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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: J. K. brit állampolgár által benyújtott 44/2008. számú petíció a Google által 
kínált Adword hirdetőprogrammal összefüggésben a versenyt torzító 
gyakorlatokról

1. A petíció összefoglalása

A Google az on-line hirdetések terén az úgynevezett pay-per-click (kattintásonkénti fizetés) 
módszer alkalmazásában piacvezető, ami azt jelenti, hogy a hirdetők minden olyan 
alkalommal fizetnek, amikor egy potenciális ügyfél rákattint a hirdető által megvásárolt 
keresőkifejezésre (Adword). A kattintásonkénti árak drasztikusan emelkedtek 2006 óta, mivel 
ezeket az úgynevezett „landing page quality score”-hoz (a találati oldal minőségi pontszáma) 
kapcsolják, amely a Google szerint javítja a kínált szolgáltatások relevanciáját. Számos, a 
vállalkozások számára fontos keresőkifejezés / szókombináció igen drága, és a Google nem 
válaszol olyan kérdésekre, hogy a minőségi pontszám hogyan javítható. A Google ilyen 
módon akadályozza a hirdetők azon kísérleteit, hogy ezek optimalizálják hirdetési 
költségvetésüket. A petíció benyújtója szerint a Google tétlen a kattintási csalás (a versenytárs 
Adwordjeire való gyakori kattintás az illető hirdetési költségeinek növelése érdekében) elleni 
küzdelmet illetően. A petíció benyújtója szerint továbbá komoly eltérések állnak fenn a 
Google által említett kattintási adatok és az Adword linkjeivel hivatkozott weboldalakra 
ténylegesen odalátogatók száma között. A petíció benyújtója szerint a Google visszaél erős 
piaci pozíciójával, és a nagy vállalkozások javára megkülönböztetést alkalmaz. Úgy ítéli meg, 
hogy a verseny torzul, és vizsgálatot kér. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

I. Szerződéses kérdések

a) A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Google túlságosan sok költséget számít fel 
hirdetőinek, mert számlái a hirdető hirdetéseire való kattintások meghatározott számán 
alapulnak, amely meghaladja a hirdető által saját oldalán regisztrált kattintások számát. Ennek 
számos oka lehet, de első ránézésre ez kötelmi jogi kérdésnek látszik. A Bizottság 
feltételezése szerint a hirdetők jogorvoslatot kérhetnének a Google-lal kötött szerződéseik 
alapján, ha ez az állítás valóban helytálló. 

b) A petíció benyújtója azt is állítja, hogy a Google nem akadályozza meg a „kattintási 
csalást”. Ez azt jelentheti, hogy a Google nem létező szolgáltatásokat számláz ki a 
hirdetőknek. Ismét nincs oka annak, hogy a hirdetők miért ne kérhetnének a Google-lal kötött 
szerződéseik alapján bíróság előtt jogorvoslatot e magatartás ellen.

II. Versennyel kapcsolatos kérdések

a) A petíció benyújtója a hirdetésekre való kattintások árának idővel egyre 
megfizethetetlenebbé váló emelkedéséről számol be. Az árak azonban annak következtében is 
emelkedhetnek, hogy növekszik a kereslet, egyre több hirdető érdeklődvén aziránt, hogy 
elhelyezze saját hirdetését, ha ez a keresletnövekedés nagyobb az e hirdetések elhelyezésére 
szolgáló alkalmas webes helyek bővülésénél. Az általános gazdasági magatartás szerint a 
hirdetők mindaddig növelik a hirdetésekért ajánlott árat, amíg a hirdetés nyereséges marad
(figyelembe véve a hirdetésekkel elért ügyfelektől származó üzletet). 

b) Mivel a hirdetési helyek kínálata korlátozott, magától értetődő, hogy nem minden 
vállalat engedheti meg magának, hogy hirdetést helyezzen el, mivel a hirdetésből nagyobb 
nyereséget termelő más vállalatok jobb ajánlatot fognak adni. Valójában nem versenyjogi 
problémáról van szó, hanem a hirdetők közötti verseny természetes hatásáról.

c) Ami a Google részéről a hirdetési ár meghatározásában a „landing page quality score” 
alkalmazását illeti, hangsúlyozni kell, hogy e kritérium alkalmazása, amely ahhoz a 
nyereséghez kapcsolódik, amelyre a hirdető vállalatok egy bizonyos hirdetésből szert 
tehetnek, önmagában nem jogellenes. A Bizottságnak nincs konkrét bizonyítéka arra nézve, 
hogy a Google visszaélne ezzel a kritériummal.

A Bizottság ezért ebben a szakaszban úgy véli, hogy nincs bizonyíték a versenyellenes 
magatartásra, amely igazolná a Google AdWords üzletágának versenyjogi szabályok alapján 
történő, célzott vizsgálatát. 
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