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Szám: 141/2019          Tárgy: csalogató reklám miatti fogyasztóvédelmi bejelentés  

 

 

Gazdasági Versenyhivatal 

1054 Budapest,  

Alkotmány u. 5.  

 

Tisztelt Versenyhivatal! 

Alulírott, mint az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (1094 Budapest, Viola utca 50. – a 

továbbiakban: „OMME”) elnöke, az OMME nevében és képviseletében az ALDI 

MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság (2051 

Biatorbágy, Mészárosok útja 2. – a továbbiakban: „ALDI”) kereskedelmi gyakorlatával 

kapcsolatban az alábbi  

f o g y a s z t ó v é d e l m i  b e j e l e n t é s t  

terjesztem elő: 

 

Az ALDI 2019 őszén reklámkampányt indított, amelyben – többek között –a „Grandessa” 

márkanevű virágméz akciós áron történő értékesítését kínálta a fogyasztók számára. Az 

akciós vételár 490,- Ft összegű árengedményt jelentett. Az akció meghirdetett időtartama 

2019. november 7-13. volt.  

Az OMME által végzett próbavásárlások során megállapításra került, hogy az ALDI az akciót 

úgy hirdette meg, hogy valójában az akciós méztermékek nem állnak rendelkezésre, azok az 

üzletlánchoz tartozó üzletekben nem voltak megvásárolhatóak, a fogyasztókat üres polcok 

fogadták. Egyes helyeken az áru hiányát lehetett megállapítani, máshol már az akciós árjelző 

tábla is eltávolításra került. 
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Megítélésünk szerint az ALDI fenti magatartása megvalósítja a fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

(továbbiakban: „Fttv.”) mellékletének 5. pontjában meghatározott „csalogató reklám” 

tényállását.  

Az Fttv. 3.§ (1) bekezdése értelmében „tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat”. 

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint „a mellékletben meghatározott kereskedelmi 

gyakorlatok tisztességtelenek”. 

Az Fttv. mellékletének 5. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: 

„5. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás annak elhallgatásával, hogy a 

vállalkozásnak alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesítő árut a kínált 

áron nem fogja tudni - az árura, a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció hatókörére és az 

ajánlati árra figyelemmel - megfelelő időtartamig és mennyiségben szolgáltatni vagy más 

vállalkozástól beszerezni (csalogató reklám).” 

 

Megítélésünk szerint a fentiek alapján egyértelmű, hogy az ALDI által folytatott azon 

kereskedelmi gyakorlat, hogy olyan terméket hirdet meg akciós áron, amely nem áll 

kellő mennyiségben a rendelkezésére, az Fttv. mellékletének 5. pontjába ütközik.  

 

Az ALDI kifogásolt magatartása ugyanakkor nemcsak a fogyasztók érdekeit sérti, de sérti a 

méztermelők és –csomagolók érdekeit is, hiszen a versenytárs áránál alacsonyabb ár 

meghirdetése a versenytárssal üzleti kapcsolatban álló piaci szereplőkkel szembeni súlyos 

bizalomvesztést okoz, ami hátrányosan hathat ki a szóban forgó szereplők piaci helyzetére. 

Ennek megfelelően az ALDI kifogásolt kereskedelmi gyakorlata a gazdasági verseny érdemi 

befolyásolására is alkalmas, és az Fttv. hivatkozott rendelkezése mellett a tisztességtelen 

verseny tilalmába (Tpvt. 2.§) és az üzleti döntése tisztességtelen befolyásolásának a tilalmába 

(Tpvt. 8.§) is ütközhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magyarnemzet.hu/%22http:/www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV/%22
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A fentiekre tekintettel tisztelettel kérjük a T. Versenyhivatalt, hogy a jelen 

bejelentésünk alapján a szíveskedjék az ALDI MAGYAORSZÁG KERESKEDELMI 

Bt.-vel szemben vizsgálatot lefolytatni és vele szemben az alábbi jogkövetkezményeket 

alkalmazni:  

- a jogsértés tényének a megállapítása; 

- bírság kiszabása. 

 

Kérjük a tisztelt versenyhivatalt vizsgálják meg azt is, hogy történt-e beszerzési ár alatti 

értékesítés. 

 

A T. Versenyhivatal hatásköre az Fttv. 10.§ (3) bekezdésén alapul.  

 

 

Budapest, 2019. november 12. 

 

Tisztelettel, 

 

Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

bejelentő képviseletében: 

 

 

Bross Péter s.k. 

elnök 

 

Melléklet:  

- képernyőfotó az ALDI honlapjáról és fényképfelvételek az áruházi polcokról 


