
10. Feladatsor 

Csapatnév:  

 

1. Mit gondolsz, az alábbiak közül melyik nem tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat? 

a) Menj a legközelebbi újságárushoz és vedd meg a lapot, mely tartalmazza az ajándékot! 

b) Szeretnél részt venni az ingyenes nyereményjátékban? Hívd a következő telefonszámot: 

+36 90 ........ 

c) Üzletünkben 2015. május 1-től 10% kedvezménnyel vásárolható meg minden Samsung 

laptop és asztali PC.  

2. Az interneten az alábbi felhívásra leszel figyelmes: 

„Klikkeljen az ingyenes nyereményért! Regisztráljon honlapunkon, és Ön nyerheti meg az utat 

Las Vegasba!” Megadod adataidat, majd észreveszed a kereskedő kedvezményes ajánlatát: 5 

db amerikai játékfilmsorozatot 12.980 Ft-ért, melyet megvásárolsz. Két hét múlva megérkezik 

az ingyenes nyeremény: egy mini rulettasztal. Vajon megtévesztettek? 

a) Igen, mindenképpen. 

b) Talán. Az esetleírás alapján ez nem dönthető el. 

c) Nem, hiszen az ingyenes nyeremény postán megérkezett. A nyereményjátéknak nem volt 

feltétele a honlapról való vásárlás. 

 

3. Mit gondolsz, agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha egy kereskedő több 

alkalommal is otthonodban próbál rábeszélni egy termék megvásárlására? 

a) Igen. 

b) Nem. 

c) Attól függ, hogy milyen termékről van szó.  

4. Az utcán a következő hirdetésre leszel figyelmes: „Csak a mai napon 30% akció 

minden megvásárolt cipőre!” Mit gondolsz, megtévesztette a kereskedő a vásárlókat, 

amennyiben az akció, a hirdetéstől eltérően nem csak egy napra vonatkozott? 

a) Nem, hiszen a vállalkozás maga dönti el, hogy hány napon keresztül hirdeti az adott 

terméket. 

b) Attól függ, hogy a hirdetést hány ember látta.  

c) Igen, hiszen a hirdetés alapján feltételezhetjük, hogy az akció csak korlátozott időre 

vonatkozik, ezáltal a fogyasztót azonnali döntéshozatalra késztetik.  

5. Megengedett-e az a reklám, amelyben arra szólítanak fel Téged, hogy győzd meg 

szüleidet a reklámozott termék megvásárlásáról? 

a) Igen, hiszen csak a szüleiddel tudod megvásárolni a terméket. 

b) Nem, tiltott ez a tevékenység. 

c) Bizonyos esetekben tiltott. 

6. Nagymamád gerinckímélő matracot vásárolt, melyről a vállalkozás valótlanul 

állította, hogy azt gerincbántalmak megszűntetése céljából fejlesztették ki. Mit 

gondolsz, nagymamád megtévesztő hirdetés áldozata lett?  

a) Igen, ha a kereskedő nem tudja igazolni, hogy a termék valóban alkalmas betegségek, 

illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. 

b) Nem, hiszen önként vásárolta meg a terméket.  

c) Csak abban az esetben, amennyiben a termék meghibásodik.  

 



7. Reklámlevelet kapsz, melyben egy kereskedő kedvező áron kínál játékkonzolt az 

akció időtartama alatt. Bemész az üzletbe, ahol megdöbbenve tapasztalod, hogy egy 

darab sincs a meghirdetett termékből. Megtévesztettek? 

a) Igen, hiszen a kereskedő a termék meghirdetésekor elhallgatta azt az információt, hogy a 

terméket a kínált áron, ésszerű időtartamon belül nem tudja biztosítani. 

b) Nem. 

c) Részben. 

8. Az alábbi lehetőségek közül mely/melyek minősülnek megtévesztő, tisztességtelen 

gyakorlatnak? 

a) Megtévesztő, ha a kereskedő nem értesíti időben a fogyasztókat a közelgő áremelésről. 

b) Tisztességtelen, ha az eladó azt próbálja elhitetni a vásárlóval, hogy megnyert egy 

nyereményt, valójában azonban a díjat csak akkor kapja meg, ha vásárol valamit. 

c) Tisztességtelen, ha a vásárlónak, csak akkor adják át a klubkártyáját, ha megadja 

személyes adatait. 

9. Mit gondolsz, tilos az iskolában lévő reklám, amennyiben az egy matematika 

verseny lehetőségéről szól? 

a) Igen, minden esetben. 

b) Nem. 

c) Csak akkor, ha az 9-10 éves gyerekeknek is szól.  

10. Mi a véleményed, szabályos az alábbi fiataloknak szóló reklám?  

„Megjelent a legújabb videójátékunk, melyet kedvezményes áron vásárolhatsz meg, ha Te is 

az első 100 vásárló egyike vagy! Siess, hogy Te legyél a 100 szerencsés vásárló egyike! 

a) Igen. 

b) Nem. 

 

 


