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Összehasonlító reklám  

• olyan reklám, amely közvetve vagy 

közvetlenül felismerhetővé tesz más, a 

reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet folytató vállalkozást vagy 

ilyen vállalkozás által előállított, 

forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban 

szereplő áruval azonos vagy ahhoz hasonló 

rendeltetésű árut  
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Az összehasonlító reklám magyar 

szabályozása  

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény  
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Az összehasonlító reklám 
közösségi jogi szabályozása 

• 2006/114/EK irányelv 

• kiinduló pont: az összehasonlító reklám 
általában megengedett 

• az összehasonlító reklámra vonatkozó 
szabályok egységesen alkalmazandóak 
mind a b2c, mind pedig a b2b 
kapcsolatokban 

• számos bírósági ítélet  
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Negatív követelmények: 
az összehasonlító reklám  

• nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, 
árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét 

• nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos 
vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, 
illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb 
megjelölése között 

• nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, 
árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó 
tisztességtelen előnyszerzésre 

• nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ában rögzített 
jellemzői utánzásának tilalmát  
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Pozitív követelmények: 
az összehasonlító reklám  

• kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos 
szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze 

• tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy 
vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és 
ellenőrizhető tulajdonságát 

• ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, 
köteles azt tárgyilagosan bemutatni 

• eredetmegjelöléssel rendelkező termékek 
összehasonlítása esetén kizárólag azonos 
eredetmegjelölésű termékekre vonatkozhat  
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Az összehasonlító reklám 
esetében  

• a pozitív követelmények kapcsán a 

Gazdasági Versenyhivatal jár el 

• a negatív követelmények kapcsán a bíróság 

rendelkezik hatáskörrel  
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Felelősség a jogsértő 
összehasonlító reklámért  

• fő szabály: a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám 

közzétevője is felelős, s a rendelkezések megszegésével 

okozott kárért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a 

reklám közzétevője egyetemlegesen felel 

• az összehasonlító reklámra vonatkozó rendelkezések 

megsértéséért a reklámszolgáltató, illetve a reklám 

közzétevője csak annyiban felel, amennyiben a jogsértés a 

reklám megjelenítési módjával összefüggő olyan okból 

ered, amely nem a reklámozó kifejezett utasítása 

végrehajtásának a következménye  



9 

A versenytárs, a versenyző termék 

felismerhetővé tétele  

• közvetlenül vagy közvetve 

• nem szükséges kifejezetten megnevezni vagy bemutatni a 

versenytársat, a versenyző terméket, az utalás is elég (pl. a 

másik súrolószer flakonjának közismert külső jegyeire), de 

az alkatrészek és kiegészítők gyártójának katalógusában 

akár az alkatrészeire és kiegészítőire használt 

termékszámok feltüntetése is (C-112/99., Toshiba) 

• nincs szó összehasonlító reklámról, ha a reklámból sem 

közvetlenül, sem közvetve nem állapítható meg, hogy 

milyen másik termékről lehet szó (pl. Fővárosi Ítélőtábla 

2.Kf. 27.509/2007/7., Vj-54/2006.)  
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Piacelsőségi állítás alkalmazása  

• felsőfokú jelző alkalmazása a reklámban 

• a jelző megalapozottságát a vállalkozásnak 

valamennyi versenytárssal, illetve 

versenyző termékkel szemben bizonyítani 

kell 

• az állítás teljes ideje alatt igaznak és 

pontosnak kell lennie  
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Az összehasonlított termékek 
azonos rendeltetése  

• azonos szükségletet elégítsenek ki és azonos 
legyen a rendeltetésük 

• a fogyasztó számára a helyettesíthetőség 
megfelelően magas fokát mutassák 

• minden összehasonlító reklámnak a 
helyettesíthetőségi követelménynek 
megfelelő árupárok összehasonlításán kell 
alapulnia (C-356/04., Lidl)  
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Vj-95/2009. 
jogsértő összehasonlító reklám  

•  a távközlési szolgáltatásokat összehasonlító 
szórólap elhallgatta, hogy a versenytárs nem 
követel meg hűségnyilatkozatot 

• Fővárosi Bíróság: ha a reklámozó nem kívánta a 
versenytárs áruja releváns elemének tekinteni a 
hűségnyilatkozat létét vagy annak hiányát, úgy 
jogszabályi alapját vesztette az 
összehasonlíthatóság, miután ebben az esetben az 
összevetés már nem azonos vagy hasonló 
rendeltetésű áruk között állna fenn 
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Az összehasonlítás tárgyilagossága  

• a terméke lényeges, ellenőrizhető, módszerrel 
mérhető tulajdonságainak összevetése 

• a nem lényeges tulajdonságok összevetése 
alkalmas lehet megtévesztő összbenyomás 
kialakítására 

• feltételezi, hogy azonos rendeltetésű és azonos 
szükségletet kielégítő áru minden adott jellemzőre 
(pl. árra) vonatkozó információja 
összehasonlításra alkalmas módon legyen 
feltüntetve (Fővárosi Bíróság 7.K. 32.851/2006/6., 
Vj-187/2005.)  
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Vj-108/2009. 

jogsértő összehasonlító reklám  
• a versenytárs esetén csak a (névleges) le- és feltöltési 

sebesség szerepel, a garantált érték nem (a versenytárs 

internet szolgáltatást tartalmazó csomagjainak garantált 

értékei kedvezőbbek voltak, mint a reklámozóé) 

• az egyik szórólapon a versenytárs számára kedvezőtlenül 

felcserélésre kerültek a garantált letöltési és a névleges 

feltöltési sávszélesség (sebesség) adatok 

• a távközlési szolgáltatásokat összehasonlító szórólap 

elhallgatta, hogy a versenytárs nem követel meg 

hűségnyilatkozatot  
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Fejfájás elleni gyógyszerek összehasonlítása 

 
Az összehasonlító reklámban feltett kérdések sorrendjének jelentősége 

Gyógyszer Speciális 

dobozban 

Gyomor-

kímélés 

Fájdalom- 

csökkentés 

W 

 

Igen Jó Nagyon jó 

 
X 

 

Igen Jó Jó 

Y Igen 

 

Gyönge Kitűnő 

Z Nem Kitűnő Kitűnő 

 

Pratkanis, Anthony – Aronson, Elliot, A rábeszélőgép, AB OVO Kiadó, Budapest, 1992. p. 60. 
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„Melyik fájdalomcsillapítót kapod speciális dobozban, ami könnyen 

nyílik és tökéletesen záródik?”  

 

 Z gyógyszer eltűnik  

Gyógyszer Speciális 

dobozban 

Gyomor-

kímélés 

Fájdalom- 

csökkentés 

W 

 

Igen Jó Nagyon jó 

 
X 

 

Igen Jó Jó 

Y Igen 

 

Gyönge Kitűnő 
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„Melyik kíméli a gyomrod?” 

 

az Y gyógyszer eltűnik  

Gyógyszer Speciális 

dobozban 

Gyomor-

kímélés 

Fájdalom- 

csökkentés 

W 

 

Igen Jó Nagyon jó 

 
X 

 

Igen Jó Jó 
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„Melyik csillapítja a fájdalmat legjobban?” 

 

az X gyógyszer eltűnik  

Gyógyszer Speciális 

dobozban 

Gyomor-

kímélés 

Fájdalom- 

csökkentés 

W 

 

Igen Jó Nagyon jó 
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Két kérdés más sorrendben 

  

„Melyik csillapítja a fájdalmat legjobban?” 

 

a W és az X gyógyszer eltűnik  

Gyógyszer Speciális 

dobozban 

Gyomor-

kímélés 

Fájdalom- 

csökkentés 

 

 
 

 
Y Igen 

 

Gyönge Kitűnő 

Z Nem Kitűnő Kitűnő 
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„Melyik kíméli a gyomrod?” 

 

az Y gyógyszer eltűnik  

Gyógyszer Speciális 

dobozban 

Gyomor-

kímélés 

Fájdalom- 

csökkentés 

 

 
 

 
 

 
Z Nem Kitűnő Kitűnő 
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A„fehéregér” szerepe az 
összehasonlító reklámban  

• a „fehéregér” olyan alternatíva, amely 

kevésbé jó, mint a többi 

• a „fehéregér” befolyásolja a döntést 

• nő annak a valószínűsége, hogy a 

„fehéregérre” leginkább hasonlító, ám annál 

jobb terméket választják  



22 

Melyiket választaná?  

• X hamburger: tofuból készült, igen tápláló, de 

közepes ízű 

• Y hamburger: nagyon jó ízű, de csak közepes 

tápértékű 

• Z hamburger: jó ízű, de csak közepes tápértékű 

• Pratkanis, Anthony – Aronson, Elliot, A 

rábeszélőgép, AB OVO Kiadó, Budapest, 1992. p. 

62.  
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Tárgyilagos árösszehasonlítás  

• azonos minőségű és mennyiségű árukra 

vonatkozzon 

• az összehasonlítás két versenytárs által 

forgalmazott cikkek választékára is 

vonatkozhat (C-356/04., Lidl)  
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Tárgyilagos árösszehasonlítás  

• C-44/01., Pippig 

• önmagában az árak összehasonlítása nem vonja maga után 
a versenytárs hírnevének romlását, mivel az az 
összehasonlítás egyik legtermészetesebb módja 

• azon az alapon sem rontja a versenytárs hírnevét, hogy az 
egyes összehasonlított termékek árai közötti különbség 
nagyobb, mint a reklámozó és a versenytárs termékei 
közötti átlagos árkülönbség 

• az összehasonlítás jogszerűségének nem feltétele, hogy 
olyan termékek kerüljenek összehasonlításra, melyeket a 
versenytársak azonos disztribúciós csatornákon keresztül 
szereznek be  
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Egy szupermarket által működtetett 

árösszehasonlító weblap  

• az Európai Bizottság iránymutatása a 2005/29/EK 
irányelv végrehajtásáról/alkalmazásáról, 2009 

• az online árösszehasonlító szolgáltatás egy 
kereskedőhöz tartozik vagy linkkel hozzá vezet, 
aki ezt termékei reklámozásához használhatja fel 

• francia szupermarket vállalat az élelmiszerárak 
összevetése céljából létrehozta a 
„quiestlemoinscher.com” („kialegolcsobb.com”) 
weboldalt 

• az eljáró francia bíróság szerint ez egy kereskedő 
weboldala és összehasonlító hirdetésre szolgál  
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Egy független árösszehasonlító 
weboldal  

• az Európai Bizottság iránymutatása a 2005/29/EK 

irányelv végrehajtásáról/alkalmazásáról, 2009 

• kereskedői tevékenység a kiskereskedők által 

szabott árakat begyűjtése és ezen információk 

fogyasztók rendelkezésére bocsátása 

• a weboldal felhasználóinak tudomására kell hozni 

a szolgáltatók által alkalmazott módszertant és 

kritériumokat, valamint a bizonyos kereskedőkhöz 

fűződő szerződéses kötelékeket  
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Vj-139/2008.  

• az áruházlánc árösszehasonlítást tett közzé táblázat 

formájában egyes, egy másik áruházlánc által is 

forgalmazott árucikkek fogyasztói árával 

• a Versenytanács az áruházlánc által a nyomtatott 

sajtóban, a reklámújságjaiban és a 

polchirdetéseken közzétett árak összehasonlítását 

tartalmazó magatartása tekintetében a 

versenyfelügyeleti eljárást megszüntetette 
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Vj-139/2008.  

• megtévesztésre alkalmasnak minősülhet az olyan 
összehasonlítás, amely nem tartósan alkalmazott, 
hanem a fogyasztók meggyőzése érdekében 
röviddel az összehasonlítás előtt csökkentett árakat 
tartalmaz, különösen, ha az összehasonlítást 
követően röviddel áremelésre kerül sor 

• az összehasonlítás idejében formálisan ugyan 
érvényes, de mesterséges ártorzítás eredményeként 
kialakuló árakra alapozott árösszehasonlítás nem 
ad valós képet a fogyasztó számára  
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Eredetmegjelöléssel rendelkező 
termékek összehasonlítása  

• kizárólag azonos eredetmegjelölésű termékekre vonatkozhat az 
összehasonlítás 

• eredetmegjelölés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, 
amelyet az e helyről származó - a meghatározott földrajzi területen 
termelt, feldolgozott, illetve előállított - olyan termék megjelölésére 
használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb 
jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az 
arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye  

• átfogó jelleggel nem tilos az eredetmegjelöléssel nem rendelkező 
termékeknek az ilyen megjelöléssel rendelkező termékekkel való 
összehasonlítása. Az összehasonlítás feltétele, hogy az összehasonlító 
reklám jogszerűségének minden egyéb követelményét betartották, 
különösen azt, hogy a reklám ne használja ki tisztességtelen módon a 
versenytárs eredetmegjelölésének közismertségét és jóhírnevét (C-
381/05., De Landtsheer)  
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A reklámállítás bizonyítása  

• a reklámozóknak kell bizonyítaniuk, hogy a 

reklámokban tett ígéretek, állítások 

megfelelnek a valóságnak 

• szigorú követelmények a bizonyítással 

kapcsolatban (pl. a vizsgálati eredmény nem 

nyugodhat izolált esetismertetéseken, 

véletlenszerű tapasztalatokon, a minta kellő 

nagysággal bírjon)  
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Vj-54/2006.  

• összehasonlító reklámtevékenység: 

hostessek 34 áruházban a „Bonux”-ot a 

„Tomi”, a „Dosia”, a „Biopon” és a 

„Biopon Takarékos” mosóporral összevető 

demonstrációt mutattak be 

• a demonstráció alapját képező vizsgálatban 

a „Dosia” és a „Biopon” mosóporok 

tesztelésére nem került sor  
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