelést indokolhat a kereskedelmi
gyakorlatok alkalmazása során.40
6. Az átlagfogyasztói emberkép a digitális piacokon
Az átlagfogyasztó tulajdonságairól és viselkedéséről a korábbiakban már esett szó, a
következőkben azt vizsgálom, hogyan változik meg a fogyasztói emberkép, illetve az ügyleti
döntése a digitális piacokon, valamint, hogy miért is eltérő az ott megjelenő kereskedelmi
gyakorlat. A digitális piacokon zajló kereskedelem egyik fő sajátossága a dinamikus, illetve a
vevőre szabott árképzés. Mindennek alapjául a változó kereslet szolgál, így az éppen aktuális
igények szerint alakulnak az árak. Azt is fejben kell tartani, hogy a digitális platformok a
vállalkozásokat és a fogyasztókat kötik össze egymással. A cégek jelentős összegeket
fordítanak a technológia kutatására és fejlesztésére, így azt jobban is ismerik; ellentétben az
átlagfogyasztókkal, akikről egyrészt nem feltételezhető, másrészt nem elvárt, hogy hasonló
tudással bírjanak.41 Ebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy a technológiai fölény
lehetővé teszi a döntéshozatali környezet befolyásolását, miszerint a fogyasztói magatartások
nyomonkövethetővé és elemezhetővé válnak az általuk megadott adatok alapján. Emiatt
lehetséges, hogy a vállalkozások személyre szabott szolgáltatásokat és termékeket nyújtanak
sokszor arra hivatkozva, hogy az adatok elemzésére minőségfejlesztési okokból is szükség

BERKI-SÜLE i.m. 114.
Fttv. 4. § (1)
41
FREEMAN op. cit. 77.
39
40

15

van.42 A személyre szabott árazás ahhoz is vezethet, hogy míg egyesek jelentős
kedvezményekben részesülnek, úgy mások a többszörösét fizethetik egy termékért. Mivel a
megszerzett információkra támaszkodva a kínálati oldal szereplői egyes fogasztói
magatartásokból kiszámítható mintákat tudnak rajzolni, látni lehet, hogy a digitalizált
kereskedelem következtében megnő a cégek befolyásolási képessége.43
De vajon ezzel a fogyasztók is tisztában vannak? Az Office of Fair Trading44 szerint az
átlagfogyasztók nem tudják és nem is értik, hogy a vállalatok milyen adatokra tesznek szert
tőlük (hányszor látogattak egy adott weboldalt, milyen gyakorisággal rendelnek onnan, IP
cím, tartózkodási hely). Ez nemcsak nekik, de a hatóságok számára is sokszor átláthatatlan,
mert nem tudják, hogy a vállalkozások hogyan kezelik a megszerzett információkat. A cégek
gyakran hivatkoznak arra, hogy mindez az információs aszimmetria csökkentését szolgálja45,
meglátásom szerint ezzel inkább a fogyasztói döntést akarják befolyásolni. Az a
bizonytalanság pedig, hogy a vásárlók nem tudják, hogy a róluk megszerzett információkat
mire használják fel, egyfajta fogyasztói félelmet is kialakíthat, melynek következtében
kevesebb lehet az online vásárlások száma.
7. Információs aszimmetria
A korábbiakban többször elhangzott már az információs aszimmetria kifejezés,
amelynek csökkentése a GVH egyik célkitűzése, de mi is rejlik a kifejezés mögött? Témám
szempontjából ennek azért van jelentősége, mert a dolgozat azt a problémakört érinti, amikor
a vállalkozások lényegesebben több információval rendelkeznek. Nem beszélhetünk döntési
szabadságról, ha a fogyasztó nem folytat le egy megfelelő információkeresést, vagy ha a
vállalkozások tisztességtelenül beavatkoznak ebbe a folyamatba. Ez legtöbbször az
információk elhallgatásával történik, melynek eredményeképp az információs aszimmetria
továbbra sem szűnik meg a felek között, hiszen a vállalat többet fog tudni az ügyleti döntés
tárgyáról.46 Ez a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vezet ahhoz, hogy a cégek pontosan
ismerik, hogy hogyan kell az információt megszűrni, azzal visszaélni vagy egyszerűen
kihasználni az olyan helyzeteket, amikor a vásárlók bizonyos jelenségeket illetően kevésbé
tájékozottak. A hagyományos közgazdaságtan alaptétele egyszerű volt, hiszen arra ösztönzött,
42

Ryan CALO: Digital Market Manipulation. George Washington Law Review, Vol. 82., No. 4. (2014) 1005.
Office of Fair Trading: Personalised Pricing: Increasing Transparency to Improve Trust. 2013. 9—15.
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402165101/http://oft.gov.uk/shared_oft/marketswork/personalised-pricing/oft1489.pdf
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2014-ben megszűnt brit kereskedelmi felügyelet
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Office of Fair Trading (2013) op. cit. 15—19.
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hogy a fogyasztók minél teljesebben informálva legyenek, de mint ismert, ez nem feltétlenül
áll a kínálati oldal szereplőinek az érdekében. Az információs aszimmetria tulajdonképpen
egy egyszerű és intuitív fogalom, mely kimondja, hogy a piac egyik oldalán állók
informáltsága eltér a másik oldalon lévőktől, ezáltal pedig a piac egyik oldala információs
előnyt élvez a másikkal szemben.47
A felhasználókhoz eljutó információk mennyiségét illetően az egyik problémakör az,
amikor túl sok zúdul rájuk, és az okozza a nehézéget, hogy a hatalmas adat- és
információhalmazból megtalálják a számukra legmegfelelőbb terméket vagy szolgáltatást.
Ilyenkor a fogyasztó a rá nehezedő – és nem feltétlenül szükséges – információs zajban
nehezen tud kiigazodni és dönteni, hogy mi a tényleg hasznos és értékes vagy csak annak tűnő
adat. Az ilyen esetekben születnek meg a korlátozott problémamegoldáson alapuló döntések,
amelyek hátterében a kifáradási effektus48 áll. Ez arra vezethető vissza, hogy a túlságosan sok
információ miatt a fogyasztó motiváltsága alacsony, a környezet befolyása pedig annál
magasabb.49 A Capgemini Research Institute egy friss kutatása szerint, a megkérdezett
vásárlók 42%-a hagyott már félbe vásárlást, mert úgy ítélte meg, hogy a túl széles választék
akadályozza a döntésben. Ennek eredményeképpen olyan webhelyen folytatták a keresést,
ahol kevesebb termék állt a rendelkezésükre. 50
Dolgozatomban azonban a másik esetkört veszem alapul, hiszen manapság egyre inkább
jellemző, és a Versenytanács által vizsgált jogesetek sokasága is arra enged következtetni,
hogy a vállalkozások a fogyasztókat úgy befolyásolják már a digitális piactereken is, hogy
fontos részleteket hallgatnak el a termékkel kapcsolatban, tehát a kínálati oldal szereplői
megszűrik a rendelkezésükre álló jóval több tudnivalót. Ennek következtében a fogyasztókhoz
kevesebb információ jut el, és nem úgy hozzák meg döntéseiket, mintha a teljes információs
készlet alapján választanának.
Érdemes azzal a problémával is foglalkozni, hogy miképpen alakul ki az információs
aszimmetria. Ha feltételezzük, hogy a fogyasztók saját maguk döntik el, hogy mire van
szükségük, – hiszen tudjuk, hogy sok esetben a reklám és a hirdetés már olyan egyénre
szabott, hogy a fogyasztó úgy vesz meg egy bizonyos terméket, hogy nem is tudja, hogy
szüksége van arra –, akkor a vásárlást megelőzi egy informálódási folyamat. Ehhez viszont
szükség van olyan tájékoztatásra, amelynek célja az lenne, hogy megkönnyítse a választást és
VINCZE János: Miért és mitől védjük a fogyasztókat? Aszimmetrikus információ és/vagy korlátozott
racionalitás. Közgazdasági Szemle, 2010/9. 725-752. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00173/pdf/01_vincze.pdf
48
Ez a jelenség a túl sok információ felvételének problémája.
49
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50
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kisebb legyen annak kockázata is. Megkérdőjelezhető viszont, hogy a vállalkozónak tényleg
az-e az elsődleges célja, hogy segítse azt, vagy inkább, hogy a saját eladását növelje, ezzel
pedig eladásösztönzőleg hasson arra, aki érdeklődést mutat.
Egy kereskedő több ismerettel rendelkezik mind a termékével, mind a piaci
feltételekkel, kereslettel, kínálattal kapcsolatban. Pontosan tudja az általa nyújtott szolgáltatás
előnyeit és hátrányait is. A fogyasztók ezen a területen viszont kevesebb ismeretanyaggal
bírnak, nem feltétlen ismerik ki magukat olyan jól, illetve a rendelkezésükre álló információk
gyakran nem utalnak egy-egy termékben rejlő kockázatra. Mivel a vállalatoknak elsősorban a
profittermelés a céljuk, sokszor nem is törekednek arra, hogy olyan minőségű és mennyiségű
tudnivalót szolgáltassanak, amely megalapozott fogyasztói döntést tesz lehetővé.
Az információs aszimmetria nemcsak a termékkel és a piaccal kapcsolatos ismeretekre
vonatkozhat, hanem a jogszabályokra, törvényi előírásokra, jogokra és kötelezettségekre is.
Az eladóknak kötelességük, hogy ismerjék azt, hogy milyen szabályoknak kell megfelelniük a
termék értékesítése és a fogyasztókkal szemben elvárt magatartásuk kapcsán. A vásárlók
viszont gyakran nincsenek tudatában azzal, hogy a kereskedőknek milyen kötelezettségeknek
kell eleget tenniük, hogy milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak a rendelkezésükre vagy,
hogy szükség esetén milyen szervekhez, intézményekhez fordulhatnak. Mindez akkor is
helytálló lenne, ha abból indulnánk ki, hogy a fogyasztók megszerzik a szükséges
információkat, mert könnyen előfordulhat, hogy a korábban gyűjtöttek már elavultak vagy
nem elég pontosak, így a két oldal informáltsága továbbra sem lesz egyensúlyban. Akkor is
kialakulhat az információs aszimmetria, ha túl sok a feldolgozandó tudnivaló, amely
ellenkező hatást generál, és inkább teherként jelenik meg. Bár a fogyasztó az optimális és
megalapozott döntés meghozatalára törekszik, egy idő után ezt úgy próbálja elérni, hogy
szelektálásba kezd, és a minimalizálás eredményeképpen csak a számára legjelentősebb
tulajdonságokra koncentrál.51
Figyelembe kell venni azt is, hogy a vállalatok által szolgáltatott vagy épp át nem adott
információ minősége és mennyisége is befolyásolja a szabad és tudatos döntés lehetőségét. Az
is

okozhat

információs

aszimmetriát,

ha
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folytat

megfelelő

információkeresést, vagy ha a vállalat tisztességtelenül beavatkozik ebbe a folyamatba, amely
történhet valótlan információk közzétételével, azok manipulálásával, agresszív értékesítési
módszerekkel vagy tudatos elhallgatással. Ezekben az esetekben hatósági fellépésre van
szükség. 52
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Az információt a mai társadalom értékként tartja számon, így nem meglepő, hogy
számos területen felfigyeltek már a jogalkotók arra, hogy problémás, ha az egyik fél jelentős
többlettel rendelkezik. A fogyasztóvédelmi jog középpontjában az a célkitűzés áll, hogy
mindkét fél számára hasonló mennyiségű tájékoztatás jusson.53 Mindaddig, amíg ez az
ideálisnak mondható állapot nem alakul ki, a gyengébb fél védelmét kell szem előtt tartani.
A GVH arra törekszik, hogy az információs aszimmetria kiküszöbölésével
hozzájáruljon a fogyasztók megalapozottabb döntéshozatalához. A védelem elsősorban azért
az online platformokon lehet indokoltabb, mert interakciók nélkül köttetnek ügyletek. A
digitális terek, a mobiltelefonos alkalmazások vagy akár az összehasonlító oldalak térnyerése
miatt az online fogyasztói döntések változáson mennek keresztül. Ebből kifolyólag átalakul a
hirdetési piac, hiszen a hatékony vásárlásösztönzéshez elengedhetetlen, hogy a fogyasztók
döntéshozatala a lehető legismertebb legyen számukra. A digitális piacok terjedése azt
eredményezi, hogy nemcsak a fogyasztók, de a hirdetők is ugyanazon a platformon
találkoznak, így az ott kumulálódó adatok sokasága által keletkező hálózati hatások
kihívásokat teremtenek a jogalkalmazás területén is. 54
A digitalizáció lényege fogyasztói szemmel abban ragadható meg leginkább, hogy az
újabb lehetőségeket teremt a személyre szabott és egyedi vásárlás-élményre. A GVH szerepe
ezen a téren ott válik meghatározóvá, hogy ügyelnie kell arra, hogy a vállalkozások által
használt – szintén az információs aszimmetriát erősítő – mesterséges intelligencia és más
algoritmusok ne okozzanak kárt a fogyasztóknak. Továbbá figyelni kell arra is, hogy azok se
essenek a digitális világ áldozataivá, akik nem rendelkeznek megfelelő eszközhasználattal,
ezáltal pedig információs elszigeteltségben élnek. Szem előtt kell tartani mind jogalkotói,
mind jogalkalmazói aspektusból, hogy a digitális piacok gazdasági környezete, üzleti
modelljei és nem utolsó sorban az itt fellelhető fogyasztói magatartások és szokások eltérnek
a hagyományos piacokétól.55
8. Az információ és a fogyasztói döntés kapcsolata
Mivel dolgozatom középpontjában az információ és a fogyasztói döntések a digitális
piactereken egymásra gyakorolt hatása áll, érdemes ezt megvizsgálni, illetve, hogy a
fogyasztókhoz eljutó információ mennyiségének és minőségének milyen esetei vannak. Ezek
BOYTHA Györgyné: Versenyjog. Budapest, HVG-ORAC, 2001., 23.
BAK László: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az adatalapú gazdaságban. Versenytükör.
2018/Különszám VII. 4—15. http://www.GVH .hu/data/cms1038283/Versenytukor_kulonszam_VII.pdf
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közül kiemelem azt az egy területet, amellyel a továbbiakban komolyabban foglalkozok, azaz,
amikor túl kevés információ áll a fogyasztók rendelkezésére a digitális piactereken, és ezáltal
a megtévesztő mulasztás is megvalósul.
A téma feltérképezése során arra a következtetésre jutottam, hogy számos olyan
kereskedelmi gyakorlat létezik, amely azért eredményez megtévesztett fogyasztókat, mert az
információ minősége vagy mennyisége nem elegendő ahhoz, hogy tudatos és megfontolt
döntések szülessenek. Dolgozatomban nem célom, hogy az összes kategóriát részletesen
ismertessem, hiszen annak a terjedelmi korlátok sem adnak lehetőséget, így ezeket csupán
említésszerűen ismertetem. A következőkben felvázolt osztályozást a GVH digitális
platformokon kifejtett gyakorlatát alapul véve állítottam össze, végül pedig arra a csoportra
helyeztem a fókuszt, amelynél úgy ítéltem meg, hogy az elmúlt pár évben a Versenytanács a
legtöbb döntést hozta.
Az első kategóriába sorolnám azokat az eseteket, amikor túl sok információ áll a
fogyasztók rendelkezésére, mindez pedig ahhoz vezethet, hogy befolyásoltság alatt hozzák
meg döntéseiket. Itt elsősorban az általános szerződési feltételek esetén folytatott
vizsgálatokra gondolok, ahol a gyakorlat azt mutatta, hogy a túl sok információ is okozhatja,
hogy csökken a hajlandóság a tartalom végigolvasása iránt, és könnyű beleesni abba a hibába,
hogy minden megalapozottság nélkül kötnek különböző típusú szerződéseket. Bár az Fttv.
nem tartalmaz olyan tilalmat, hogy nem lehet túl sok információt közölni, megtévesztő jellege
mégis abban határozható meg, hogy a lényegesebb feltételek elrejtve, nem elsődleges helyen
jelennek meg, így a fogyasztók a szándékos megtévesztés áldozataivá válhatnak.
A felhasználókhoz eljutó információ mennyiségét alapul véve, az is gondot okozhat,
hogyha a vállalkozás elhallgatja vagy megszűri azokat. Mivel a GVH által vizsgált ügyeknél a
digitális piacokon gyakran felmerülő kérdéskörről van szó, így ezzel a kiválasztott témával a
későbbiekben részletesebben foglalkozok.
A megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot a digitális platformokon nemcsak az
információk mennyisége, hanem azok minősége is előidézheti. Külön kategóriába sorolandó,
amikor az információ valótlan, és ezzel próbálnak nyomást gyakorolni, ideértve azt a
helyzetet, amikor az manipulatív, tehát maga az információ valós, de azt valótlan színben
tüntetik fel. Ezek az esetek nemcsak a Hivatal gyakorlatában, hanem nemzetközi téren is
kiterjedtek. Magyarországon a GVH több jelentős online szálláshely-közvetítőt vizsgált,
ugyanis kétséges volt, hogy nyomásgyakorlással ösztönzik a fogyasztókat, illetve, hogy
valótlan tájékoztatással látják el őket. Részletekbe menő ismertetés nélkül – tekintve, hogy
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nem ez az esetkör a dolgozat témája –, egy példát említenék: a Booking.com ellen56 azért
folyt vizsgálat, mert valószínűsíthető volt, hogy a sürgető jellegű tájékoztatások, mint az
elérhető szobák száma, vagy, hogy éppen hányan nézik ugyanazt az oldalt, nem feleltek meg a
valóságnak. A cég ezt a módszert alkalmazva igyekezett belekényszeríteni a vásárlókat egy
nem feltétlenül megalapozott és a szállásadó által korlátozott döntésbe. 57
9. Megtévesztő mulasztás a digitális piactereken
Ahogy arra már korábban utaltam, arra a kérdéskörre fókuszálok, hogy milyen
fogyasztóvédelmi problémákat vet fel a fogyasztók alulinformáltsága a digitális piacokon.
Ezen belül két részre osztom a problémakört, illetve azt is megvizsgálom, hogy a GVH
milyen és mennyire aktív stratégiát folytat a jelenség kezelése érdekében.
Az egyik ilyen szempont tehát az, amikor a vállalkozások nem bocsátják rendelkezésre
mindazt a lényeges információt, amely alapján a fogyasztói döntést meg lehet hozni,
mindennek következtében pedig egy torzult döntés fog születni. Ez a kategória megvalósítja a
megtévesztő mulasztás esetkörét.
A másik terület, amellyel foglalkozom, – amely szintén ahhoz kapcsolódik, hogy a
fogyasztók kevés információval rendelkeznek –, hogy a vállalkozások hogyan használják ki
azt, ha a keresleti oldal szereplői tőlük el nem várható módon nincsenek tisztában a digitális
platformok és piacok működési folyamataival. Itt főképp arra koncentrálok, hogy a fogyasztói
adatok felhasználása miképp hat az ügyleti döntésekre; további vizsgálat tárgya, hogy ez a
tevékenység megvalósít-e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, így belefér-e a
megtévesztő mulasztás kategóriájába, illetve, hogy a GVH hogyan reagál minderre. Kérdés,
hogy a jelenlegi szabályozottság mellett bármilyen fellépés lehetséges-e, hiszen míg az első
esetkört az Fttv. szabályozza, úgy az utóbbinál ez kevésbé egyértelmű, iránymutatásként
azonban az Fttv.-ben megfogalmazott generálklauzula is figyelembe vehető.

9.1.

Az Fttv. a megtévesztő mulasztás tükrében
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat bekövetkeztekor a

GVH az a hatóság, amely elbírálja a jogsértéseket, de csak abban az esetben, hogyha a
sérelmezett gyakorlat alkalmas arra, hogy a gazdasági versenyt érdemben befolyásolja. Azt,

A GVH Versenytanács Vj/17/2018 számú határozata.
Gazdasági Versenyhivatal: Ismét fókuszban az online szállásközvetítők tevékenyége. Budapest, 2019. február
21. https://bit.ly/38pyOTy
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hogy a verseny mikor érintett, az Fttv. határozza meg, amelynek hatálya a vállalkozásnak a
fogyasztóval szembeni magatartására irányul.58
A GVH gyakran lép fel az Fttv. megsértése miatt, amely a vállalkozások
tájékoztatással kapcsolatos előírások keretét adja. A fogyasztó fogalma alatt olyan laikusnak
minősülő magánszemélyeket kell érteni, akik önálló foglalkozásuk és gazdasági
tevékenységükön kívül eső célok megvalósítása érdekében járnak el. Kereskedelmi
gyakorlatba pedig minden olyan tevékenységet, mulasztást, magatartást, kommunikációt,
reklámot,

marketingtevékenységet

besorolunk,

az

amelyek

áruk

értékesítésével,

szolgáltatásával, eladásösztönzésével állnak kapcsolatban.
Az Fttv.-ben egy többlépcsős értékelési rendszer figyelhető meg, amely tiltja a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, továbbá nevesíti a megtévesztő és agresszív
gyakorlatokat,

valamint

külön

mellékletben

felsorolja

az

úgynevezett

feketelistás

tényállásokat is. Az első lépcsőfok már önmagában a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalma, majd a törvény a második lépcsőfokon kifejti részletesebben, hogy ezen belül
szigorúbban kezelendők a megtévesztő és agresszív magatartások.59
A dolgozat témáját illetően a megtévesztő mulasztásokat emelném ki, mely akkor
valósul meg, ha a vállalkozás olyan jelentős információt hallgat el, amely szükséges lenne
ahhoz, hogy a fogyasztó tájékozottan válasszon. Akkor is megtévesztő mulasztásról
beszélünk, ha az információt elferdítve, homályosan vagy értelmezhetetlen formában
bocsátják rendelkezésére. Kiegészítésképpen pedig meg kell említeni, hogy minden ilyen
kereskedelmi gyakorlatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ügyleti döntést torzítsa,
befolyásolja. A megtévesztés egy objektív jelleg, így figyelmen kívül kell hagyni a
megtévesztő tudattartamát, a felróhatóságot és a magatartás célját is.60
A megtévesztő mulasztás akkor meríti ki egy kereskedelmi tevékenység, amennyiben
lett volna lehetőség a tájékoztatásra, figyelembe véve a kommunikációs eszköz sajátosságait.
Ennek akkor nehéz eleget tenni, amikor egy vállalkozás nem rendelkezik minden
kommunikációs csatornával, úgymint felirat, kép, hang, hanem mondjuk kisebb az
áteresztőképessége, ezáltal nem tud minden lényeges adatot feltüntetni. Ahhoz, hogy ne
történjen jogsértő magatartás, figyelemmel kell kísérni az ágazati szabályokat. Ezek
határozzák meg azokat a kötelező elemeket, amelyeknek mindenképpen szerepelniük kell egy
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tájékoztatásban, adott esetben reklámban vagy hirdetésben, és amelyek elhanyagolása vagy
nem megfelelő feltüntetése ahhoz vezet, hogy a fogyasztó olyan elhatározást hoz, amelyet a
teljeskörű tájékoztatás esetén nem vagy másképp hozott volna meg.61 Eltekintve attól, hogy
melyik is az érintett ágazat vagy szektor, az Fttv.-ben rendelkezésre áll egy taxatív felsorolás,
amely kiemeli azokat az eseteket, amelyek jelentős mulasztásnak számítanak. Hogyha a
kereskedelmi gyakorlat vásárlásra történő felhívásnak minősül, úgy az eset minden
körülményét mérlegelni kell ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a felsorolt adatok
elhallgatásra vagy fel nem tüntetésre kerültek.62
A GVH az egyes kommunikációs lehetőségek között is különbséget tesz a tekintetben,
hogy azok csak néhány vagy részletesebb információk közlésére alkalmasak. A céges
honlapok, bannerek, beltéri vagy kültéri kommunikációs eszközök, televíziós reklámok vagy
a nyomtatott sajtó más-más áteresztőképességgel rendelkeznek. A Hivatal annak
megállapítása során, hogy elhallgatás vagy mulasztás történt egy reklámügyben, nem
szövegelemzést végez és nem a környezetből kiragadva veszi figyelembe az üzenetet, hanem
azt az átlagfogyasztó szemszögéből nézve próbálja azonosítani.63
A GVH elvi állásfoglalásában fejtette ki, hogy attól, hogy egy vállalkozás által
használt kommunikációs eszköz térbeli és időbeli korlátokkal rendelkezik, még nem jelent
mentesülést a jogsértés alól. Arra, hogy a kommunikációs eszköz terjedelme nem alkalmas
bizonyos mennyiségű információ közvetítésére vagy a tartalom észlelésére csak korlátozott
ideig van lehetőség, a vállalkozásnak kell odafigyelnie. A fogyasztóra nem lehet áthárítani
annak a következményeit, hogy csak a termék kedvező tulajdonságai kerültek megjelenítésre,
mellőzve a helyes értelmezéshez elegendő információkat64. A jogsértés nem szűnik meg azzal
sem, ha a fogyasztó nem szükségszerűen szerez olyan további tájékoztatást, melyek már
alkalmasak az információhiány megszüntetésére.65
A Versenytanács kimondta66, hogy akkor is fennáll a jogsértés, ha egy információt a
vállalkozás csak később fed fel, hiszen ennek következtében a fogyasztó a döntési
folyamatának csak egy másik szakaszában jut hozzá olyan ismerethez, mely módosítja a
korábban szerzett valós információ lényegét; továbbá a kereskedelmi kommunikáció üzenete
is jelentősen változhat egy újabb tájékoztatás árnyékában.
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Az információk tisztességtelen elhallgatására egy további példa, ha egy vállalkozás
nem teszi közzé vagy korlátozza a termékével, szolgáltatásával kapcsolatos negatív
véleményeket. Az Európai Bizottság szintén hangsúlyozza, hogy az online platform nem
titkolhatja el, illetve nem lehet félrevezető a visszajelzések eredetét illetően. Azt is a vásárlók
tudtára kell adni, ha egy online platformon szűrt és válogatott fogyasztói visszajelzések
találhatók.67
Az Fttv.-ben említett generálklauzulának akkor van szerepe, ha egy kereskedelmi
gyakorlat nem illik bele a felsorolt kategóriákba, mégis tisztességtelennek minősül. Ide kell
sorolni azokat az eseteket, amelyek sértik a szakmai gondosság és az elvárható szintű
szakismeret, a jóhiszeműség, a tisztesség követelményét, vagy amelyek torzítják a fogyasztók
ügyleti döntéseit azáltal, hogy érzékelhetően rontják a tájékozott és a szükséges információk
birtokában hozott döntési képességet. A generálklauzulának azért van fontos szerepe, mert
egyfajta mozgásteret biztosít a jogalkalmazó számára, hiszen ennek köszönhetően lépést lehet
tartani a technológiai és digitális jelenségekkel is.68
A már említett lépcsőfok harmadik szintje az Fttv.-ben nevesített az a harmincegy –
törvény erejénél fogva – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, amelyek anélkül teljesülnek,
hogy vizsgálni kellene, hogy az ügyleti döntés befolyásolásra kerül-e, hiszen a jogalkotó
mindezt már előre feltételezte; így csak azt kell bizonyítani, hogy a magatartás megvalósult.69
A megtévesztő mulasztás elsősorban a jelentős információk szolgáltatásának
elmulasztására terjed ki. Felmerül a kérdés, hogy mi is tartozik a jelentős információ kifejezés
alá, tekintve, hogy ezzel kapcsolatban az Fttv. nem tartalmaz definíciót, erre inkább csak
utalást fogalmaz meg. Fontos, hogy mindig egyedileg kell megvizsgálni, hogy egy vállalkozás
kihagyott-e olyan információt, amely az átlagfogyasztó tájékozott döntésének meghozatalához
szükséges. Ebben a kérdésben a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak kell állást foglalniuk
az eset minden körülményét mérlegelve, ideértve a felhasznált kommunikációs eszköz
korlátait is.
Az Fttv. 7.§ (1) a) kimondja, hogy a megtévesztő mulasztás kategóriájába esik, ha a
fogyasztóval nem közlik a kereskedelmi gyakorlat célját, és ennek következtében hoz meg
olyan döntéseket, amelyeket egyébként nem szándékozott volna. Ezzel kapcsolatban mind az
e-kereskedelemről, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról, mind pedig az elektronikus
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adatvédelemről szóló irányelv is tartalmaz szabályokat. Bár vannak ágazatspecifikus
rendelkezések, az említett bekezdés bármely kereskedelmi gyakorlatra alkalmazható.
A megtévesztő mulasztás megállapítása érdekében, figyelembe kell venni a ténybeli
körülményeket, illetve a használt kommunikációs eszköz adottságait is, amely a térbeli és
időbeli korlátokra vonatkozik; továbbá azokat az intézkedéseket, amelyet a kereskedő tett
annak érdekében, hogy a jelentős információt más módon eljuttassa a fogyasztónak.
Gyakori a megtévesztő mulasztás az árakkal kapcsolatban is. A 7.§ (5)(c) előírja a
kereskedőnek, hogy a termék és a szolgáltatás végső árát kell feltüntetniük, amelynek
tartalmaznia kell az összes adót és költséget, ha azok ismertek. Hogyha ez nem megoldható,
úgy az árkalkulációs módot kell ismertetni, valamint azt, hogy milyen esetekben lehet további
költségekre számítani. Jelentős megtévesztő kereskedelmi gyakorlat a csepegtető árak
alkalmazása, mert ezekben az esetekben a kereskedő csak lépésről lépésre tünteti fel a
különböző adókkal és egyéb költségekkel terhelt árat. Feltehető, hogyha a vállalkozás ezeket
előre jelezte volna, a fogyasztó valószínűleg más döntést hozott volna.
Szintén problémásnak minősül, amikor a kereskedő nem adja egyértelműen a
fogyasztó tudtára, hogy egy ingyenes próbaidőszakra történő feliratkozással tulajdonképpen
előfizetést köt, amely kereskedelmi gyakorlatok szintén sérthetik az Fttv. 7.§-t. Mindemellett
az idegennyelvű leírások is ellentétesek lehetnek a rendelkezésekkel, ha bizonyos
tájékoztatások egy adott nyelven jelennek meg egy konkrét ország fogyasztóinak megcélzása
érdekében, azonban a jelentős információk többi része már egy másik nyelven találhatók meg
a felhasználási vagy a szerződési feltételek között. A fogyasztóknak – a fogyasztói jogokról
szóló irányelv alapján –, joguk van ahhoz, hogy a kereskedők a szerződési feltételeket
nemzeti nyelven bocsássák rendelkezésükre.70

9.2.

Az európai uniós szervek és a GVH kapcsolata
A probléma aktualitását és időszerűségét bizonyítja, hogy az alulinformáltsággal –

amely elsősorban a vállalkozások tájékoztatási mulasztása vagy annak hiányossága miatt jön
létre –, az Európai Bizottság is folyamatosan foglalkozik. 2019-ben Európában nagyszabású
átvilágítás történt, amelynek fókuszában az online vásárlás, pontosabban az online vásárlások
során megvalósuló, a fogyasztókkal szemben fennálló hiányos informáltság állt, mégpedig az
árak és az akciók kapcsán. Ez azért is élvez kiemelkedő fontosságot, mert a vásárlók döntését
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sok esetben egy-egy termék ára határozza meg, ezért is lényeges, hogy egy ügylet során a
vásárló a tényleges árral szembesüljön.
Az említett vizsgálat huszonhat országban, az Európai Bizottság koordinálásával,
illetve az izlandi és norvég hatóságokkal együttműködve történt. A Fogyasztóvédelmi
Együttműködési Hálózat (CPC) tagállamaiban végzett projekt eredményeképpen azt lehet
látni, hogy az online üzletkötések során sok fogyasztó egyáltalán nem talál egyértelmű
információt az árakról és a kedvezményekről. Az ötszázhatvan megvizsgált oldal 60%-nál
találtak az európai uniós szabályozással ellentétes magatartást. Már ezen a területen látni
lehet, hogy mindez a fogyasztók összezavarásához vezet és ténylegesen magasabb vételi
árakat eredményez, mint amennyit a fogyasztók kiadni szándékoztak. Számos esetben
gyanítható volt, hogy az ajánlott árengedmények nem is valósak, illetve kétszáztizenegy
alkalommal derült ki, hogy a végleges fizetendő összeg magasabb volt, mint a kínált ár. Közel
40%-a az oldalaknak nem nyújtott megfelelő tájékoztatást az egyéb többletköltségekről, a
fizetési módokról, valamint a szállítás feltételeiről sem. A szabálytalanságok kiterjedtek mind
az elállási joggal kapcsolatos információk elmulasztására, mind az Európai Bizottság online
vitarendezési platformjára történő link feltüntetésére.71
Mivel az uniós jognak köszönhetően az Európai Unión belül minden fogyasztónak
joga van ahhoz, hogy az online vásárlással kapcsolatos döntéshozatala a legszükségesebb
információkkal még azelőtt megfelelően alá legyen támasztva, hogy maga a vásárlás
megtörténik, így a cél az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok nemzeti végrehajtási
eljárásokkal biztosítsák, hogy az online kereskedők teljes mértékben megfeleljenek a velük
szemben támasztott jogi követelményeknek.72 A vizsgálatot követően a GVH több dologra is
felhívta a fogyasztók figyelmét, illetve felszólított egyes vállalkozásokat, hogy az általuk
adott tájékoztatás egyértelmű, világos és átlátható legyen.73
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9.3.

A GVH jelentősége és stratégiája
Miután láttuk azt, hogy miben is merül ki a megtévesztő mulasztás fogalma és esetei, a

GVH tevékenységét és stratégiáját kell górcső alá venni. A digitális piacokon megjelenő új és
a hagyományos piacoktól eltérő üzleti modellek térnyerése olyan problémákat vetnek fel,
amelyre a Hivatalnak is reagálnia kell, mindez pedig a digitális fogyasztóvédelmi
stratégiájában is megmutatkozik. A GVH abban vállal fontos szerepet, hogy az új, digitális
trendeknek a fogyasztók ne essenek áldozatául. A GVH figyelme az elmúlt években egyre
inkább a digitális platformok és az adatalapú gazdasággal összefüggő ügyekre irányult. Ez a
tendencia nem meglepő, hiszen mind Európában, mind az Amerikai Egyesült Államokban
egyre kiemeltebben foglalkoznak a digitális piacokkal. A GVH által vizsgált ügyek
megítélése, valamint szankcionálása attól függ, hogy milyen komoly és mennyire friss egy
adott probléma. A digitális stratégiában megjelenik az is, hogy a Hivatal egy-egy konkrét
ügyben folytatott vizsgálat mellett a jövőben piacelemzést is végez majd, elsősorban a
digitális összehasonlító eszközök jellemzőivel, illetve fogyasztókra gyakorolt hatásával
kapcsolatban. Mindebből látszik, hogy nemcsak a platformok megfigyelése, hanem azok
rendszeres vizsgálata is központi szerepet kap.74

9.4.

Középtávú digitális fogyasztóvédelmi stratégia
2019 nemcsak a már említett vizsgálat miatt volt jelentős, hanem mert a GVH ebben

az évben tette közzé önálló digitális fogyasztóvédelmi stratégiáját, amely egy középtávú
(2019-2021) szervezeti stratégia. A Hivatal mind a nemzetközi, mind a magyar sajátosságokat
és problémákat figyelembe véve, azt tűzi ki célul, hogy egy hatékonyabb fellépést és
működést valósítson meg olyan módszerekkel, amelyek a GVH alapelveivel is összhangban
vannak.

Bár

a

tevékenységét

elsősorban

versenyfelügyeleti

eljárásokkal

kívánja

megvalósítani, előfordulnak majd eljáráson kívül vagy azt követő fellépések is. Az eljáráson
kívüli eszközök közé tartoznak például a soft law típusú közlemények, különböző
iránymutatások, valamint a tudatosságot növelő tájékoztatások is. Súlyosabb esetben a
versenyfelügyeleti eljárásokat pedig büntető feljelentések, cégbíróság vagy más hatóság felé
történő bejelentések is követhetik.75
Szükséges azt is megvizsgálni, hogy milyen indokok játszottak közre a már említett
stratégia megszületésében. A technológia fejlődési dinamikája, a folyamatos innováció, –
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amellyel kihívást jelent lépést tartani –, az információs aszimmetria, a mesterséges
intelligencia és algoritmusok, – amelyeket a fogyasztói szokások megismerésére és annak
alapján termék és árajánlatok készítésére fejlesztenek ki –, az információs zaj, a
szolgáltatások összetettsége, a gyors döntésekre történő ösztönzés mind arra enged
következtetni, hogy egyre nagyobb szükség van a fogyasztói bizalom növelésére.
Mindemelett biztosítani kell a fogyasztók választási szabadságát és az ügyleti döntés
tisztaságát is.76 A stratégia kidolgozását a korábban felsorolt faktorok mellett az az OECD
Digital Economy Outlook 2017 statisztikai adat is ösztönözte, amely szerint hazánkban a
megkérdezett fogyasztók csupán 57 %-a gondolta, hogy a testreszabott hirdetések érdekében
megfigyelt online tevékenységek regisztrálása és nyilvántartása aggályos, míg ez az arány
Németországban 82% volt.77
A GVH arra törekszik, hogy a nem digitális piacokon alkalmazott gyakorlatot
használja, és szempontokat vegye figyelembe az olyan online területeken, ahol nincs
túlnyomóan nagy különbség a hagyományos piacokhoz képest. Kétségtelen, hogy ez nem
mindig alkalmazható, hiszen vannak olyan szegmensek, amelyek csak az internetalapú
gazdaságban fellelhetők és amelyek újszerű problémáinak kezelésére a hagyományos
piacokon még nem született megoldás. Itt a Hivatal a lehető leggyorsabb, legcélravezetőbb és
leghatékonyabb reakcióra törekszik a már felmerült fogyasztói sérelmek megoldása
érdekében.78

9.5.

Kötelezettségvállalás
Mielőtt rátérnék a GVH digitális piacokon folytatott versenyfelügyeleti eljárásának

ismertetésére, fontos szót ejteni a kötelezettségvállalásról, ugyanis a következőkben
ismertetett jogesetekben is sokszor fogunk találkozni vele. A GVH és a Versenytanács elnökei
a 6/2014. számú közleményben a Tpvt. alapján ismertetik a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult
eljárásokban tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos szabályokat.
A közlemény szerint, ha egy vállalkozás az ellene folytatott eljárás során önkéntes
alapon tesz egy versenyproblémát orvosló javaslatot, lehetősége lesz arra, hogy elkerülje a
jogsértés megállapítását. Minderre csak úgy van mód, ha ezzel a közérdek hatékony védelme
Gazdasági Versenyhivatal: Az influenszerektől a gyermekreklámokig: mire figyeljünk oda a reklámozás során?
2019. június 13. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/legal/hu_legal_GVH _0613.pdf
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is biztosítható. Ki kell emelni, hogy a kötelezettségvállalás intézményének célja nem
irányulhat csupán arra, hogy egy vállalkozás kibújjon a felelősség és a további
jogkövetkezmények alól. Egy ilyen kezdeményezés számos kedvező hatással járhat, így nem
meglepő, hogy gyakran élnek vele: érvényesíthető lesz a közérdek, az egész piac számára
iránymutatást nyújthat, miközben orientálja a piaci szereplők magatartását, gyorsíthatja az
eljárásokat, illetve a GVH rendelkezésére álló erőforrások hatékonyabb felhasználását is
lehetővé teszi. A Hivatalnak viszont nem kötelező elfogadnia a javaslatokat; amikor erről
dönt, számos érvet mérlegel.
A kötelezettségvállalás jóváhagyása mellett szól, ha a vállalkozás már az eljárás alatt
önként módosítja a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatát vagy fogyasztói tudatosságot
növelő kampány lebonyolítását vállalja. Az is segíti a cég megítélését, ha az eljárást megelőző
öt évben nem sértett meg versenyjogi és fogyasztóvédelmi szabályokat. Azokban az
esetekben, ha egy vállalkozás a korábbi kötelezettségvállalását nem vagy csak bírság
kiszabását

követően

teljesítette,

eljárásellenes

magatartást

tanúsított

vagy

a

kötelezettségvállalással elérhető várható előnyöknél nagyobb súllyal bír a közérdek – amely a
tényállás tisztázásához és a kereskedelmi gyakorlat minősítéséhez fűződik –, akkor a GVH
valószínűleg vissza fogja utasítani a kezdeményezést. Amennyiben a Hivatal beleegyezik a
vállalásokba, akkor az azzal is jár, hogy nem állapít meg jogsértést és bírságot sem szab ki.
Viszont, ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettségét, akkor a GVH utóvizsgálatot folytathat
le, és a körülmények megfelelő értékelése mellett korábbi határozatát visszavonja vagy
utóvizsgálat nélkül pénzbüntetéssel marasztal.79

9.6.

A GVH versenyfelügyeleti eljárása a digitális piacokon
Az Fttv. 10. § (3) kimondja, hogy a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma megsértése miatt indított ügyekben, ha az
alkalmas arra, hogy a gazdasági versenyt érdemben befolyásolja. A GVH csak akkor lép fel,
ha egy adott piaci magatartás olyan szinten érinti a fogyasztókat, hogy az már a versenyre is
kihatással van, tehát egy-egy individuumot érintő jogsérelem nem szolgál alapjául a
versenyfelügyeleti eljárásának.
A Hivatal azért is figyel kiemelten az online piacterekre, mert itt feltételezhetően igen
magas a látens, tehát a nem érzékelt sérelmek aránya, amely a jelentős információs
Gazdasági Versenyhivatal: A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal
Versenytanácsa elnökének 6/2014. számú közleménye a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról.
Budapest, 2014. október 2. https://bit.ly/2SEuCbx
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aszimmetriának, információs zajnak, a technológiai fejlődés dinamikájának és az
összetettségnek tudható be. A digitális fogyasztóvédelmi stratégia felsorolja azokat a
területeket amelyek a leginkább érintetettek. Az öt közül három olyan is van, amely azért
problémás, mert nem jut elegendő részletes információ a fogyasztóhoz, amely alapján
döntését szabadon és befolyásmentesen hozhatná meg. Ide tartoznak a véleményvezérek, a
wifi-asszisztens szolgáltatások és a szálláshelyek online piacterével kapcsolatos aggályok. A
kiemelt területeken a Hivatal főképp a megfelelést ösztönző eljárásokra helyezné a fókuszt,
amelyekhez olyan versenyfelügyeleti eljárások tartoznak, amelyek az együttműködést és az
iránymutatást ösztönzik, ezáltal nem a szankcionálás, hanem a piaci gyakorlat átfogó
módosítása lenne a cél.80

9.7.

Megfelelést ösztönző célú eljárások
A GVH a középtávú digitális fogyasztóvédelmi stratégiájában különböző elképzelések

vannak a versenyfelügyeleti eljárásokat illetően: az alapvetően megfelelést ösztönző célú, a
globális szereplőkkel kapcsolatos fellépések, az elemzésekre reflektáló, a prioritásokra épülő,
illetve a szuperpanaszokkal foglalkozó versenyfelügyeleti eljárások. Az alapvetően
megfelelést ösztönző célú eljárásokat a következő területeken igyekszik alkalmazni a Hivatal:
véleményvezérek, wi-fi-asszisztens szolgáltatás, szálláshelyek online piactere, hamis
véleménynyilvánítások, illetve az online társkereső szolgáltatások. 81

9.7.1. Influenszer-marketing
A Hivatal 2016-ban kezdett el vizsgálódni a véleményvezérekkel kapcsolatos
promóciós tevékenységet illetően, ugyanis egy-egy termék hirdetése kapcsán nem tüntették
fel, hogy azért anyagi vagy más juttatásban részesülnek, továbbá, hogy szerződéses viszony
alapján osztanak meg tartalmakat. A velük szemben indított eljárások alapját az képezte, hogy
vajon kimerítik-e a tisztességtelen kereskedelmei gyakorlatot, ugyanis véleményüket nem
lehet semlegesnek tekinteni. Minderről a fogyasztóknak is tudniuk kell ahhoz, hogy tiszta és
befolyásmentes döntéseket tudjanak hozni.
A #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer útmutatóban kifejtésre kerül az influenszer
fogalma, aki lehet közszereplő vagy olyan online tartalmakat a digitális környezetben
közzétevő személy, aki nagy követőbázissal rendelkezik, és aki képes arra, hogy a fogyasztói
véleményre nagy hatással legyen.
80
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A GVH saját tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a hirdetői piacok
átalakultak, és a vállalkozások a profitmaximalizálás reményében úgy szeretnék az
eladásaikat növelni, hogy olyan híres személyekkel működnek együtt, akiknek az
állásfoglalásai rengeteg emberhez elérnek. A jelenség azért is igényel komolyabb
odafigyelést, mert mindennek következtében a véleményvezérek magatartásukkal hatnak a
követőikre, meggyőzve őket, hogy a tartalomban szereplő termék valóban jó és ténylegesen
azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyet arról állítanak. Mindez addig nem ütközik
jogszabályba, amíg a fogyasztók tudtára adják, hogy a felek között üzleti megállapodás van,
és az influenszer a tevékenységéért ellenjuttatásban részesül. Egyszóval egy üzleti
megfontoltságú gazdasági kapcsolat jön létre a két szereplő között.
A tisztességtelen és megtévesztő magatartás akkor jelenik meg, ha a fogyasztó nem
tud arról, hogy egy gazdasági érdek húzódik meg a háttérben. Mivel a vélemény számos
emberhez eljut, így fokozottan igaz, hogy ebből a szempontból már nem mindegy, hogy a
befogadó közönség tudja-e, hogy független vagy fizetett tartalommal találja szembe magát.
Amennyiben a reklám minőség nincsen feltüntetve, akkor az megtévesztésnek, sőt
megtévesztő mulasztásnak minősülhet, amely kimeríti a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatot, amely a GVH versenyfelügyeleti eljárását vonhatja maga után.82
Az influenszer-marketing a digitális stratégia olyan alapköve, amely a Versenytanács
tevékenységét megvizsgálva egy újonnan megjelenő és ezzel párhuzamosan sok kérdést
firtató terület is egyben. Ahogyan a digitális fogyasztóvédelmi stratégiában is említésre került,
2017-ben több olyan esetben is vizsgálódott a GVH, amely véleményvezérekhez
kapcsolódott. A legelső ügyek napvilágra kerülésekor, tekintve, hogy egy korábban nem
szabályozott jelenségről volt szó, a Hivatal kötelezettségvállalással zárta az eljárásait. A
döntés meghozatalakor a GVH úgy ítélte meg, hogy a közérdek hatékonyabban védhető így,
valamint a többi piaci szereplőnek is iránymutatásul szolgálhat. Az eseményekre reagálva a
GVH még azon év novemberében közzétett ajánlásokat, melyek az Fttv. rendelkezéseivel
összhangban születtek.83
A vizsgált esetekben az volt a legfőbb probléma, hogy kevés információ került a
fogyasztókhoz, és hogy az influenszerek olyan online tartalmakat tettek közzé, amelyekben
termékmegjelölés szerepelt. Az azonban már nem került feltüntetésre, hogy a megosztott
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tartalom szponzorált és ellenérték fejében tették közzé.84 Érdekes lehet látni, hogy mely
esetek ösztönözték a GVH-t, hogy tüzetesebben foglalkozzon a témával.
Az első ilyen ügy 2016-ban történt, amikor Kasza Tibor a Facebook oldalán a
Telekom termékeit és magát a márkát is népszerűsítette, amely tevékenységéért
ellenszolgáltatást kapott, ami a posztok láttán nem volt egyértelmű. A GVH azt vizsgálta,
hogy ez a magatartás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül-e. A Hivatal
általánosságban megállapította, hogy egy új tendencia alakult ki, ahol vállalkozások és cégek
befolyással rendelkező személyeken keresztül akarják népszerűsíteni a termékeiket. A
Versenytanács határozatában85 kitér arra is, miszerint egy átalakuló médiafogyasztás jellemzi
a fiatalabb generációkat, akikből egy-egy influenszer követőtábora tevődik össze, és akiknek
fókusza a televízió helyett egyre inkább a social media felületekre koncentrálódik. Ezeken a
platformokon gyakori, hogy a híres személyek reklámok használatával törekszenek egy
termék népszerűsítésére. A Versenytanács a nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve arra
jutott, hogy bár lehetőség lenne különböző eljárások megindítására, mégis hasznosabb lenne –
a többi piaci szereplőt is figyelembe véve – az ügyben elfogadott kötelezettségvállalásnak, így
az eset ezzel zárult.86 Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy újabb mulasztás során már nem
kerül sor bírságolásra, főleg ha a vállalások nem teljesülnek maradéktalanul.
A vizsgálat során tehát tényleges nem, de valószínűsíthető jogsértés került
megállapításra, miszerint az eljárás alá vont vállalkozások (GoldenEye Kreatív Kft. és
Magyar Telekom Nyrt.) az Fttv. melléklet 11. pontjában foglalt magatartással a törvény 3.§
(1) bekezdésében foglalt tilalmat valószínűsíthetően megsértettek.87 A melléklet 11. pontja
kimondja, hogy „Az írott vagy elektronikus médiában szerkesztői tartalom használata az áru
értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására úgy, hogy ezért a
vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban nem tűnik ki egyértelműen a tartalomból
vagy a fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi vagy akusztikus elemekből
(szerkesztői tartalomnak álcázott reklám).”88 Emellett az Fttv. 3.§ (1) bekezdése arról
rendelkezik, hogy tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, a továbbiakban pedig a
törvény felsorolja, hogy milyen piaci tevékenységek minősülnek ennek.
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Az eljárás alá vontak lehetséges felelőssége az érdek-elv alapján került megállapításra,
mely kimondja, hogy a közzétett tartalom hátterében az eladásösztönzés és értékesítés
közvetlenül meghúzódik, mely a Telekom esetén is megvalósult. A GoldenEye
tevékenységéért ellenjuttatásban részesült, továbbá szerkesztői tartalomnak álcázott
reklámként tette közzé a hirdetést.
Az Fttv.-vel összhangban alkalmazni kell a Tpvt. rendelkezéseit is, mely kimondja,
hogy egy hivatalból induló versenyfelügyeleti eljárás kötelezettségvállalással zárulhat,
amennyiben a vizsgált magatartással összefüggésben az ügyfél korábbi tevékenységét
összhangba hozza a közérdek védelmével és az előírt szabályok betartásával.89
A véleményvezérekkel szemben folytatott eljárások során láthatjuk, hogy a vizsgálat
alá vontak kötelezettségvállalás esetén mentesülnek a bírság alól. A GVH azonban csak
kezdetben érvényesíti az enyhébb módszereket, tekintve, hogy egy új jelenségről és területről
van szó. Amennyiben a jövőben több olyan eset születik, ahol a médiaszereplő nem követi a
már ajánlási szinten meglévő gyakorlatot vagy nem teljesíti a vállalásokat, úgy szigorúbb
következményekre lehet számítani; tehát egy következetes és fokozatos fellépés figyelhető
meg. A Hivatal azt a felfogást és gyakorlatot követi, miszerint a megelőző tevékenységek
ugyanolyan hatékonysággal bírhatnak, mint a már jogsértéseket feltáró, szankcionáló vagy
reparáló intézkedések.90
Az influenszerekkel szemben lefolytatott utóvizsgálatok egyik legújabb 2019.
novemberi eredménye Dukai Reginához és a nevéhez fűződő „With Love” Szolgáltató Kft.,
valamint a Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-hez kapcsolódik. Az
eljáró Versenytanács határozatában91 megállapította, hogy a két cég hiányosan teljesítette a
még 2016-ban előírt kötelezettségvállalásaikat.92 Az influenszer két cégének social media
tevékenységét tehát 2019-ben ismét ellenőrizték, és feltárták, hogy az több ponton is sértette a
korábbi vállalásokat, így a GVH a két céggel szemben összesen négymillió Ft bírságot szabott
ki.93
A felsorolt esetek megelőzése érdekében a GVH készített egy útmutatót, amelyben a
véleményvezéreknek címezve általános elveket és elvárásokat fogalmaz meg. A
dokumentumban kifejtésre kerül, hogy amennyiben fizetett, szponzorált tartalomról van szó,
úgy azt egyértelműen, közérthetően, hangsúlyosan és észlelhetően fel kell azt tüntetni; a
Gazdasági Versenyhivatal: #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer. Budapest, 2017. november 20.
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hirdetővel fennálló üzleti kapcsolatnak kétségtelenül azonosíthatónak kell lenniük, végül
pedig mind a termékről, mind a szolgáltatásról hiteles és valós képet kell közvetíteni.94
Kiemelésre került az is, hogy egy szöveges bejegyzés különböző formában jelenhet meg
tableten, számítógépen vagy egy okostelefonon, így törekedni kell arra, hogy a fogyasztók a
lehető legkevesebb aktivitással, akár a továbbkattintást mellőzve láthassák az üzleti
kapcsolatra való utalást. Amennyiben valaki ezt hashtag formában használja, úgy arra is
törekedni kell, hogy ezek az első helyen szerepeljenek, ne pedig a legvégén vagy a többi
hashtag között elrejtve.
Az említett esetekben az a legnagyobb probléma, ha a véleményvezér nem ad
elegendő információt, vagy amit ad, az sem kielégítő. Az a megoldás sem elfogadott, ha
ugyan lehet gyanítani az együttműködést egy partnerrel, de ez nem egyértelműen
azonosítható. Nem megfelelő magatartás az sem, ha ezeket az információkat ott helyezik el,
ahol feltételezhető, hogy a fogyasztó már nem olvassa, például hiperhivatkozásokban vagy
lábjegyzetben. Egy weboldalra utaló link használata, továbbá olyan kiegészítő tartalom
feltöltése, amely arra hivatott, hogy elterelje a fogyasztó figyelmét az együttműködésről sem
felel meg a világos és egyértelmű megfogalmazás következményeinek. 95
A GVH az új jelenség kapcsán nemcsak az influenszerek figyelmét hívta fel a
követendő magatartásra, hanem a fogyasztókat is megszólította, tudván, hogy sokkal
impozánsabb olyan terméket választani a kínálatból, amelyet általuk kedvelt személyek is
használnak, viszont ez csak akkor hiteles, ha mögötte valós tartalom van, nem pedig csak
marketinges célokra használják azt. A GVH a tudatos fogyasztói döntés elősegítése érdekében
kiemeli, hogy egy híres ember által használt termék megvétele nem feltétlen vezet
megalapozott döntéshez, érdemes tehát a termék melletti elköteleződés előtt ténylegesen
informálódni. Ha a fogyasztó saját maga utánajár a tulajdonságoknak, akkor máris
objektívebb döntést tud hozni, hiszen ennek alapja, hogy különbséget tudjon tenni a
marketingfogás és a tényleges termékajánlás között, majd ezeket mérlegelve sikerüljön
kiválasztani a számára legideálisabb fogyasztási cikket.96 Ha tehát egy információ hiányos, és
emiatt a fogyasztó nem ismeri fel, hogy egy fizetett reklámmal áll szemben, akkor az kimeríti
az Fttv.-be foglalt megtévesztő mulasztást. Mindez egyben megtévesztő kereskedelmi
gyakorlatnak is minősült, hiszen a véleményvezérek az átlagfogyasztó tájékozott ügyleti
döntéséhez szükséges jelentős információkat hallgatnak el. Akkor is megtévesztő
Pl. A GVH Versenytanács VJ/31/2008 számú határozata.
Gazdasági Versenyhivatal: #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer. Budapest, 2017. november 20.
http://www.GVH .hu/data/cms1037278/aktualis_hirek_GVH _megfeleles_velemenyvezer_2017_11_20.pdf
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mulasztásról beszélünk, ha az influenszer homályos, félreérthető vagy érthetelten, olykor
időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, illetve ha az általa alkalmazott kereskedelmi
tevékenység célját nem nevezi meg.97
Az influenszer-marketing által okozott problémák kiterjedtnek tekinthetőek, látva,
hogy nemcsak nemzeti, de európai uniós és nemzetközi ajánlások, továbbá irányelvek is
születtek már. A GVH munkássága mellett sem lehet elhaladni, hiszen azok kihatnak a
Hivatal tevékenységére. A GVH tagja az úgynevezett Nemzetközi Fogyasztóvédelmi és
Végrehajtó hálózatnak (International Consumer Protection and Enforcement Network,
továbbiakban ICPEN), amely ernyős szervezetként ötvennyolc ország fogyasztóvédelmi
hatóságát öleli fel, és amely 2016-ban tette közzé az influenszerekre vonatkozó irányelvet
tartalmazó dokumentumát. Az útmutató többek között kitér arra, hogy milyen helyes
magatartást kell folytatni a digitális felületeken, amikor fizetett tartalmakat tesznek közzé. Az
influenszereknek elsősorban azt kell szem előtt tartaniuk, hogy világosan megjelöljék, ha
fizetett tartalmat osztanak meg, valamint, hogy csak a valóságnak megfelelő véleményt
nyilvánítsanak a tesztelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatban.98
9.7.2. Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás
A középtávú digitális fogyasztóvédelmi stratégia egy további területe a Wi-Fiasszisztens szolgáltatásokkal kapcsolatos. Ez a kérdéskör az elmúlt időszakban azért okozott
problémát, és azért került a GVH fókuszába, mert felmerült, hogy a fogyasztók nem kaptak
elegendő információt a szolgáltatásról, amely kihatással volt a döntésükre is. Az ügyben a
megtévesztő mulasztás gyanúja merült fel.
A GVH az Apple Inc.-re szabott ki százmillió Ft bírságot, mert a cég olyan, az iOS 9
operációs

rendszerrel

kapcsolatos

lényeges

információkat

hallgatott

el,

amely

Magyarországon is számos fogyasztót érintett. A GVH kifejti 99, hogy a problémát az okozta,
hogy bár a kommunikációs csatornák lehetővé tették volna, az Apple mégsem adta a
fogyasztók tudtára, hogy az operációs rendszer frissítésekor a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás
automatikusan

aktiválódik.

Az

is

elhallgatásra

került,

hogy

mindez

milyen

következményekkel járhat, hiszen emiatt megnövekedhet az adatforgalom, ami pedig
többletköltséget jelenthet.
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve
International Consumer Protection and Enforcement Network: Online Reviews & Endorsements. ICPN
Guidelines for Digital Influencers. 2016. 1—10. https://www.icpen.org/sites/default/files/2017-06/ICPEN-OREGuidelines%20for%20Digital%20Influencers-JUN2016.pdf
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Bár az Apple Inc. arra hivatkozott, hogy az Wi-Fi-asszisztens funkcióval kapcsolatban
megosztott olyan információkat, melyek felhívták a figyelmet arra, hogy gyenge Wi-Fi
kapcsolat mellett az asszisztens szolgáltatás automatikusan mobilhálózati adatforgalmat
használ; az is kiderült, hogy ehhez az információhoz csak hosszadalmasan és több lépésben
lehetett eljutni. Ebből fakadóan adott a kérdés, hogy elvárható-e a fogyasztótól, hogy ennyi
lépést megtegyen az információ eléréséért.
Dolgozatomban

nem

célom,

hogy

az

Általános

Szerződési

Feltételekkel

(továbbiakban: ÁSZF) tüzetesebben foglalkozzak, az eset kapcsán mégis volt ennek
jelentősége. Kiderült, hogy a frissítés egyfajta ÁSZF-ként állt rendelkezésre, így azt vagy
elfogadták – és ez esetben tudtak frissíteni –, vagy nem, és ekkor a frissítést sem lehetett a
telefonra telepíteni. A frissítéshez elegendő volt, ha a fogyasztó elolvasta, majd elfogadta az
ÁSZF-t, de mint kiderült, az előzetes tájékoztatásban nem tettek utalást az említett funkcióra,
amely a „Learn more” menü alatt volt csak elérhető, amely magyar nyelven nem is állt
rendelkezésre.
Az ügy körvonalait látva megállapítható, hogy az Apple Inc. a szükséges tájékoztatást
nem megfelelően tette közzé. Emellett a fontos tudnivalókhoz csak nehezen lehetett
hozzájutni, így a tudatos fogyasztói döntés korlátozva volt. Sem a funkció működési
jellemzőivel, sem a deaktiválás lehetőségeivel nem lehetett szükségszerűen találkozni, így
megítélni sem, hogy annak használata milyen következményekkel járhat. Mivel a tájékoztatás
nem volt hiánytalan, így sokan nem tudták, hogy ezt a funkciót ki lehet vagy ki kell kapcsolni,
ha nem akarják igénybe venni, mert az a letöltéssel automatikusan aktiválódott. Nem volt
továbbá elvárható a fogyasztóktól, hogy mélyebb utánajárással előzzék meg a frissítés
elindítását, hiszen egy fogyasztói döntés meghozatalakor megvan a bizalom a szolgáltató
iránt, akinek egyik fő kötelessége a tisztességes tájékoztatás. A tény, miszerint a frissítés
letöltésével a funkció automatikusan aktivizálódott, nem biztosította a fogyasztó számára,
hogy aktív szereplője legyen annak a döntési helyzetnek, hogy akarja-e azt használni vagy
sem.
A fejlesztésekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatás azért szükséges, mert manapság a
termékeket övező hatalmas információs zajban nem várható el a fogyasztóktól, hogy
hosszadalmas ÁSZF-ket olvassanak egy rutinszerűen használt termékekkel kapcsolatban. Az
eljárás alá vont félnek lett volna rá lehetősége, hogy felhívja előzetesen a fogyasztók
figyelmét, de ezt nem tette meg, ami félrevezető volt, így kimerítette a megtévesztő
mulasztást.
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A GVH-nak az ügyben az okozta a legnagyobb problémát, hogy a funkció egyrészt
automatikusan bekapcsolódott, ezzel megakadályozva a döntéshozatalt, továbbá annak
kikapcsolási lehetőségét is a fogyasztónak kellett megkeresnie. A korábbi iOS esetén csak
akkor kapcsolt át mobilnetre a telefon, ha egyáltalán nem volt Wi-Fi, az új verzióban azonban
már gyenge jel esetén is megtörtént ez. Tekintve, hogy a figyelemfelhívásának sem
terjedelmi, sem információtechnológiai akadálya nem volt, – mert az ilyen üzenetek
megjelenítésére az iOS alkalmas –, a GVH a gyakorlatot megtévesztő mulasztásnak ítélte,
következésképpen pedig egyrészt pénzbüntetéssel sújtotta, másrészt a gyakorlat befejezésére
kötelezte az Apple-t.
A megtévesztő mulasztás ebben az esetben a fogyasztókat olyan ügyleti döntés
meghozatalára késztette, melyeket valamennyi szükséges és lényeges információ birtokában
nem hoztak volna meg. Az esetleges költségtöbblet érzékeléséig a funkció használatáról nem
lehetett– és kellő körültekintés mellett sem kellett volna – tudni, így annak inaktiválásáról
sem volt lehetőség dönteni. Amennyiben a fogyasztók a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás
alapbeállítási jellegéről, automatizmusáról, esetleges költségvonzatáról már az üzembe
helyezés során tájékoztatást kaptak volna, érdemben dönthettek volna a funkció használatáról.
Az említett fogyasztói többletköltségek nem az Apple Inc.-nél, hanem a
mobilszolgáltatóknál jelentek meg, így adódik a kérdés, hogy a cégnek milyen érdeke volt
abban, hogy elmulasztotta az elvárható tájékoztatást megadni. A cég az új funkcióval a
fogyasztói élmények javítását tűzte ki célul, így akart hozzájárulni ahhoz, hogy a jövőben is
Apple termékeket tudjon a cég eladni. A vállalatnak nemcsak az iOS 9 operációs rendszerrel
működő készülékek értékesítéséből, hanem magának az operációs rendszer értékéből fakad a
közvetlen érdeke, ugyanis bevételének jelentős hányadát ezek teszik ki. A szoftverfrissítések
fogyasztói igényekre reagálnak, és azzal, hogy a cég ezt ingyenesen lehetővé is teszi, a
prémium szolgáltatás érzetét támasztja alá, amely az Apple termékek piaci megítélésének fő
tényezője. Mivel a Wi-Fi-asszisztens funkció előnyei a cég jóhírének fenntartását és
megerősítését szolgálták, a vállalat abban volt érdekelt, hogy a fogyasztók ne kapcsolják azt
ki, mert így biztosítható az internetalapú szolgáltatások zavartalan igénybevétele gyenge WiFi-jel esetén.
9.7.3. Szálláshelyek online piactere
A digitális fogyasztóvédelmi stratégia egy következő pontja a szálláshelyek online
piactere, ahol szintén gyakori, hogy az árral vagy egyéb fel nem tüntetett költséggel
kapcsolatban megvalósul az információhiány. Ezekben az esetekben az alapozta meg a GVH
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vizsgálódását, hogy a fogyasztók olyan információs környezetben kényszerültek meghozni
döntéseiket, ahol nem állt rendelkezésre minden adat ahhoz, hogy ezt tudatosan és
körültekintően megtehessék. Az online szállásfoglalásokkal kapcsolatban a GVH 2016-ban
indított eljárást az Airbnb-vel szemben, mert feltételezhetően elmulasztott feltüntetni
bizonyos árakat, díjakat és költségeket; az ügy végül kötelezettségvállalással zárult. A Hivatal
azt tapasztalta, hogy mind az Airbnb weboldala, mind a mobiltelefon-alkalmazás elhallgat,
homályosan, valamint időszerűtlenül tüntet fel árakkal és költségekkel kapcsolatos
részleteket, amely befolyásolást eredményezhet. Az eltérő számítástechnikai eszközökön
végzett

azonos

műveletek

és

lépések

nem

ugyanazt

az

árat

eredményezték.100

Következményképpen a vállalat köteles volt módosítani a díjaival kapcsolatos tájékoztatást,
ami azt a célt szolgálja, hogy valamennyi magyar Airbnb felületen látni lehessen az összes
díjtételt tartalmazó árat, így a jövőben több, részletesebb és jobb információk állnak majd
rendelkezésre.101
A Versenytanács

megállapította102, hogy a

vállalat ezzel

a gyakorlatával

valószínűsíthetően megsértette az Fttv. rendelkezéseit, kimerítve a megtévesztő mulasztás
esetét. Bár a jogszabályi hivatkozásban részletezett jogi indoklás többségében megegyezett a
korábban bemutatott jogesetekkel, az ügy érdekessége meglátásom szerint abban áll, hogy a
vizsgálat alá vont cég egy nemzetközi szereplő, és a GVH hatásköre csak az Airbnb
Magyarországon nyújtott tevékenységére terjed ki. Fontos viszont, hogy egy globális
gazdasági aktor – jelen esetben egy EU tagállam területén folytatott – magatartásának
korrekciója kihatással lehet a vállalat teljes politikájára. Az irányelvi szinten harmonizált
európai fogyasztóvédelmi szabályozásnak köszönhetőn a cégtől elvárható, hogy az egész
Európát lefedő tevékenységére tekintettel más országokban is tisztességes piaci magatartásra
törekedjen.
Az Európai Bizottság és uniós fogyasztóvédelmi hatóságok közös fellépésének
eredményeképpen

az

Airbnb

később

módosította

kereskedelmi

gyakorlatát.

A

fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet hálózatba szervezi a nemzeti
fogyasztóvédelmi hatóságokat. Ebből fakad, hogy bármely tagállam segítséget kérhet egy
másik tagállam illetékes szervétől annak érdekében, hogy az uniós jog határokon átnyúló
megsértését közös erővel megszüntessék. Az érintett ügyben az Európai Bizottság is
tárgyalásokat folytatott az Airbnb-vel, amelyek során felszólította a vállalatot a szükséges
A GVH Versenytanács Vj/89/2016. számú határozata.
Gazdasági Versenyhivatal: Kötelezettségvállalással zárul az Airbnb elleni versenyfelügyeleti eljárás.
Budapest, 2018. június 19. https://bit.ly/2OHu9UY
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módosítások elvégzésére.103 A Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC) az Európai
Bizottsággal közösen értékelte az Airbnb tevékenységét, és megállapította, hogy a cég minden
olyan feltételnek megfelel, amelyet a Bizottság és a nemzeti hatóságok, köztük a GVH is
megfogalmazott a maga részéről.104
Ez az eset kitűnő példa arra, hogyan érvényesülhetnek az uniós fogyasztóvédelmi
szabályok és milyen ereje van egy együttműködésnek arra tekintettel, hogy egyes nemzeti és
uniós vagy éppen nemzetközi jogszabályok érvényesíthetővé váljanak.105
9.7.4. Fizetési szolgáltatók
A GVH bizonyos fizetési szolgáltatókkal kapcsolatban is azt tapasztalta, hogy vétenek
az Fttv. szabályai ellen, mert nem nyújtanak megfelelő döntési környezetet a fogyasztók
számára. Mindez ahhoz vezetett, hogy a vizsgált szolgáltatóknak kötelezettségvállalás
keretében kellett teljesíteniük azokat a hiányosságokat, amelyek a megtévesztő mulasztásból
fakadtak, és amelyek a vásárlók félrevezetését eredményezték. A PayPal-nál a probléma az
volt, hogy a pénznemváltást igénylő fizetések esetén tájékoztatásai időszerűtlenek és
hiányosak voltak az árfolyamok és a módosítási lehetőségeket illetően. Azoknak, akik egyegy tranzakció során a PayPal-t vették igénybe, a vállalkozás végezte el a pénznemváltást
saját árfolyamon, annak ellenére, hogy a bankkártyakibocsátó bank árfolyamait is lehetett
volna választani; ez azonban eltérő végösszegű vásárlást eredményezett.106 A PayPal
kötelezettségvállalás keretében elfogadta, hogy a magyarországi felhasználók számára
kiegészíti a fizetéskor megjelenő tájékoztatást és feltünteti a saját átváltási árfolyamának
eredményeként megjelenő végösszeget. A módosításoknak köszönhetően a magyar
fogyasztók tudatosabbak lehetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen árfolyamon történjen a
valutaváltás és kifizetés.107

Európai Bizottság: Uniós fogyasztóvédelmi szabályok: Az Airbnb együttműködik az Európai Bizottsággal és
az uniós fogyasztóvédelmi hatóságokkal, és megfelelőbben jeleníti meg ajánlatait. n.d.
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9.7.5. A GVH tevékenysége és a globális vállalatok
A PayPal mellett az Apple és az Airbnb esetében is láthattuk, hogy a GVH olyan
szolgáltatókkal szemben is fellép, akik globális szinten jelen vannak, és amelyek fogyasztói
köre meghaladja a hazai piacot. Az, hogy az érintett vállalkozások tevékenysége nemzetközi
jelleggel bír, a GVH tevékenységére is kihatással van. Mindez ahhoz vezet, hogy a
versenyfelügyeleti eljárások során a Hivatalnak figyelembe kell vennie más, – elsősorban
tagállami vagy európai bizottsági – eredményeket, megoldásokat, követelményeket. Emellett
a piaci fejleményeket és új tendenciákat is folyamatosan követnie kell.
Az Fttv. joghatóságát megvizsgálva látható, hogy a vállalkozások kereskedelmi
tevékenységét illetően a GVH csak a magyarországi digitális piacokon nyújtott szolgáltatással
kapcsolatban vizsgálódhat, azonban – ahogy az már feljebb említésre került –, egy globális
szinten jelenlévő vállalat kereskedelmi gyakorlatának tagállami szintű korrekciója az egész
cég tevékenységének átalakulását eredményezheti. Ennek azért van jelentősége, mert a
globalizáció, az információs aszimmetria vagy éppen a hatalmas információs zaj miatt a
multinacionális vállalatok jelentős lépéselőnyben vannak a piac többi szereplőjével szemben,
így a hatóságokra marad, hogy kiegyenlítsék a kialakult egyensúlytalanságot. A GVH a
digitális piacokon folytatott gyakorlata során azon igyekszik, hogy fellépései és beavatkozásai
összhangban legyenek a digitális gazdaság által életre hívott új üzleti modellekkel és a
kereskedelmi gyakorlatok gyors ütemű fejlődésével. Ezeknek az új jelenségeknek
köszönhetően a digitális piacok, és az ott működő vállalkozások folyamatosan változnak, így
nagyon rövid időn belül, akár egy-egy technológiai újítással hatalmas haszonra tehetnek
szert.108

9.8.

Elemzésekre reflektáló versenyfelügyeleti eljárások: összehasonlító oldalak
A GVH, ahogy a középtávú digitális fogyasztóvédelmi stratégiájában is említésre

került, több típusú eljárásban is közrehat a tisztességes kereskedelmi gyakorlat
megerősítésében. Az alapvetően megfelelést ösztönző célú eljárások mellett piacelemzést is
folytat, ahol prioritást élveznek az összehasonlító oldalak. A Hivatal észlelte, hogy egyre több
és kiterjedtebb digitális összehasonlító eszköz jelenik meg, amelyeknek a fogyasztói
döntéshozatalra is érzékelhetőbb a ráhatásuk, így elemzésekre reflektáló versenyfelügyeleti
eljárásokat folytat annak érdekében, hogy mérsékelje a megtévesztő mulasztásokból fakadó
esetek számát.109
108
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A fókuszban nemcsak a honlapok, hanem a mobilapplikációk is szerepelnek; az
elemzés tárgyát pedig az képezi, hogy az összehasonlító oldalak hogyan hatnak a fogyasztói
döntésekre. Ezeknek az eszközöknek a használata segítséget jelenthet abban, hogy a
felhasználók tájékozottabbak és tudatosabbak legyenek. Mindemellett elengedhetetlen annak
biztosítása, hogy elegendő és hiteles információ álljon rendelkezésre, miközben ezeket
használják. Ahhoz, hogy az átláthatóság és a tisztességes piaci verseny is megvalósuljon,
szükség van arra, hogy mind a termékjellemzők, mind az árak valósak legyenek.

A

fogyasztóknak is tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen szempontok alapján történik az
összehasonlítás, a rangsorolás vagy éppen hogyan használják fel az adataikat a kialakított
üzleti modellek részeként.110 Figyelembe kell venni, hogy az összehasonlító eszközök és az
ezzel foglalkozó programok jellege eltérő is lehet egy-egy szempontból, hiszen összevethetik
a kiskereskedelemben meglévő termékeket, vagy előfordulhat, hogy az összehasonlító
vállalkozás is az árupiac szereplője vagy terméke maga az összehasonlítási szolgáltatás.111
A piacelemzés során a GVH szeretné feltárni a fogyasztók elvárásait, szokásait és
tapasztalatait az összehasonlító eszközökkel kapcsolatban; mindemellett azok üzemeltetőit is
vizsgálja abból a szempontból, hogy mennyire ismerik és felelnek meg a tisztességes
kereskedelmi

gyakorlatnak, milyen üzleti modelleket

alkalmaznak, illetve milyen

kommunikációt folytatnak. A Hivatalnak konkrét elképzelése van a vizsgált digitális
szektorok tekintetében is; elsősorban azok esnek a megfigyelés alá, ahol magas keresési
költségek lehetnek, ahol a szolgáltatást a fogyasztók széles köre veszi igénybe, ahol kevés az
összehasonlító eszköz vagy ahol ezek használatát nagyszámú kommunikáció kíséri az
üzemeltető részéről. Elsősorban a szállásfoglaló oldalak, az utazási szektor, a pénzügyi- és
biztosítási szolgáltatók, valamint a kiskereskedelem lesz a piacelemzés középpontjában.
A téma jogi hátterét részletesebben megvizsgálva, a Tpvt. 43/C.§ rendelkezik arról,
hogy a GVH-nak lehetősége van piacelemzést folytatni a törvényben meghatározott
feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében. Ennek alapjául nyilvános
információk és önkéntes válaszadások szolgálnak; az így összegyűjtött adatok fényében
tudják felmérni és elemezni az egyes piacok működését, folyamatok és trendek alakulását és
mindennek a versenyre, üzletfelekre és a fogyasztókra gyakorolt hatását.112
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Jelen esetben a GVH adatkéréssel keresi fel a jelentősebb digitális összehasonlító
eszközök

üzemeltetőit,

szolgáltatókat,

érdekképviseleti

és

fogyasztóvédelmi

civil

szervezeteket, továbbá olyan hatóságokat, akik a témában információval rendelkezhetnek. A
GVH a jövőben is törekedni fog arra, hogy lehetőséget biztosítson az érintettek álláspontjának
meghallgatására, személyes konzultációk és workshopok szervezésére, továbbá a piackutatás
opcióját is megfontolja. Mindennek célja a jogsértések feltárása, ami szintén egy lehetőség
arra, hogy a GVH minél hatásosabban tudja megválasztani a későbbi fellépések irányát és
jellegét.113
A témához kapcsolódnak azok az online platformok, ahol a vásárlók egy-egy
termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban kifejthetik a véleményüket, és az összehasonlító
eszközök is ide tartoznak. A fogyasztókra azonban nem vonatkozik sem az Fttv., sem a UCP
irányelv, tekintve, hogy nem kereskedők; kivéve, ha annak nevében szólalnak fel.
Amennyiben a kereskedők a hiteles, de negatív vásárlói értékeléseket elnémítják az erre
szolgáló felületekről, és erről nem tájékoztatják a fogyasztókat, úgy ez a kereskedelmi
gyakorlat – Az Európai Bizottság 2005/29 EK irányelv végrehajtásához kiadott iránymutatás
alapján –, kimerítheti a megtévesztő mulasztást. Ekkor ugyanis jelentős információ kerül
elhallgatásra, hiszen az oldal kezelői nem kommunikálják, hogy nem teszik közzé az összes
hiteles véleményt. A csupán pozitív visszajelzésekből álló platform viszont arra ösztönözheti
az átlagfogyasztót, hogy továbbra is használja azt, amely döntést nem hozná meg, ha tisztában
lenne a negatív véleményekkel vagy azzal, hogy szűrt – így feltehetően elhallgatott –
információk állnak a rendelkezésére.114

9.9.

A GVH nemzetközi együttműködései
A Hivatal tevékenységét illetően azt is érdemes kiemelni, hogy 1992 óta az

International Consumer Protection Enforcement Network (ICPEN) tagja, melynek célja az
országhatáron átnyúló problémák megoldása, hiszen a jogalkalmazó hatóságok számára
szervez közös akciókat. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetben résztvevő tagok
szorosabbra fűzzék egymással a kapcsolatot, – és így a fogyasztókat befolyásoló kereskedelmi
gyakorlatokkal szemben is hatékonyabban tudnak fellépni –, aminek egyik fő forrása az
információcsere.115

Gazdasági Versenyhivatal: Középtávú digitális fogyasztóvédelmi stratégia.
Európai Bizottság (2016) i.m. 152.
115
VERESS Bernadett Miklós – HORVÁTH- Keömley Boglárka: Az online társkeresés fogyasztóvédelmi
kockázatai. Versenytükör. 2018/2. 51-63. http://www.GVH .hu/data/cms1039897/Versenytukor_2018_2.pdf
113
114

42

Az ICPEN-ben betöltött tagság elősegít azt is, hogy a GVH fejlessze a fogyasztói
tudatosságot, reagálva az aktuális trendekre, valamint aktívan részt vegyen az ICPEN
stratégiai céljainak magyarországi megvalósításában. Az ICPEN tevékenysége arra irányul,
hogy növeljék a fogyasztói tudatosságot, többek között az ügyleti döntésekre ható és azt
befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amelyek megjelennek az online
vásárlások és a digitális piacokon folytatott tevékenységek körében is. Az ICPEN továbbá
általános útmutatásokat bocsát ki a vállalkozások számára, figyelembe véve az egyes
tagállami jogszabályi követelményeket is, ezzel is arra törekedve, hogy a cégek betartsák a
tisztességes kereskedelmi gyakorlatot és az előírt jogi követelményeket, amelyeken keresztül
a fogyasztók érdekeit védhetik.116
A már felsorolt kezdeményezések mellett a hatóságok összehangolt munkájának
tanúbizonysága a sweep tevékenység is, amely egy kiválasztott szektorra fókuszáló célzott
ellenőrzési folyamat. A feladat elvégzése során a fogyasztóvédelmi hatóságok azonos
szempontrendszert követve tartják szemmel a piaci szereplőket, hogy eleget tesznek-e a
jogszabályoknak. A sweepelés szintén a digitális piacokon zajlik, ahol a sweeperek egyidőben
lépnek fel a megtévesztő oldalak kiszűrése érdekében. A sweep akció keretében a GVH
társkereső oldalakat ellenőrzött, és a feltárt problémákat alapul véve felszólította a
Magyarországon is társkereső szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, hogy kerüljék az olyan
tájékoztatást, amely elhallgat vagy elrejt olyan információkat – megelőzve, hogy a fogyasztók
a megtévesztő mulasztás áldozataivá essenek –, amelyek a szolgáltatás igénybevétele
szempontjából relevánsak. A vállalkozásoknak szóló nyílt levél arra is kitér, hogy a
fogyasztókat mindenképpen tájékoztatni kell a legfontosabb feltételekről, amelyek a döntés
meghozatalát befolyásolhatják, így az árról, a fizetés módjáról és idejéről, a szerződés
időtartamáról, a gyűjtött adatokról és azok sorsáról, továbbá a felmondás lehetőségéről.117 A
GVH a Consumer Protection Cooperation Network (CPC) tagja is, amely a tagállamokban
hasonlóan jelenlevő problémákra próbál közös megoldást javasolni.
10. A tájékozatlanság kihasználása
Ahogy azt a bevezetőben említettem, az információhiányt és annak jelentőségét egy
másik szemszögből is szeretném megközelíteni. Míg az első részben a tisztességtelen
kereskedelmi

gyakorlat

egy

nevezett

kategóriájával,

a

megtévesztő

mulasztással

foglalkoztam, a következőkben annak jelentőségét próbálom röviden feltárni, amikor a
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vállalkozások kereskedelmi gyakorlatukban kihasználják, hogy a fogyasztók – a cégek
weboldalain böngészve – alulinformáltak a hátrahagyott adataikat illetően. Azt gondolom,
hogy ezt a tevékenységet nehéz bármelyik kategóriába egyértelműen besorolni, viszont
érdemes ezt a területet is versenyjogi és fogyasztóvédelmi szemszögből is figyelemmel
kísérni, hiszen mindez a fogyasztókkal megosztott, a saját adataikra vonatkozó
információkkal – illetve azok hiányával – összefüggésben jelenik meg. Véleményem szerint
ez az esetkör is kihatással van a fogyasztói döntéshozatalra, annak ellenére, hogy nem
feltétlenül a hirdetett termékkel kapcsolatos tájékozódást korlátozza.
A téma ismertetése során elkerülhetetlen, hogy ne értekezzek az adatok szerepéről,
viszont nem célom, hogy az adatvédelemmel önmagában foglalkozzak. Arra próbálok
válaszokat keresni, hogy fogyasztóvédelmi jogi szempontból milyen aggályokat vethet fel, és
a GVH-nak van-e bármilyen szerepe abban, ha a cégek a Big Data adatbázisok és a cookie-k
segítségével megszerzett adatokat hasznosítva fogyasztói profilokat alkotnak, ami
meglátásom szerint az üzleti döntéseket és annak szabadságát is érinti. Miközben a fent
említett két fogalommal részletesebben foglalkozok, amellett szeretnék érvelni, hogy a
felvázolt magatartás a digitális piacokon miért felelhet meg a megtévesztő mulasztásnak.

10.1. Big Data
A 21. században, a számítástechnika és az internethozzáférés globális kiterjedésének
exponenciális növekedésének köszönhetően világunkat adatalapúnak nevezhetjük. Emellett a
világgazdaság is adatvezéreltté és adatközpontúvá vált. Az adatok szerepe a technológia és a
robotizáció fejlődésének is köszönhetően felértékelődött, és bizonyos értelemben új
nyersanyagként, sőt egyfajta fizetőeszközként tekintenek rá. Mivel a Big Data az üzleti
modellekben is változásokat hozott, így nemcsak a jogalkotókat, hanem a jogalkalmazókat is
újabb kihívások elé állítja. Ahhoz, hogy lássuk, hogyan áll mindez a fogyasztói döntésekkel
összefüggésben, fontos, hogy megismerjük a Big Data jelenséget és annak a fogyasztókra
gyakorolt hatását.118
A Big Data fogalmának meghatározása nem egyszerű, de egy olyan hatalmas
adatbázist kell elképzelni, amelynek feldolgozásához rendkívül komoly számítógépes
technológiára és software-re van szükség annak érdekében, hogy észszerű időn belül értékes
információt lehessen kinyerni. A Big Data-t „3 V”-vel is szokás jellemezni, úgymint Volume,
Variety, Velocity, tehát nagy mennyiségű, változatos és nagyon gyors adat, amely speciális
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technológiát és elemzési módszereket igényel ahhoz, hogy mindezt értékké lehessen
transzformálni.119

Ezeket a nagy mennyiségű strukturálatlan adatokat120 a felgyorsult

technikai fejlődés hozta magával, amelyet számos tudományterület alkalmaz. Ennek
hátterében – a fogalomhoz idővel hozzáadódott – újabb „V” mint value áll, amely az
adatokban rejlő potenciális értékre utal.121 A digitális piacokon fellelhető értékes információk
megszerzéséért hatalmas verseny indult, aminek érdekében a vállalkozások még az üzleti
modelljeiket is megváltoztatták. A cégek számos esetben ingyenes szolgáltatásokat nyújtanak
abból a célból, hogy fogyasztói adatokra tegyenek szert, amelyeket olyan reklámokhoz tudnak
felhasználni, ami a viselkedésükre – ezáltal a fogyasztási szokásaikra – is kihatással van.122
A Big Data egy úgynevezett komplex ökoszisztémában kerül kigyűjtésre,
kiértékelésre, és pénzzé alakításra, melyben számos piaci és gazdasági szereplő érintett.
Ebben a folyamatban mégis a digitális platformok kapják a legnagyobb szerepet, amelyek a
fogyasztókat a többi piaci szereplővel kötik össze.123

(Forrás: OECD: Big Data: Bringing Competition Policy to the Digital Era)
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Mivel a személyes adatokat a fogyasztóktól nyerik és rájuk is irányul vissza, a
fogyasztóvédelmi szempontot is meg kell vizsgálni. A felhasználók és az online szolgáltatók
közötti adatáramlásra is az információs aszimmetria jellemző. Abban a pillanatban, hogy egy
fogyasztó feliratkozik egy online szolgáltatás ”ingyenes” igénybevételére, személyes vagy a
viselkedésre vonatkozó adatokat, IP címet vagy helyzetmeghatározást gyűjtenek róla.
Minderről a fogyasztóknak vagy nagyon hiányos, vagy semmilyen információjuk nincsen,
továbbá arról sem, hogy a cégek mit kezdenek ezekkel az adatokkal, hogyan használják fel,
vagy, hogy éppen harmadik féllel is megosztják.
Egy amerikai felmérés szerint, melyet a Pew Research Center végzett 2014-ben, a
felnőtt válaszadók 91%-a egyetértett abban, hogy a fogyasztók nem tudják, miként gyűjtik és
használják fel a személyes adataikat.124 Véleményem szerint, a fogyasztóvédelmi
szabályoknak ezen a területen nemcsak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a fogyasztók
tájékozottak legyenek az adataikkal kapcsolatban, hanem, hogy a cégek által ingyenesen
megszerzett adathalmaz bármilyen célú felhasználása is korlátozva legyen.
A Big Data analízis alkalmazásával az online fogyasztási döntések manipulálására is
lehetőség nyílik, ami azért problematikus, mert az internethasználók többsége nem tud erről,
így a vállalkozások tulajdonképpen kihasználják ezt a helyzetet. Ebből fakadóan a
felhasználók lépésről-lépésre tolakodó reklámokkal találják szembe magukat, amelyek a
viselkedésük és a szokásaik megváltoztatását célozza. A vállalatoknak a legfejlettebb
technológia áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy a gyűjtött adatok alapján a fogyasztókat
befolyásolnia tudják.
A Big Data versenyjogi vonatkozásainak egyre több országban tulajdonítanak fontos
szerepet, 2016-ban az OECD is publikált ezzel kapcsolatban egy tanulmányt. Emellett a
német és a francia versenyhatóságok is közösen foglalkoztak az ebből fakadó kihívásokkal, az
Európai Adatvédelmi Biztos pedig már 2014-ben vizsgálta a versenyjog, fogyasztóvédelem és
az adatvédelmi jog közötti átfedéseket.
10.2. A fogyasztókról gyűjtött adatok
A fogyasztókról – a német Bundeskartellamt és a francia Authorité de la concurrence
közös tanulmánya alapján125 – háromféleképpen lehet információt gyűjteni a digitális
piacokon. Az első ilyen eset, amikor a fogyasztó önként adja meg például egy online vásárlás
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során a nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát vagy akár fizetési adatait. A közösségi hálót
is ide kell sorolni, ugyanis a felhasználók itt is a személyes adataikat használják; közzéteszik a
képzettségüket, foglalkozásukat, kapcsolati státuszukat, valamint képeket töltenek fel.
A második lehetőség, amikor a weboldalak vagy a keresőmotorok az internethasználók
megfigyelésével gyűjtenek adatokat, anélkül, hogy azok tudnának arról. Különböző
programok segítségével lekövetik, hogy a fogyasztó milyen tevékenységet fejtett ki egy
oldalon, milyen keresőcímkéket írt be vagy milyen oldalakat látogatott meg egymás után.126
Fejlesztéssel az is lehetővé vált, hogy ez ne csupán a weben, hanem a mobil applikációkon is
megvalósítható legyen.127
A harmadik esetkör a következtetésekre korlátozódik. Ezalatt azt kell érteni, hogy már
meglévő információkra és a fogyasztó viselkedésére alapozva, további adatokat lehet
megállapítani. Erre példa, ha valaki egy online ruhaoldalon keresgél, és a megtekintett
termékek alapján nagy pontossággal sejteni lehet, hogy a vásárló milyen nemű.128 Ha mind a
három forrásból származó adatok mennyiségét alapul vesszük, nem meglepő, hogy az így
gyűjtött információkból könnyedén megalkothatók a fogyasztói profilok, és mindez a
fogyasztói döntések torzítását is lehetővé teszi.
Úgy gondolom, hogy a legfőbb problémát az jelenti, hogy a fogyasztók többsége az
alulinformáltság következtében nem tulajdonít elég jelentőséget annak, ha az interneten
miután rákeresett egy dologra, később más reklámokat használó felületeken (mint pl.
Facebook vagy Instagram) ugyanannak a terméknek a hirdetésével találja szembe magát. Azt
gondolom, hogy a fogyasztók nem szánnak kellő időt arra, hogy tájékozódjanak azzal
kapcsolatban, hogy egy-egy cég hogyan és mire használja fel az adataikat, megjegyzem, nem
biztos, hogy ez elvárható tőlük. Emellett a vállalkozások már olyan modern technikákat
használnak, amelyekre a fogyasztóknak még megfelelő tájékozottság mellett sem lenne túl
nagy ráhatása. A jelenség hátterében a 21. századra jellemző online felhasználói megfigyelés
áll, amelyben az úgynevezett sütiknek (cookie) is nagy szerepük van. 129 A cookie-k a Big
Data-val szoros kapcsolatban állnak, hiszen ezek is adatgyűjtési célt szolgálnak.130
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10.3. Sütik
A sütiket két fő csoportba érdemes sorolni. A szükséges sütik csupán arra szolgálnak,
hogy egy honlap adatai megjeleníthetők és alkalmasak legyenek arra, hogy a fogyasztó által
igényelt szolgáltatásokat nyújtani tudják. Az itt gyűjtött adatok arra kellenek, hogy a technikai
műveletek lebonyolíthatók legyenek.
A másik kategória arra fókuszál, hogy a fogyasztók szokásairól és érdeklődési köréről
szerezzen adatot, és ezekre alapozva célzott reklámokat generáljon, amelyek alkalmazásához
viszont elengedhetetlen a fogyasztói hozzájárulás.131 Míg az Európai Unió Adatvédelmi
Munkacsoportja a 2012/4. számú Véleményében kimondta, hogy a szükséges cookie-k
használatában nem rejlik adatvédelmi kockázat, addig nézzük meg, hogy mit kell tudni az
adatgyűjtő sütikről.
Ezeknek a sütiknek köszönhetően a szolgáltatók fel tudják térképezni, hogy a
megfigyelt fogyasztóknak mi az érdeklődési körük azáltal, hogy milyen rendszerességgel,
mely weboldalak látogatják, és ott milyen tartalmakat néznek. Ezek a sütik akkor sem
szűnnek meg követni a fogyasztókat, amikor már elhagyták az adott oldalt. Mindez abból
fakad, hogy ezek települnek, így az összes többi böngészés eredményéből fogyasztói profilt
képesek alkotni, megismerve akár a felhasználók bensőséges személyiségjegyeit. Bár ezeket
az adatokat az adatvédelmi szabályok miatt elvileg anonim módon gyűjtik, így nem nevekhez,
hanem egy egyedi személyazonosítóhoz kapcsolva tárolják132.
Fogyasztóvédelmi szempontból arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a weboldal
üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy a sütik szabályozhatók legyenek, én ezt esetenként
nem így találtam. Sok esetben azt tapasztaltam, hogy egyből ki vannak pipálva a reklámsütik,
és ha a fogyasztó ezt nem olvassa el, csak rákattint, akkor beleegyezését adja, hogy adatokat
gyűjtsenek róla. Olyan weboldallal is találkoztam, ahol a fogyasztót tájékoztatják, hogy az
oldal cookie-kat használ a minőség javítása érdekében, és a fogyasztó az oldal további
használatával jóváhagyását is adja azok alkalmazásához. Úgy gondolom, hogy ez a
fogyasztók informálatlanságának a kihasználását is jelenti, tehát a problémát ismét az
információs aszimmetria jellemzi. Azzal pedig, hogy a fogyasztó – többnyire nem tudatosan –
hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a vállalkozások felhasználják, lehetővé teszi a további
innovációt, amely által még több fogyasztói adathoz juthatnak hozzá.133
2012/4. számú vélemény a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről. 2012. június 7.
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Bár a természetes személyt, mint érintett alanyt a kereskedelmi ügylet során védik az
adatvédelmi szabályok, a döntéshozatal esetén már a fogyasztói jelleg dominál, így nem
hagyhatók figyelmen kívül azok a körülmények, amelyek befolyásolták és torzították az
ügyleti döntéshozatalt. A technológia gyors fejlődése és az innováció miatt – amelynek
köszönhetően megállapítható egy személy online tevékenysége, érdeklődési köre, neme vagy
akár életszakasza – felmerül a kérdés, hogy a fogyasztók döntési folyamata nem igényel-e
további speciális védelmet.134
A sütiknek köszönhetően generált profilok ismeretével az is megjósolható, hogy az
adott természetes személy a jövőben milyen vásárlási magatartást fog tanúsítani. Ez
tulajdonképpen ahhoz vezet, hogy a vállalkozás nemcsak a saját termékeiről, hanem már a
fogyasztóról is több információval rendelkezik, mint ő maga. A gyűjtött információtöbblet a
reklámokkal elérhető fogyasztói döntés befolyásolásának egy új szintje, hiszen a vásárlókat
személyre szabott elektronikus hirdetésekkel próbálják vásárlásra ösztönözni.
Tény, hogy a Big Data analízis megkönnyítheti a vásárlást, és valóban hozzájárulhat
egy jobb fogyasztói élmény kialakításához, alkalmazása mégis

számos jogi és

fogyasztóvédelmi aggályt vet fel. Elsősorban azért, mert a felhasználókról gyűjtött adatok az
egyén magánszférájához tartoznak, és tulajdonképpen a magánélet megfigyelésén keresztül
alkotnak profilt, amivel az ügyleti döntést igyekeznek befolyásolni. A fogyasztói döntés
azonban már nem

szabad, ha egy vállalkozás

tisztességtelenül

befolyásolja az

információkeresési folyamatot; a Big Data analízisen alapuló profilalkotás viszont alkalmas
arra, hogy ezt leszűkítse.135 A legfőbb probléma mégis az, hogy a digitális piacokon egy-egy
szolgáltatás csak úgy vehető igénybe, ha a fogyasztók hozzájárulnak az általános szerződési
feltételekhez, az adatkezelésre vonatkozó szabályokhoz, valamint a már említett cookieazonosítókhoz. Ezek elfogadása bár fogyasztói akaraton alapul, megkérdőjelezhető, hogy
tisztában vannak-e azok tényleges tartalmával és következményeivel. Az is problémás, hogy
mindezzel a felhasználók ahhoz is hozzájárulnak, hogy a Big Data analízis segítségével online
profil készüljön róluk és megfigyelés tárgyai legyenek. Véleményem szerint elenyésző azok
száma, akik pontosan tudják, hogy mihez is adják beleegyezésüket ilyenkor, így ezen a
szinten mégiscsak fogyasztóvédelmi kérdéssel állunk szemben, ahol jelen van az információs
aszimmetria.
Az adatok jelentőségénél maradva, ha a vállalkozások azokat fizetőeszközként
használják, mert látszólag ingyenesen adnak cserébe valamilyen szolgáltatást, úgy a legújabb
134
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(2019/2161/EK)
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Practices

Directive

(továbbiakban:

UCPD)

Iránymutatás136 a UCP Irányelv 7. cikk 2. bekezdésével összefüggésben megjegyzi, hogy
jelentős információ elhallgatásának minősül és a fogyasztói döntés meghozatalára is nagy
befolyással lehet, hogyha a kereskedő nem nyújt tájékoztatást arról, hogy az adatokat
kereskedelmi és gazdaság célokra is felhasználja.
A témával kapcsolatban a személyes árazás jelenségét is meg kell említeni. A brit
versenyhatóság szerint fogyasztóvédelmi szabályokat sért, ha egy vállalkozás nem vagy
hiányosan tájékoztat arról, hogy milyen adatokat gyűjt, azt milyen kereskedelmi
tevékenységre használja fel vagy ha a fogyasztók tudta nélkül használják fel adataikat
személyes árazáshoz.137 A jelenség lényege, hogy a vállalatok speciális algoritmusok
használatával a fogyasztókról gyűjtött információk alapján különböző árakat közvetítenek
feléjük. Az ár attól függ, hogy mennyire hűséges egy fogyasztó, mikor vásárolt utoljára, mik a
preferenciái vagy éppen milyen a vevő által használt eszköz jellege. Ezzel kapcsolatban a
UCP Irányelv szintén tartalmaz rendelkezéseket, ugyanis kimondja, hogy mindaddig
szabadon lehet megállapítani egy-egy termék árát, amíg a fogyasztók megfelelően informálva
vannak a teljes költségről és annak kiszámítási módjáról. Onnantól, hogy ennek alapja a
vásárló vásárlóerején, az IP-címén vagy a használt sütik alapján történik, ezek a gyakorlatok
is a tisztességtelennek minősülhetnek138 és a megfelelő informálás elmaradása miatt
kimerítheti a megtévesztő mulasztást.
11. Konklúzió
Az Fttv. 2008-as hatálybalépése óta láthatjuk, hogy a fogyasztóvédelem területén
jelentős változások álltak be, amelyek elsősorban a digitalizáció területén érhetők tetten. A
technika és a technológia fejlődésének egyik következménye, hogy a fogyasztók
elválaszthatatlanok lettek a digitális piacoktól; a vállalkozásokkal való interakciójukat és
összekapcsolódásukat egy új közvetítő közeg felől kell megközelíteni. Az online térben a
felek viszonyát leginkább az információs aszimmetria határozza meg, amit a kínálati oldal
szereplői már a fogyasztók döntési környezetének befolyásolására is használnak, így fokozva
a fogyasztók kitettségét a digitális környezetben.

Az Európai Parlament és a Tanács 2019/2161/EK Irányelve a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a
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Láthatjuk, hogy az Fttv. megalkotásakor a jelenségnek még nem volt ekkora
térnyerése, hiszen a törvény nem tartalmaz erre vonatkozóan speciális szabályokat. Az OECD
felismerve a digitalizáció kereskedelemre gyakorolt hatásait, 2016-ban felhívta a
fogyasztóvédelmi hatóságok figyelmét annak fontosságára, hogy az új piacterek szabályozása
és a hagyományostól eltérő kezelése indokolt. A GVH az új stratégiájával arra törekszik, hogy
gyakorlatát összhangba hozza az Európai Bizottság ”New Deal for Consumers” programjával,
amely 2018-ban tűzte ki célul a fogyasztói jogok fokozottabb megerősítését és a digitális
piacok átláthatóságának elősegítését, így a Hivatal a megtévesztő mulasztásokkal és
elhallgatásokkal szemben a digitális piacokon folytatott gyakorlatával fokozatosságra,
transzparenciára és következetességre törekszik.
A Hivatal digitális piacokon betöltött szerepe kapcsán jól kivehető, hogy jelentős
hangsúlyt fektet a tisztességtelen és megtévesztő magatartások kiszűrésére; el kell fogadni,
hogy ez nem egyszerű feladat. Mindezt arra lehet alapozni, hogy a hatóságok egy
dinamikusan és nagy sebességgel változó piaccal állnak szemben, amely még nem teljesedett
ki. Mind a technikai, mind az informatikai közeg adott ahhoz, hogy új szolgáltatások mellett,
további üzleti modellek jelenjenek meg.
GVH a meghirdetett stratégiája szerint a versenyfelügyeleti eljárásokra jelenleg és a
jövőben is nagy hangsúlyt fog fektetni annak érdekében, hogy az új kihívásokra megfelelően
tudjon reagálni. A Hivatal a magas látencia miatt azt feltételezi, hogy a fogyasztók sokszor
szenvednek sérelmet, így a problémás eseteket kivizsgálja, majd szükség szerint, kezdetben
kötelezettségvállalással, majd bírság kiszabásával biztosítja a fogyasztók védelmét. Az
említett gyakorlatok az alapvetően megfelelést ösztönző eljárásokra jellemzőek. Dolgozatban
az is bemutatásra került, hogy a GVH fellép a globális piaci szereplőkkel szemben is, ami
sokkal nagyobb körültekintést követel meg és más tagállamok gyakorlatát is figyelembe kell
venni a döntések meghozatalakor a harmonizált piac érdekében.
Megítélésem szerint a GVH a digitális piacokon folytatott tevékenységével
fokozatosságra törekszik, emellett előtérbe helyezi a prevenciót és elősegíti a tudatos
fogyasztói nevelést. A Versenytanács gyakorlatából egy következetes fellépési és
szabályozási struktúrát is látni lehet, amely előtérbe helyezi a kedvező megoldások
alkalmazását, és amelyekből a többi piaci szereplő is megfelelő következtetéseket tud
leszűrni. Nem az a cél tehát, hogy jogsérelem esetén egyből bírságolásra kerüljön a sor,
hanem a GVH megadja a lehetőséget, hogy a vállalkozások akár saját kezdeményezéssel
aktívan kivegyék a részüket a jogsértés megoldásában.
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A GVH és a nemzetközi hatóságok tevékenységéből azt a következtetést lehet levonni,
hogy megfelelően lépést tudnak tartani a változó digitális korral, hiszen láthattuk, hogy az
influenszerekkel kapcsolatban is már a harmadik eset után elkészült egy iránymutatás, amely
külső szemmel transzparensnek tekinthető. A hatékonyság megőrzése érdekében fontos lenne
továbbra is, hogy egy újonnan megjelenő probléma felismerését azonnali válaszreakció és
gyors hatósági beavatkozás kövesse.
Azt, hogy a megfogalmazott fogyasztóvédelmi célok még inkább megvalósuljanak, a
fogyasztói döntések megalapozásával, a tudatosság növelésével, az egyéni érdekérvényesítés
elősegítésével, továbbá a már meglévő szabályok hatékonyabb alkalmazásával lehetne elérni.
Nagyobb hangsúlyt kellene viszont fektetni a figyelemfelhívására, amely a rendelkezésre álló
eszközök széles körének köszönhetően a digitális írástudásnak is kedvezne.
Fontos, hogy a GVH ne csupán a hazai piacon lépjen fel a fogyasztói érdekek
védelmében, hanem nemzetközi szinten is továbbra is aktív legyen, hiszen az nemcsak ahhoz
járulhat hozzá, hogy a magyarországi trendeket és problémákat megossza másokkal, hanem
ezáltal gyorsabban hozzájuthat olyan információkhoz és jelenségekről szóló hírekhez,
amelynek vizsgálata hazánkban is szükséges lehet. A globális szolgáltatókkal és a határon
átnyúló

kereskedelemmel kapcsolatban

egyre nagyobb hangsúlyt

kell

fektetni

a

fogyasztóvédelmi szerveződésekre, és a hatékony fogyasztóvédelmi környezet kialakítására,
hiszen a gyorsan változó digitális piaci környezet összehangoltságot igényel. A nemzetközi
trendek és problémák felmérése pedig legegyszerűbben a nemzeti hatóságok közötti hatékony
kommunikációval és kooperációval valósítható meg. Ennek fényében nemcsak a jogszabályi
környezet kialakítására és megváltoztatására van szükség, hanem a fogyasztói tudatosság
növelése is elengedhetetlen.139
Mivel a digitális piaci környezet határai és szerkezete folyamatosan változik, így
felmerül, hogy a versenyjog eszközei mennyire képesek megvédeni a fogyasztókat a
tisztességtelen magatartásokkal szemben; tehát szükséges-e az állami beavatkozás?140 A
versenyfelügyeleti szervek fogyasztóvédelmi tevékenységét a digitális piacokon különösen
fontosnak tartom, a kérdés inkább a szabályozottság mértékére vonatkozik.
A megtévesztő mulasztás problémájának feloldása nem feltétlen az információ
mennyiségének növelésében, hanem a minőségi és a lényeges közlések közzétételében, a
fogyasztók kognitív fejlődésében és az adott probléma megoldásához szükséges tudás
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fokozásában áll. Mivel a verseny arra is ösztönöz, hogy a kereskedők az elhallgatott
információkat közzétegyék, hasznos az olyan állami beavatkozás, melynek célja az
információs aszimmetria csökkentése. Az információnyilvánosság előírása és a mulasztásból
fakadó felelősség vállalkozásokra történő áthelyezése bár megvalósul, a hasznos és
felhasználható közléseket kell előtérbe helyezni, mert vannak olyan döntési hibák, amelyek a
kínálat sokasága miatt fokozódnak.141 A GVH a digitális piacokon arra is törekszik, hogy az
információs aszimmetriát és a versenytorzításra alkalmas megtévesztő mulasztással járó
kereskedelmi gyakorlatoknál a tájékoztatási kötelezettséget előíró rendelkezések betartását
ellenőrizze.
Bár egyes nézetek szerint az állami beavatkozás hosszútávon káros hatással van az
innovációra, amelynek romlása idővel negatívan hat a társadalmi jólétre142, én mégis azt
gondolom, hogy amennyiben a versenyjog elég hamar fel tud lépni, mindenképpen szükség
van az állam nyújtotta védelemre. A gyorsaság azért indokolt, mert egy rendkívül
dinamikusan változó piacról beszélünk, ahol az elhúzódó reakciók érvényüket veszthetik és
okafogyottá válhatnak. Véleményem szerint a GVH mindezt figyelembe veszi, és
stratégiáiban nagy hangsúlyt fektet a hatékonyságra. Mivel a Hivatal piacelemzések
folytatását is lényegesnek tartja, úgy vélem, hogy ez csak akkor lehet célravezető, ha már a
kezdetekkor alapos és mélyreható technikai, gazdasági és piacszerkezeti vizsgálatokat folytat
le, tekintve, hogy az eddig már jól ismert hagyományos piacoktól jelentősen eltérő területről
van szó, mely megköveteli a jogalkalmazói rugalmasságot.
Az adatokkal kapcsolatban azt a konklúziót lehet levonni, hogy a fogyasztók többsége
nem tudja, hogyan zajlik a digitális piacokon az adatgyűjtés, ezáltal a döntéseik befolyásolása.
Azzal sincsenek tisztában, hogyan alakítják adataikat pénzzé a platformtulajdonosok, ezért
mindenképp szükséges lenne a tájékoztatás. Annak megállapítása érdekében, hogy a digitális
adatokból generált fogyasztói profilalkotás kereskedelmi célú felhasználása tisztességtelen
mulasztásnak minősül-e, azt gondolom, hogy azt is vizsgálni kell, hogy egy vállalat
információkezelése megfelelő-e, illetve, hogy a fogyasztó lefolytatott-e egy alapos
információkeresést.
Bár az adatok kezelése nem a versenyjog elsődleges rendeltetése, mégis azt gondolom,
hogy az említett esetkör versenyjogi szempontból is relevanciával bír. Mivel megtévesztő
mulasztásnak minősül, ha a fogyasztóval nem közlik a kereskedelmi gyakorlat célját, és ez
141
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befolyással van a döntésre, itt fennállhat ez a helyzet, tekintve, hogy a szerzett adatokat
kereskedelmi célokra is használják, ami többnyire nincsen feltüntetve. Azt gondolom, hogy az
internetes platformok többségén lenne lehetőség az informálásra a kommunikációs eszköz
sajátosságait is figyelembe véve, de ha ez elmarad, akkor mindez tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatnak minősül. Úgy vélem, hogy a digitális gazdaság új kihívásait a versenyhatóságok
a jogalkotókkal együttműködve tudják megfelelő keretek közé szorítani. A vállalatok által a
fogyasztókról gyűjtött adatok felhasználása azért is tartozhat a versenyjog hatáskörébe, mert
minél több adat áll rendelkezésre, annál inkább megalapozott lehet az erőfölénnyel való
visszaélés is, hiszen így még személyre szabottabb hirdetéseket lehet generálni. A felsorolt
indokok miatt amellett foglalnék állást, hogy mindenképp szükséges az említett gyakorlatnál a
GVH beavatkozása, annak tudatában, hogy bár sokszor egy probléma versenyjogi jellegűnek
minősül, az ágazati szabályok is elegendőek ahhoz, hogy a piaci struktúra hosszútávon,
kedvezően átalakuljon, megszüntetve a problémát. Itt a versenyjog azért kaphat szerepet, mert
annak eszközeivel is hatékonyan fel lehet lépni.
A GVH a már említett digitális fogyasztóvédelmi stratégiája mellett kiemelt figyelmet
fordít az adatvédelmi, fogyasztóvédelmi és versenyjogi jogszabályoknak való megfelelés
ellenőrzésére, hivatkozva arra, hogy azok nem függetlenek egymástól; a Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatást is elvárja a digitális szolgáltatásoktól. Meglátásaim alapján a GVHnak még komolyabb szerepet kellene vállalnia, és az adatvédelmi tájékoztatásokat
fogyasztóvédelmi szempontból arra koncentrálva megvizsgálni, hogy azok mennyire
hiányosak, egyértelműek, vagy nem-e vezetnek oda, hogy a fogyasztó engedélye nélkül
alkotott profilt felhasználva ösztönözzenek vásárlásra.
Amennyiben a felvázolt kereskedelmi magatartás más megítélések szerint nem
ütközne fogyasztóvédelmi kérdésekbe, meggyőződésem, hogy akkor is indokolt lenne az
állam aktív szerepvállalása a fogyasztók oktatásában – elsősorban a digitális piacokkal, online
technológiával és innovációval kapcsolatban –, felhívva a figyelmet a közösségi médiában
rejlő veszélyekre is. Az online térben végzett tevékenységek kockázatainak felméréséhez
szükséges a fogyasztói tudatosság, és az információs aszimmetria csökkentése is célszerű
megoldásként szolgálhat.143
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Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól,
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valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról. (Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról). 2005. május
11.


Bizottsági szolgálati munkadokumentum iránymutatás a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásához/alkalmazásához, amely a következő
dokumentumot kíséri a bizottság közleménye az európai parlamentnek, a tanácsnak, az
európai gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók bizottságának. Az európai polgárokat
és vállalkozásokat szolgáló elektronikus kereskedelem ösztönzésének átfogó módszere. 2016.
május 25.



A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK
és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról. 2005. május 11.



Az Európai Parlament és a Tanács 2019/2161/EK Irányelve a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek,
valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében
történő módosításáról. 2019. november 27.
Elvi jelentőségű döntések és vélemények:



2012/4. számú vélemény a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről. 2012. június 7.



A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény iii. fejezetével, a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvénnyel, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvénnyel, a 2011. október 25-i 1169/2011/eu európai parlamenti és tanácsi rendelettel, és a
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvénnyel kapcsolatos
elvi jelentőségű döntései. 2018. december 31-ig meghozott döntések alapján.
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