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Fogyasztóvédelem az EU-ban 
és Magyarországon 

Az Európai Unió polgárai fogyasztókként kulcsszerepet játszanak a közösség
határok nélküli belsõ piacán. Tény ugyanis, hogy a fogyasztók aktív részvé-
tele nélkül nem lehet teljesen sikeres az egységes belsõ piac mûködése.

A fogyasztóvédelem egységes megnyilvánulására az Európai Közösségek bel-
sõ piacán azért van szükség, mert az egyes tagállamok eltérõ szabályozása mel-
lett nem érvényesül egyformán mindenütt az unió által elvárt, a fogyasztói ér-
dekek „magas szintû” védelme. Az Európai Unió polgárai részére biztosítani kell,
hogy fogyasztói minõségükben eljárva az egységes európai piacon bármely tag-
államban hozzájussanak a legbiztonságosabb árukhoz és szolgáltatásokhoz,
valamint a legtisztességesebb tájékoztatáshoz. Ezáltal létrejöhet az egységes
európai piacba vetett fogyasztói bizalom, amelyre azért van szükség, hogy az
európai fogyasztó bízhasson abban, hogy érdekei védelme valamennyi tagállam-
ban egyformán biztosítva van.

Az Európai Unió polgárainak, 
mint európai fogyasztóknak a szerepe 
az egységes európai piacon

Az Európai Unióban a fogyasztói érdekek védelme öött elismert aallaappjjooggrraa épül:
– a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme,
– a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme,
– a fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása,
– a jogorvoslathoz, a kárigények érvényesítéséhez való jog, valamint
– jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel.

Ezek a jogok csak az úgynevezett végsõ felhasználókat illetik meg, vagyis a
közösségi szabályozás által biztosított „magas szintû” védelem csak azokra vonat-
kozik, akik nem üzleti célból szereznek meg, birtokolnak vagy használnak vala-
mely ingó, ingatlan dolgot vagy szolgáltatást; illetve abban az esetben, ha a ter-
méket vagy szolgáltatást egy, a kereskedelmi vagy az üzleti tevékenységet üzlet-
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szerûen folytató jogi vagy természetes személy hozta a forgalomba. Az Európai
Közösségek fogyasztóvédelmi politikája fogyasztónak tehát alapvetõen a termé-
szetes személyeket tekinti, mert a fogyasztói érdekek különös védelmét – többek
között – a fogyasztó kiszolgáltatottabb piaci helyzete alapozza meg.

A fogyasztói jogok érvényesítését az Európai Unió valamennyi tagállamának
biztosítania kell, hiszen az egységes európai fogyasztóvédelem csak ezáltal való-
sítható meg. Ennek leghatékonyabb eszköze a jogalkotás, az egységes fogyasz-
tóvédelmi szabályozás kialakítása. A szabályozás – az öt fogyasztói érdek védel-
mében – azt célozza, hogy:

– az egyes árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó mûszaki-biztonsági elõ-
írások szavatolják a fogyasztók személyi biztonságát és egészségét, azál-
tal, hogy csak megfelelõen biztonságos áru vagy szolgáltatás kerülhet ki a
piacra, illetve az egészséget károsító áruk reklámjai visszaszoruljanak az
európai reklámhordozókról,

– a tisztességtelen szerzõdési feltételek vagy hátrányos kölcsönszerzõdések,
illetve megtévesztõ reklámok ne veszélyeztessék a fogyasztók gazdasági
érdekeit, ne késztessék õket hátrányos üzletek megkötésére,

– a fogyasztók az áru vásárlásához vagy a szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges valamennyi valós tájékoztatást (áru adatai, gyártó és forgalma-
zó adatai, minõségi adatok, ár, használati-kezelési útmutató stb.) megkap-
ják, illetve minden, az érdekeik érvényesítéséhez szükséges ismerettel ren-
delkezzenek, lehetõleg iskolai oktatás keretében megszerezve azokat,

– a hibás áru vagy szolgáltatás okozta kár a lehetõ legolcsóbb, leggyorsabb
és leghatékonyabb eljárással megtéríthetõ legyen,

– a fogyasztói érdekek képviseletében eljáró civil szervezõdések közösségi és
nemzeti szinten egyaránt részt vehessenek a fogyasztók érdekeit érintõ
szabályok kialakításában, azaz „hallathassák a hangjukat”.
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Az Európai Közösségek 
legújabb fogyasztóvédelmi programja 
az új gazdasági kihívások tükrében

Az Európai Közösségek legújabb fogyasztóvédelmi programját – amely a
2002 és 2006 közötti idõszakra állapítja meg a közösségi szintû fogyasztó-
védelmi politika prioritásait (elsõdleges céljait) és legfontosabb feladatait –
az Európai Bizottság 2002 májusában fogadta el.

A program kiemeli a magas szintû egészségvédelemhez és biztonsághoz fû-
zõdõ érdekek fokozottabb érvényesítésével kapcsolatos elvárást, a fogyasztói ér-
dekek védelmének erõteljesebb érvényesítése iránti igényt és hangsúlyozza az
Európai Unió fogyasztóvédelmi szervezeteinek bevonását a fogyasztókat érintõ
döntések meghozatalába. 

A program megállapítja, hogy az Európai Unióban érvényesülõ politikai és
gazdasági áramlatok új hatást gyakorolnak a fogyasztókra és a fogyasztóvéde-
lemre, amire a fogyasztókat és a fogyasztók érdekeinek képviselõit megfelelõen
fel kell készíteni. A felkészítéssel a fogyasztókban tudatosítani kell a társada-
lomban õket megilletõ jogokat, ez az ismeret szükségessé teszi a környezettel és
az egész társadalommal szembeni felelõsség jobb megértését is.

A közösségi fogyasztóvédelmi politika feladata továbbá, hogy az új gazdasá-
gi fejlemények – a piaci globalizáció és az új kommunikációs és információ-fel-
dolgozási technológiák megjelenése – okozta új kihívásokra megfelelõ válaszo-
kat adjon. Az új közösségi fogyasztóvédelmi politikának ugyanis figyelembe kell
vennie, hogy a piaci és a technológiai fejlõdés globalizációja eredményeképpen
robbanásszerûen megnõtt a tömeggyártás keretében elõállított fogyasztási cik-
kek mennyisége, amelyek többségét már nem az adott fogyasztók országában
állítják elõ. Azt is figyelembe kell venni, hogy az innováció minden korábbinál
bonyolultabb termelési eljárásokat vezetett be, amelyek hosszú távú hatása (pl.
az egészségre és a biztonságra) teljes bizonyossággal még nem látható elõre.
Mindezek a fejlemények számos módon befolyásolják a közösségi fogyasztóvé-
delmi politikát, és az egyes tagállami hatóságok jogszabályalkotása is egyre na-
gyobb nyomás alá kerül. A fogyasztóvédelmi program szerint emiatt szükség van
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az állami hatóságok közötti minél nagyobb fokú koordinációra (egyeztetésre) és
együttmûködésre, valamint a szabályozás rugalmassá tételére, hogy az új kihí-
vásokra minél gyorsabban legyen képes reagálni.

Az új közösségi fogyasztóvédelmi program a korábbiaknál erõteljesebben for-
dul a fogyasztók számára nyújtott szolgáltatások felé, amelyek gazdasági súlya
egyenes arányban nõ az Európai Közösségek gazdaságának szolgáltatásközpon-
túvá válásával. A szolgáltatások számának és értékének növekedése a háztartá-
sok költségvetésében is tükrözõdik, sõt egyre több fogyasztó vesz igénybe bo-
nyolult pénzügyi szolgáltatásokat is. A program megállapítja, hogy a szolgálta-
tások egészen más problémákat vetnek fel a fogyasztóvédelem terén, mint a ter-
mékek, mert a fogyasztók számára nehezebb a helyettesítõ szolgáltatások ösz-
szehasonlítása, és ezért a szolgáltatások terén a verseny hatása kevésbé érvé-
nyesül. Ezzel egyidejûleg a szolgáltatások és a termékek közötti hagyományos
különbség elmosódik, mert a termékek értékesítéséhez egyre nagyobb súllyal
kapcsolódik szolgáltatás.

Az „információs társadalomban” végbemenõ változások közül az elektronikus
kereskedelem képes a legmélyrehatóbb módon megváltoztatni az eladó és a fo-
gyasztó közötti kapcsolatot. Az Európai Közösségek fogyasztóiból még hiányzik
az elektronikus kereskedelemmel szembeni bizalom, ezért a lehetõségekhez ké-
pest kevesen élnek ezzel a vásárlási formával. A közösségi fogyasztóvédelmi po-
litika azonban megfelelõ szabályozási keretek biztosításával elõmozdíthatja a
fogyasztói bizalom növekedését az elektronikus vásárlások iránt. Mindehhez
azonban az szükséges, hogy a jelenlegi szabályozási kereteket úgy változtassák
meg, hogy azok alkalmassá váljanak a fogyasztói érdekek védelmére az elektro-
nikus kereskedelem terén is. Ezért az új fogyasztóvédelmi program szerint a fo-
gyasztóvédelmi politikának és az az alapján történõ szabályozásnak az informá-
ció mennyisége helyett az információ minõségére kellene összpontosítania a fi-
gyelmet.

Az új fogyasztóvédelmi program tükrözi a fenti kérdések megoldási lehetõsé-
geit, és fõ célkitûzései – figyelembe véve az Amszterdami Szerzõdés által meg-
határozott kereteket – az alábbiak szerint foglalhatók össze:

– a fogyasztóvédelmi szervezetek hatékonyabb mûködtetése, a fogyasztók
és az üzleti vállalkozások közötti hatékony párbeszéd kialakítása, a Bizott-
ság és a fogyasztók közötti tagállami kapcsolattartók hatékonyabb együtt-
mûködése,

– a fogyasztók jobb tájékoztatása és képzése,
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– a fogyasztók magas szintû egészségvédelme és biztonsága érdekében a tu-
dományos alapú politikaformálás, a biztonságosabb termékek és szolgál-
tatások forgalmazása, valamint a hatékonyabb végrehajtás és ellenõrzés,
illetve a vészhelyzetekre való gyors reagálás, valamint 

– a fogyasztók gazdasági érdekeinek teljeskörû tiszteletben tartása terén a
szolgáltatások magasabb színvonalának megteremtése: mind a pénzügyi
szolgáltatások, mind az általános érdekû szolgáltatások (közlekedés, ener-
gia) tekintetében, 

– végül a fogyasztók gazdasági érdekeinek erõteljesebb integrálása (bele-
foglalása) az Európai Közösség más politikáiba.

A magyar kormány által 1999-ben elfogadott, 1999–2002 közötti idõszakra
vonatkozó fogyasztóvédelmi koncepciója elõször határozta meg átfogóan, kor-
mányzati szinten a hazai fogyasztóvédelmi politikát. Az ezt felváltó, jelenleg
kidolgozás alatt álló 2006-ig tartó stratégia alapvetõen az EU 2002–2006-ig
tartó fogyasztóvédelmi stratégiájának célkitûzéseit alapul véve kerül megfogal-
mazásra.

Az Európai Bizottság fogyasztóvédelemért 
és a fogyasztók egészségének védelméért felelõs Fõigazgatósága

Az önálló fogyasztóvédelmi fõigazgatóság megalakulására 1995-ben került
sor, mivel a Maastrichti Szerzõdés a fogyasztóvédelem témakörét már önálló stra-
tégiai területként ismerte el. A fõigazgatóság hatásköre évrõl évre folyamatosan
bõvült, ma már hét igazgatósággal és 27 osztállyal mûködik, megközelítõleg
640 szakértõt foglalkoztat. Jelenleg az elmúlt évek élelmiszerekkel kapcsolatos
problémái miatt is – mint például a szarvasmarhák szivacsos agyvelõgyulla-
dása vagy a dioxinkrízis – kiemelt figyelemmel kezelik a magasabb szintû élel-
miszer-biztonságot és a fogyasztók egészségének védelmét. A fõigazgató-
ságról, valamint a kiemelt fogyasztóvédelmi prioritásokról bõvebb információ a
hhttttpp::////wwwwww..eeuurrooppaa..eeuu..iinntt  honlapon található.
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A magyar fogyasztóvédelmi szabályozás 
eredményei az Európai Közösség szabályaihoz
való közelítés tükrében

Az Európai Unió a fogyasztóvédelem körébe tartozó magyar jogszabályok kö-
zösségi normáknak való megfelelését, illetve a közösségi színvonalú fogyasz-
tóvédelem elérését kiemelten fontosnak tartja. Az átfogó és egységes hazai
fogyasztóvédelmi szabályozás iránti igény a csatlakozás elõkészítését célzó
jogharmonizációs tevékenységgel egyidejûleg merült fel. 

Az alábbiakban az ebbõl adódó feladatok, eredmények bemutatása követke-
zik. A tagállamok állam-, illetve kormányfõibõl álló Európai Tanács 1995. júniu-
si cannes-i ülésére az Európai Bizottság elkészítette a közép- és kelet-európai
társult országoknak szóló, a közösségi jogi normák átvételéhez iránymutatást
adó, úgynevezett Fehér Könyvet. A dokumentum mellékletének 23. fejezete ha-
tározta meg a fogyasztóvédelem területének legsürgetõbb feladatait, úgymint
az áruk megfelelõ minõségi és biztonságossági követelményeit elõíró, valamint
a fogyasztók gazdasági érdekei védelmét szolgáló közösségi normákhoz való
jogközelítési intézkedések mielõbbi megtételét.

Az Európai Bizottság által 1997-ben elkészített, a csatlakozni kívánó orszá-
gok – köztük Magyarország – integrációs felkészültséget értékelõ, úgynevezett
országvélemény fogyasztóvédelemre vonatkozó része alapvetõ hiányosságként
tüntette fel, hogy hazánkban nem volt átfogó fogyasztóvédelmi törvény. Erre is
tekintettel még ugyanebben az évben megalkotásra került a fogyasztóvédelem-
rõl szóló 1997. évi CLV. törvény1 , melyet az Országgyûlés 1997. december 15-én
fogadott el. A fogyasztóvédelmi törvény célját a preambulum (elvi bevezetés) ál-
lapítja meg, amely szerint a törvény átfogó szabályozással biztosítja az Európai
Közösségben elismert fogyasztói érdekek védelmét, és intézkedik az ezek érvé-
nyesítéséhez szükséges intézményrendszer továbbfejlesztésérõl is.

A törvény meghatározza a fogyasztók:
– egészségének és biztonságának védelméhez való joga érvényesítése céljá-

ból az egészséges és biztonságos áru és szolgáltatás alapvetõ kritériumait
és a gyártói felelõsséget ezek biztosításáért,
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– vagyoni érdekei biztosításához való joga érvényesítése céljából a fogyasz-
tási kölcsönszerzõdésre vonatkozó speciális rendelkezéseket,

– megfelelõ tájékoztatáshoz és oktatáshoz való joga érvényesítése céljából
a fogyasztók tájékoztatására (a címkézés, a használati és kezelési útmu-
tató, a megfelelõség-tanúsítás, az árfeltüntetés és a csomagolás kötele-
zõ szabályai), valamint a fogyasztói oktatásra vonatkozó alapvetõ rendel-
kezéseket,

– gyors, hatékony és olcsó jogérvényesítéshez fûzõdõ joga gyakorlása céljá-
ból a békéltetõ testületekre, az ügyfélszolgálatokra és a közérdekû kere-
setindításra vonatkozó rendelkezéseket,

– érdekei képviseletéhez való jogának gyakorlásához szükséges fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel kapcsolatos alapvetõ
szabályokat.

A fogyasztóvédelemrõl szóló törvény mellett több, más hazai jogszabály is
tartalmaz fogyasztóvédelmi rendelkezést. Ezen jogszabályok vonatkoznak egy-
részt a fogyasztók egészségének és biztonságának2, másrészt gazdasági érdeke-
iknek a védelmére3.

A magyar vonatkozó jogszabályok közül a legfontosabbak (amelyek már a fo-
gyasztóvédelmi törvényt megelõzõen is tartalmaztak fogyasztóvédelmi szabá-
lyozást): a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló törvény4, a termékfelelõsségrõl szóló törvény5, a gazdasági reklámtevé-
kenységrõl szóló törvény6, valamint közvetetten a nemzeti szabványosításról
szóló törvény7, illetve az élelmiszerekrõl szóló törvény8. 

A termékfelelõsségi törvény a közösségi elvárásoknak megfelelõen a fogyasz-
tók részére biztosít többletjogokat a Polgári Törvénykönyvben meghatározott
kárigény-érvényesítéshez képest; a szabványosítási törvény a fogyasztók bizton-
ságos áruhoz és szolgáltatáshoz fûzõdõ érdekei érvényesítését mozdítja elõ. Az
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élelmiszertörvény forgalomba hozatalra vonatkozó szabályai szintén fogyasztó-
védelmi célokat valósítanak meg a fogyasztóhoz kerülõ élelmiszerek megfelelõ
minõségének, valamint az élelmiszerárukra vonatkozó megfelelõ tájékoztatás
biztosításával. A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló törvény célja pedig a fo-
gyasztók tisztességes tájékoztatásának elérése.

A fogyasztóvédelmi törvénnyel egyidejûleg lépett hatályba a Polgári Törvény-
könyv módosítása a fogyasztóval kötött szerzõdések tisztességtelen szerzõdési
feltételeire vonatkozóan, a házaló kereskedésrõl szóló kormányrendelet9 és az
áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügye-
leti eljárásról szóló kormányrendelet10. Ugyancsak a fogyasztóvédelmi törvény-
ben foglalt felhatalmazás alapján készült el 1999-ben az ingatlanok idõben
megosztott használati jogának megszerzésére irányuló (time-share) szerzõdé-
sekre vonatkozó kormányrendelet11, a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl
szóló kormányrendelet12 és a tisztességtelen szerzõdési feltételekre vonatkozó
kormányrendelet13. A pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az
elektronikus fizetési eszközökrõl szóló kormányrendelet20, valamint a gazda-
sági miniszternek a fogyasztói forgalomba kerülõ áruk és szolgáltatások árának
feltüntetésérõl szóló rendelete21 2001-ben született meg.

Mint ahogy az az elõbbi felsorolásból is kitûnik, Magyarországon ma már
igen széleskörû a fogyasztók törvényben és egyéb jogszabályokban biztosított
védelme. A hazai fogyasztóvédelmi jogszabályokról összegzésként megállapít-
ható, hogy a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alapozta meg az Európai
Közösségek fogyasztóvédelmi jogszabályainak átvételét, illetve az ezek érvé-
nyesítéséhez szükséges intézményfejlesztést. A fent említett egyéb hazai jog-
szabályok pedig széles körben vezetik be a magyar jogrendszerbe az egyes
részterületekre vonatkozó közösségi fogyasztóvédelmi szabályok konkrét ren-
delkezéseit.
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Néhány hasznos tudnivaló

– A fogyasztó nyolc napon belül elállhat az üzlethelyiségen kívül (házaló ke-
reskedés) és a távollévõk között (katalógusból, televízióból, telefonon vá-
sárlás) kötött szerzõdésektõl. Errõl a jogáról az eladónak írásban kell tájé-
koztatnia a vevõt, és meg kell adnia annak nevét és címét, akivel szemben
a jogot gyakorolhatja.

– A time-share ügyletben szereplõ ingatlanról magyar nyelvû, írásbeli tájé-
koztatót kell adni az ügyfélnek. A megkötött time-share szerzõdéstõl 15
napon belül indoklás nélkül elállhat a vevõ.

– A fogyasztási kölcsönszerzõdésnek – egyebek mellett – tartalmaznia kell
a megkötésével járó összes költséget, így a kamatokat, járulékokat, vala-
mint ezek éves, százalékban kifejezett értékét és az éves, százalékban ki-
fejezett teljes hiteldíjat is. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely nem tar-
talmazza a fogyasztási kölcsön folyósításával kapcsolatban felmerülõ ösz-
szes költséget.

Itt kell megemlíteni két klasszikus polgári jogi jogintézményt, amelyek a
fogyasztói igények érvényesítésére hivatottak. Ezek a szavatosság és a jótál-
lás.

Szavatosság

Az áru, szolgáltatás rendeltetésszerû használatáért meghatározott ideig va-
ló helytállás. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a forgalomba hozott
áru minõségéért a vásárlóval szemben az eladó felel. A forgalomba hozó fele-
lõs tehát a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfe-
lel a törvényes vagy a szerzõdésben meghatározott tulajdonságoknak, kivéve,
ha a fogyasztó a hibát a vásárláskor ismerte. A vásárlói kifogás benyújtására 6
hónap áll rendelkezésre. Ha a hiba – jellegénél vagy a dolog természeténél fog-
va – ez idõn belül nem volt felismerhetõ, vagy a jogosult igényét menthetõ ok-
ból nem tudta érvényesíteni, akkor a szavatossági jog egy éven, tartós haszná-
latra rendelt termék esetén pedig három éven belül érvényesíthetõ. A hibás áru
kijavítását legkésõbb a bejelentéstõl számított 8 napon belül el kell végezni. Ha
a hiba rövid idõ alatt értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, akkor a vásárló
kívánságára az árat le kell szállítani; az árut ki kell cserélni; a vételárat vissza
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kell téríteni; illetve ha a vásárló a hibát kijavítja, vagy mással kijavíttatja, a ja-
vítás költségeit kell a részére megtéríteni. A minõséghibás élelmiszert, háztar-
tási vegyi árut és kozmetikai készítményt a vásárló választása szerint azonnal
ki kell cserélni, vagy a termék visszavételével egyidejûleg vissza kell téríteni a
vételárat. 2003. július 1-tõl a fogyasztó az áru megvásárlásától számított két
éven belül érvényesítheti szavatossági jogait, tehát a hat hónapos szavatossá-
gi idõ lényegesen meghosszabbodik.

Jótállás

Az áru átadáskori hibátlanságáért való felelõsség, amely szigorúbb a szava-
tosságnál. Legrövidebb idõtartama 12 hónap, de egyes termékeknél ennél is
hosszabb idõtartam. Jótállás esetén a kijavításra 15 napja van a kereskedõnek,
kölcsönkészülék adása esetén a határidõ 30 napra hosszabbodik.17

Termékfelelõsség

A szavatossági és jótállási szabályok a polgári jogon alapulnak, e szerint a kár
megtérítése attól követelhetõ, akivel szerzõdéses viszonyban van a fogyasztó. Ez
a szerzõdéses viszony az áru megvásárlásakor a fogyasztó és a kereskedõ között
jön létre. A termékfelelõsségi törvények alapján meghatározott értékhatár ese-
tén a hibás áru okozta kár megtérítése magától a gyártótól és nem a kereske-
dõtõl követelhetõ. Ha tehát olyan terméket vásárol a fogyasztó, amely meghi-
básodása miatt egyéb dolgaiban kár keletkezik, illetve egészsége vagy testi ép-
sége csorbul, akkor ennek a kárának megtérítését nem a kereskedõtõl kérheti,
hiszen a kereskedõ általában egy közvetítõ láncszem az áru vásárlásakor és így
értelmetlen is lenne tõle követelni a kár megtérítését. 
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A fogyasztók tájékoztatása 
és oktatása az Európai Közösségben 
és Magyarországon

A fogyasztót segíteni kell abban, hogy megalapozottan tudjon választani a
hatalmas áru- és a szolgáltatásválasztékból. Ez csak megfelelõ tájékoztatás-
sal érhetõ el. A tájékoztatás célja, hogy a fogyasztó ismereteket kapjon az
áru és szolgáltatás természetérõl, alapvetõ tulajdonságairól, jellegzetessége-
irõl, mennyiségérõl, minõségérõl, áráról, az áru használatára és kezelésére
vonatkozó utasításokról, továbbá a használattal járó veszélyekrõl. Fontos
szabály, hogy az áru ne sugalljon olyan hatást vagy sajátosságot, amellyel
nem rendelkezik, és ne keltsen olyan látszatot, hogy különleges tulajdonsá-
gai vannak. A vevõnek meg kell adni azokat az információkat is, amelyek jo-
gai érvényesítéséhez szükségesek, ha az áru vagy a szolgáltatás hibája (hiá-
nyossága) miatt vagyoni vagy nem vagyoni sérelmet szenvedett.

A termékek, szolgáltatások címkézése

A címkén feltüntetett információknak olvashatónak, közérthetõnek és egyér-
telmûnek kell lenniük. Az áru címkéjének feltétlenül tartalmaznia kell az áru pon-
tos megnevezését, származásának helyét, továbbá a gyártónak és forgalmazónak
a nevét és címét. Az áru jellegétõl és rendeltetésétõl függõen a címkének tartal-
maznia kell még például az áru elõállításához felhasznált összetevõket, alapvetõ
mûszaki jellemzõit és minõségi osztályba sorolását. A termékek címkézésének leg-
fontosabb területei az élelmiszer- és a vegyipar, valamint a veszélyes termékeket
elõállító iparágak; ezeken belül is kiemelten kezelik az élelmiszerek címkézését.

Árfeltüntetés

Az árak összevethetõsége érdekében a forgalmazó kötelessége, hogy az el-
adási ár mellett feltüntesse az egységárat is, illetve írásban tájékoztasson a szol-
gáltatás díjáról. 
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A fogyasztóvédelmi törvény a fogyasztók megfelelõ tájékoztatása érdekében
rendelkezik a címkézés, a használati és kezelési útmutató, a megfelelõség-tanú-
sítás, az árfeltüntetés, illetve a csomagolás alapvetõ szabályairól, amelyek meg-
felelnek a közösségi követelményeknek. Speciális szabályai vannak például az
élelmiszerek, a borok, a gyógyszerek, a kozmetikai cikkek, a lábbelik, a mosó- és
tisztítószerek, a textíliák nyersanyag-összetételére vonatkozó címkézésnek. Az
élelmiszeren szerepeltetni kell az élelmiszer nevét, mennyiségét, az összetételét
(milyen nyers- és adalékanyagokat használtak fel a gyártás során), az elõállító
cég nevét és a felhasználhatóság idõpontját. A lábbelik címkéjén tájékoztatást
kell adni a termék rendeltetésérõl, három fõ részének (felsõrész, bélés, talp)
anyagáról, a használat és a kezelés szempontjából lényeges minõségi jellemzõk-
rõl, és kötelezõ használati-kezelési útmutatót mellékelni.

Az Európai Unió tagországainak nagy részében már gyermekkortól súlyt he-
lyeznek a fogyasztói öntudatra nevelésre. Annak érdekében, hogy a fogyasztó-
kat eligazítsák a vásárlásokra vonatkozó közösségi szabályozás dzsungelében, a
Közösség fogyasztói tanácsadó központokat hozott létre a tagállamokban. Ezek
segítenek abban is, hol és hogyan lehet megtalálni a legelõnyösebb vásárlási le-
hetõségeket Európában. Emellett közösségi szintû kampányok (legutóbb a biz-
tonságos élelmiszerekrõl), kiadványok sora, összehasonlító termékvizsgálatok
szolgálják a tájékoztatást.

Magyarországon viszont még gyenge a fogyasztói öntudat. A fogyasztóvédel-
mi törvény elõírja, hogy az iskolai fogyasztóvédelmi oktatást a Nemzeti Alap-
tantervbe is be kell építeni, ami ez idáig még nem történt meg. A 2002-ig szó-
ló fogyasztóvédelmi politika koncepciója ismét megfogalmazta, hogy a fogyasz-
tóvédelmi oktatásnak nagyobb súlyt kell adni az alsó-, közép- és felsõfokú tan-
intézetekben.
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Néhány hasznos tudnivaló

Magyarországon, nem árusítható termék, és nem nyújtható szolgáltatás ma-
gyar nyelvû tájékoztató nélkül. Az importtermékhez az idegen nyelvûvel azonos
tartalmú magyar használati és a kezelési útmutatót is mellékelni kell.

– Minden terméken fel kell tüntetni az áru pontos megnevezését, származá-
si helyét és a gyártó vagy forgalmazó nevét és címét.

– Mindig a fogyasztói forgalomban fizetett árat kell feltüntetni, szabályta-
lan a „forint+áfa” ármegjelölés.

– Ha egyszerre több ár, díj szerepel a terméken, a legalacsonyabbat kell ér-
vényesnek tekinteni!

– Vita esetén a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a szükséges tájékoz-
tatást megadta a fogyasztónak. A fogyasztó a gyártóval, illetve az árut
forgalmazó bármelyik szervezettel szemben érvényesítheti jogait, függet-
lenül attól, hogy a gyártót megnevezték-e.

– A kereskedõnek kötelessége visszaváltani az üveget (ha árul olyan típusút),
nem kötheti azt semmilyen feltételhez.

– A fogyasztói kiadványok közül jelenleg a legfontosabbak: a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség havonta megjelenõ Fogyasztóvédelem címû szak-
lapja és egyéb szakkiadványai, valamint az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület munkatársai által készített Hírlevél és különbözõ tájékoztatók.

Jogorvoslat és vitarendezés – a fogyasztói jogok érvényesítése

A fogyasztók alapvetõ érdekei közé tartozik, hogy jogaikat érvényesíthessék.
Az alábbiakban az Európai Unióban és Magyarországon létezõ fontosabb fóru-
mok kerülnek bemutatásra.
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Az Európai Unióban létezõ fórumok

A jogviták eldöntése és az eljárási szabályok kidolgozása a Bizottság irányel-
veire és ajánlásaira figyelemmel a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az Európai
Bizottság ajánlására a fogyasztói jogviták esetén a bírósági eljárások egyszerû-
södtek, lehetõvé váltak a bíróságon kívüli eljárások, továbbá az ingyenes vagy
kedvezményes jogi tanácsadás igénybevétele is.

A bírósági eljárások

Minden tagállamban speciális szabályok érvényesülnek a meghatározott per-
érték (országonként eltérõ) alatti ügyekre. Közös jellemzõik: a perindítás egysze-
rû, az ügyvédi képviselet nem kötelezõ, a bíróság elõzetesen kísérletet tehet a
felek közötti egyezség létrehozására. Az egyszerûsített és speciális eljárások ki-
zárólag a fogyasztói követelések elbírálására alkalmazhatók.

A bíróságon kívüli eljárások

Megelõzhetik, kiegészíthetik vagy helyettesíthetik a bírósági eljárásokat. Tag-
államonként más-más fórumok léteznek (választott bíróság, békéltetés stb.), el-
térõ szabályokkal és döntési joghatással. Az alternatív testületekkel szemben tá-
masztott EU-elvek: pártatlanság, átláthatóság, egyenlõ elbánás, hatékonyság,
jogszerûség, felek képviselethez való joga. A tagállamok többségében továbbá
szektorális megközelítés is érvényesül, aminek alapján például a bank-, a bizto-
sítási vagy a hírközlési szektorban külön eljárásban dönthetõek el a vitás ügyek.
Vannak olyan megoldások is, hogy a közigazgatásban hoznak létre a vitás ügyek
rendezésére fórumokat (pl. Dániában), de létezik példa arra is, hogy a fogyasz-
tóvédelmi szervezetekkel megállapodva állítanak fel ilyen fórumot. Egyes tagál-
lamokban ez a vitát eldöntõ fórumhatóság (pl. Dánia), de a legtöbb tagország-
ban úgynevezett magántestület (állandó vagy ideiglenes, egy- vagy többtagú)
lehet. Az eljárásban meghozott döntés joghatása vonatkozásában eltérõek a
tagállamok szabályai. Egyes eljárásokban a döntésnek nincs jogi kötelezõ ereje,
csak ajánlás jellegû (pl. az ún. magánombudsman15 eljárása esetén); vannak
olyan eljárások is, amelyekben a döntés csak a vállalkozókra kötelezõ (pl. leg-
több tagállamban a bankombudsman döntése), illetve a döntés mindkét felet is
kötelezheti (választott bíróság határozata).
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A közérdekû keresetindítás joga

Tagállamonként változó, hogy ki jogosult a fogyasztók nevében, kollektív
szinten eljárást indítani. Ezek lehetnek meghatározott társadalmi szervezetek
vagy közigazgatási hatóságok is.

A hazai fórumok

A bíróságon kívüli eljárások

A fogyasztóvédelmi törvény alapján 1999. január 1-jével a bírósági rendszer
mellett Magyarországon is létrejött egy alternatív vitarendezési fórum a fo-
gyasztói jogérvényesítés elõsegítésére, elõtérbe helyezve a viták egyezséggel
történõ lezárását. 2000 elejére a fõvárosban és valamennyi megyében megala-
kultak a békéltetõ testületek. Hatáskörükbe az áruk és szolgáltatások minõségé-
vel, biztonságosságával, a termékfelelõsséggel, valamint a szerzõdések megkö-
tésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták gyors, hatékony és olcsó
rendezése tartozik. A békéltetõ testületek eljárásának célja, hogy a fogyasztó és
a gazdálkodó szervezet (a gyártó, a szolgáltató vagy a forgalmazó) közötti vitás
ügyet (fogyasztói jogvitát) bírósági vagy hatósági eljáráson kívül, a felek közöt-
ti egyezség létrehozásával rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, a békéltetõ
testület hoz döntést a vitás ügyben. A testületi tagokat a területi kamarák és a
fogyasztók érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlõ arányban
delegálják. A békéltetõ testületi eljárás a fogyasztó kérelmére indul 1000 forint
eljárási díj ellenében. Az eljárás megindítását az a fogyasztó kérheti, aki pana-
szával elõzõleg eredménytelenül fordult a gyártóhoz, a forgalmazóhoz vagy a
szolgáltatóhoz. A tanácsnak a vitás ügyeket 60, bonyolultabb esetben 90 napon
belül kell eldöntenie.

A fogyasztóvédelmi törvény elõírja, hogy közüzemi, pénzügyi, nyugdíjpénztá-
ri, biztosítási, valamint távközlési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálko-
dó szervezetek a fogyasztói bejelentések intézésére, a panaszok orvoslására és a
fogyasztók tájékoztatására ügyfélszolgálatot kötelesek mûködtetni. A panasz
elbírálásáról – elutasítása esetén is, indoklással – 15 napon belül írásban kell tá-
jékoztatniuk az ügyfelet. A fogyasztó panaszaival ugyanakkor közvetlenül a fo-
gyasztóvédelmi felügyelõségekhez is fordulhat.
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A közérdekû keresetindítás joga

A fogyasztói jogok hatékony érvényesítését szolgálják a közérdekû keresetin-
dítás lehetõségét biztosító rendelkezések, amelyek bármely olyan jogszabályba
ütközõ tevékenység esetén lehetõvé teszik a közérdekû keresetindítást – a jog-
sértést követõ egy éven belül –, amely a fogyasztók széles körét érinti, vagy
komoly hátrányt okoz. A keresetindításra abban az esetben is lehetõség van, ha
a sérelmet szenvedett fogyasztók személye nem állapítható meg. A közérdekû
keresetindítás joga a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõséget, a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezeteket és az ügyészt illeti meg. Az EU-hoz
történõ csatlakozásunk napjától ez a jog az Európai Unió bármely tagországá-
ban bejegyzett minõsített fogyasztóvédelmi szervezetet megilleti majd.

A fogyasztóvédelmi intézményrendszer

A tapasztalatok azt bizonyítják, a fogyasztók védelme akkor a legeredménye-
sebb, ha abban a fogyasztók is tevékenyen közremûködnek. Részt kell, hogy kap-
janak az õket érintõ döntések meghozatalában mind közösségi, illetve tagálla-
mi szinten, mind a hazai gyakorlatban egyaránt. Az alábbiakban a legfontosabb
intézményeket mutatjuk be röviden.

Fogyasztóvédelmi intézmények 
az Európai Unióban és tagországaiban

Az Európai Unió tagországaiban eltérõ fejlõdés eredményeképpen három jel-
lemzõ fogyasztóvédelmi intézményrendszer alakult ki:

– teljes egészében a civil szervezetekre épül (pl. Németország);
– az állami intézményrendszert helyezi elõtérbe (pl. skandináv államok);
– vegyes intézményrendszer mûködik (pl. Belgium, Franciaország, Spanyol-

ország).
A piacfelügyeleti ellenõrzés szempontjából fontos megemlíteni az úgyneve-

zett RAPEX (Rapid Exchange of Information)-rendszert, amely gyors információ-
cserét tesz lehetõvé a tagállamok között a fogyasztók egészségét és biztonsá-
gát veszélyeztetõ termékekrõl.

Az Európai Unióban a kormányok elismerik és támogatják a civil fogyasztói
szervezeteket, amelyek gyakran országos szinten rendeznek tájékoztató kampá-
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nyokat, illetve programokat. Részt vesznek az érdeksérelmek feltárásában, köz-
vetítésében; jelzik, hogy adott gazdasági intézkedések és jogszabályok milyen
hatásokat váltanak ki; információt gyûjtenek és szolgáltatnak; oktatnak és tájé-
koztatnak; jogi, szakmai és vásárlási tanácsokkal segítik a fogyasztót, közremû-
ködnek a peren kívüli egyezségek létrehozásában.

Az Amszterdami Szerzõdés a magas szintû fogyasztóvédelem elérésének egyik
eszközeként a nagyobb fogyasztói aktivitást tekinti, nemcsak a szûken értelme-
zett fogyasztóvédelem terén, hanem azon közösségi politikákban is – mint pél-
dául élelmiszerjog, közlekedés, versenyjog, pénzügyi szolgáltatások, környezet-
védelem stb. –, amelyek a fogyasztók számára ugyancsak fontosak.

A hazai fogyasztóvédelmi intézmények

A fogyasztóvédelmi törvény külön rendelkezik a fogyasztóvédelem intéz-
ményrendszerérõl, amely állami és önkormányzati szervekbõl, valamint társa-
dalmi érdekképviseleti szervezõdésekbõl áll.

Az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszer

Az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerre vonatkozó szabályok
meghatározzák a gazdasági miniszter, illetve a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõ-
ség és a területi fogyasztóvédelmi felügyelõségek fogyasztóvédelmi törvény
végrehajtásával kapcsolatos feladatait. Ennek megfelelõen a gazdasági mi-
niszter feladata a fogyasztóvédelmi politika kialakítása és annak megvalósí-
tása, valamint a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség irányítása és felügyelete.
A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a területi fogyasztóvédelmi felügyelõ-
ségek – többek között – ellátják a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági
feladatokat, felügyelik a fogyasztóvédelmet érintõ jogszabályok megtartását,
és eljárnak a jogsértõkkel szemben. A fogyasztóvédelmi törvény megállapítja
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a területi felügyelõségek eljárásának ál-
talános, törvényi szintû szabályait. A speciális eljárási szabályok18, illetve az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti tevé-
kenység ellátására vonatkozó szabályok19 kormányrendeletekben találhatóak
meg.

Az Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségnél kiépült a Központi Piacfelügyeleti és
Információs Rendszer (KPIR), amely kölcsönös informatív kapcsolatban áll a
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piacfelügyeleti ellenõrzõ hatóságokkal a veszélyes (nem megfelelõ) árukra vo-
natkozó információk összegyûjtése érdekében. Ez a rendszer hasonló szerepet
tölt be, mint az említett RAPEX-rendszer.

A fogyasztói érdekképviseletek

A fogyasztóvédelmi törvény kiemelt szerepet tulajdonít a társadalmi fogyasztó-
védelmi szervezeteknek, és széles körû tevékenységi körrel ruházza fel õket. Fel-
hatalmazást ad többek között arra, hogy képviseljék a fogyasztókat az érdek-
egyeztetõ fórumokon és testületekben; véleményezzék a fogyasztókat érintõ
jogszabály-tervezeteket; eljárást, vizsgálatot, intézkedést, jogszabály-módosí-
tást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy érdekek védelmében; közremû-
ködjenek a fogyasztóvédelmi politika kialakításában; a gazdasági kamarákkal
egyenlõ arányban delegáljanak tagokat a békéltetõ testületekbe stb. A 2002-ig
szóló fogyasztóvédelmi politika koncepciója megerõsítette a hatékony civil szer-
vezetek létrejöttének és a meglévõk mûködésének támogatását annak érdeké-
ben, hogy elõsegítsék a fogyasztók tájékoztatását, érdekeik képviseletét.

A civil szervezetek közül elsõként az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
foglalkozott fogyasztóvédelmi kérdésekkel. Az egyesületnek már 62 megyei és
helyi szervezete van, és 36 tanácsadó irodát tart fenn országszerte. Évente kö-
zel húszezer fogyasztó keresi fel kérdéseivel és elsõsorban a kereskedelemben,
valamint a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülõ problémáival.
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Fogyasztóvédelem az Európai Unióban

1 A fogyasztóvédelmi törvény 1998. március 1-jétõl hatályos, és a Magyar Közlöny 1997.
évi 117. számában hirdették ki.

2 Elsõsorban az Európai Közösség általános termékbiztonsági elõírásainak való megfe-
lelés, miszerint nem hozható forgalomba olyan termék, illetve nem alkalmazható
olyan eljárás, amely az élet-, az egészség-, a környezet- és a vagyonbiztonságot ve-
szélyezteti. A gyártó felelõssége, hogy terméke a közösségi elõírásoknak eleget tegyen.
Köteles gondoskodni az áru biztonságosságáról, amit igazolnia is tudnia kell.

3 A fogyasztók gazdasági érdekeit védõ közösségi irányelvek közül a legfontosabbak: a
fogyasztók megtévesztése; tisztességtelen reklám; tisztességtelen szerzõdési feltéte-
lek; kereskedelmi tevékenység; csoportos utazási szerzõdések; fogyasztói hitelszerzõ-
dések; házaló kereskedése; úgynevezett távolban kötött szerzõdések; úgynevezett in-
gatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdések;
szavatossági, jótállási jogok.

4 1996. évi LVII. törvény
5 1993. évi X. törvény
6 1997. évi LVIII. törvény
7 1995. évi XXVIII. törvény
8 1995. ÉVI XC. törvény
9 44/1998. (III. 1.) Korm. rendelet

10 79/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
11 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
12 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
13 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
14 1036/1999. (IV. 21.) Korm. határozat
15 A vonatkozó jogszabály: a vásárlók minõségi kifogásainak intézésérõl szóló 4/1978

(III.1.) BkM rendelet
16 A vonatkozó jogszabály: az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási köte-

lezettségérõl szóló 117/1991 (IX.10) Korm. rendelet
17 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet.
18 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
19 79/1998. (IV.29) Korm. rendelet
20 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet
21 7/2002. (III. 29.) GM rendelet
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