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I. Alapkérdések

II. Problémák 

III. Sikertelen védekezés

Miről lesz ma szó?

Kép forrása: planoinformativo.com



- a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(gyógyszertörvény)

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény
(Fttv.)



I. Alapkérdések



- fogyasztóknak szóló 

- nem vényköteles, nem TB támogatott

Milyen típusú reklámok?



… ha a reklám a gyógyszert az engedélyezett
alkalmazási előírás alapján mutatja be

… nem szerepelhet olyan utalás vagy
kifejezés, amely tudósok, egészségügyi
szakemberek vagy ismert személyiségek
ajánlását tartalmazza

Jogszabályi 
követelmény, tilalom?



II. Problémák



1. Hatás kezdete

„5 perc alatt elkezd feloldódni” (VJ/77/2012.)

„Azonnal működésbe lép” (VJ/46/2015.)

„Gyorsan hat” (VJ/35/2016.)



„5 perc alatt elkezd feloldódni”



Üzenet

Kép forrása: telegraph.co.uk



„A nemzeti bíróságok és hatóságok az
Európai Unió Bírósága esetjogának
figyelembevételével, saját
mérlegelési jogkörükben határozzák
meg az átlagfogyasztó adott esetben
tanúsított jellegzetes viselkedését.”

Jellegzetes viselkedés
(2005/29/EK irányelv)



Bevétel

Fázisok
Hatáskezdet

Fájdalomcsillapítás teljes folyamata 
fogyasztói oldalról



2. Hatás
képes újraépíteni a már károsodott szöveteket

segíti a szervezet porcképzését
segít regenerálni a térd ízületeit

vs.
csökkentheti a porc lebomlását

(VJ/90/2015.)

Kép forrása: www.pharmanord.hu



3. Szakember ajánlása

Flexagil (VJ/46/2016.)



„Fehér köpeny 
tilalom”?

… egészségügyi szakemberek ajánlása



Független szerkesztői tartalom
látszata

4. Szerkesztői tartalomnak 
álcázott reklám

Kép forrása: www.ccsudio.hu



Bírság

Flexagil (150 millió)

ACC (105 millió)

Seractil Dolo (10 millió)

Panadol Rapid (2,3 millió)



III. Sikertelen 
védekezés



v

1. Kutatásokkal alátámasztható

Kép forrása: femina.hu Kép forrása: szebbjovokarcag.blog.hu



• többlettájékoztatás (megerősít, pontosít, kiegészít)

• ≠ minden állítás szerepel vagy adatból levezethető

• szakmai kör (!)

2. Novo Nordisk ügy

Kép forrása: arsboni.hu



3. Fogyasztói magatartást 
nem torzítja 

Kép forrása: nyelvmester.hu



Üzenet Ütköztet Következ-
tetés

Nem vizsgálja …



4. Hatáskör hiánya integrált 
kampányban

plakát

helyi 
lap

országos 
TV 

reklám



Élénk 
figyelem?

… piaci jelzések aktivitása



Köszönöm a figyelmet!

dr. Veres Enikő

vizsgáló
Gazdasági Versenyhivatal 
Fogyasztóvédelmi Iroda

veres.eniko@gvh.hu
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