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A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA:
ALAPELVEK ÉS ESZKÖZÖK

A hatékony fogyasztóvédelmi politika biztosítja az egységes piac megfelelő és
hatékony működését. Célja, hogy garantálja a fogyasztók kereskedőkkel szembeni
jogait, valamint fokozott védelmet nyújtson a kiszolgáltatott fogyasztók számára.
A fogyasztóvédelmi szabályok révén javítani lehet a piaci eredményeket a teljes
gazdaság számára. Méltányosabbá teszik a piacokat, és a fogyasztók jobb
tájékoztatása mellett zöldebb és szociálisabb piaci eredményekhez vezethetnek.
A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, valamint fogyasztók biztonságának
és gazdasági érdekeinek hatékony védelme az uniós szakpolitika alapvető
célkitűzésévé vált.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (2) bekezdésének
f) pontja, 12., 114. és 169. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának
38. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Az Uniónak a fogyasztói érdekek előmozdítása és a fogyasztóvédelem magas
szintjének biztosítása érdekében hozzá kell járulnia a fogyasztók egészségének,
biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez. Az Uniónak továbbá elő kell
mozdítania a fogyasztók tájékoztatáshoz és oktatáshoz való jogát, valamint az érdekeik
védelmét szolgáló önszerveződés jogát. A fogyasztóvédelmet az uniós jogszabályok
valamennyi vonatkozó szakpolitikai területébe be kell építeni.

INTÉZKEDÉSEK

A. Általános kérdések
A fogyasztóvédelmi politika uniós cselekvési programja a 2020. november 13-
án elfogadott új fogyasztóügyi stratégián alapszik. A stratégia a 2020–2025
közötti időszakra vonatkozó uniós fogyasztóvédelmi politikára vonatkozó aktualizált
jövőképet vázolja fel, amelynek mottója „A fogyasztók rezilienciájának erősítése
a fenntartható helyreállítás érdekében”. Célja továbbá, hogy kezelje a fogyasztók
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos közvetlen aggályait.
A stratégia öt kiemelt területre terjed ki:
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— Zöld átmenet: a fogyasztói jogokkal kapcsolatos új kihívások kezelése, valamint
a zöld átállás által a tudatosításra kínált lehetőségek kiaknázása, gondoskodva
arról, hogy a fenntartható termékek és életstílusok földrajzi elhelyezkedéstől vagy
jövedelemtől függetlenül mindenki számára hozzáférhetőek legyenek;

— Digitális átalakulás: biztonságosabb digitális tér kialakítása a fogyasztók számára,
ahol védik jogaikat, és egyenlő versenyfeltételek biztosítása annak érdekében,
hogy az innováció új és jobb szolgáltatásokat nyújthasson valamennyi európai
polgár számára;

— Hatékony végrehajtás és jogorvoslat: a Covid19-világjárvány fogyasztói jogokra
gyakorolt hatásának kezelése, valamint a környezetbarát jellegre vonatkozó
félrevezető állítások és az online befolyásolási technikák és a személyre
szabás terén folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelése. Míg a
fogyasztói jogok érvényesítése elsősorban a nemzeti hatóságok feladata, az EU
fontos koordinációs és támogató szerepet tölt be, amelyet a fogyasztóvédelmi
együttműködésről szóló rendelet támaszt alá;

— Konkrét fogyasztói igények kielégítése: azon fogyasztók igényeinek
figyelembevétele, akik bizonyos helyzetekben kiszolgáltatottak lehetnek, és
további biztosítékokat igényelhetnek. Ezt a társadalmi körülmények, illetve az
egyének vagy fogyasztói csoportok sajátos jellemzői indokolhatják;

— Fogyasztóvédelem a globális környezetben: az importáruk biztonságosságának
garantálása és az uniós fogyasztók védelme a nem uniós gazdasági szereplők
által alkalmazott tisztességtelen gyakorlatokkal szemben a piacfelügyelet és
az uniós partnerországok illetékes hatóságaival való szorosabb együttműködés
révén.

Az európai intézmények a fogyasztói körülmények eredménytáblája segítségével
rendszeresen ellenőrzik a fogyasztóvédelmet. A eredménytábla három területen
(tájékozottság és bizalom, megfelelés és végrehajtás, valamint panasztétel és
vitarendezés) követi nyomon a tagállamokban a fogyasztói körülményeket, és vizsgálja
az uniós kiskereskedelmi piac integrációja terén elért előrelépést a vállalkozások és
a fogyasztók közötti, határokon átnyúló ügyletek szintje, valamint az e-kereskedelem
fejlődése alapján. A fogyasztóvédelmi politika szisztematikus nyomon követésére
szolgáló másik eszköz a fogyasztói piacok eredménytáblája, amely a közelmúltbeli
vásárlási tapasztalattal rendelkező fogyasztók közötti felmérésen alapul, több mint
40 fogyasztói piac teljesítményét követve nyomon olyan kulcsfontosságú mutatók
alapján, mint például az abba vetett bizalom, hogy az eladók tiszteletben tartják a
fogyasztóvédelmi szabályokat, az ajánlatok összehasonlíthatósága, a piacon elérhető
kínálat, a fogyasztói elvárások kielégítésének szintje, valamint a fogyasztókat érintő
problémák által okozott kár.
Emellett 2021. április 28-án elindult az Egységes piac program azzal a céllal,
hogy elősegítse az egységes piac teljes potenciáljának kibontakozását, és
biztosítsa Európa Covid19-világjárványból való kilábalását. A 2021–2027-es időszakra
4,2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező integrált csomagot biztosít az egységes
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piac irányításának támogatására és megerősítésére, többek között a pénzügyi
szolgáltatások tekintetében.
B. Ágazati intézkedések (2.2.2.)
1. Fogyasztói csoportok
Az európai intézmények számára kiemelten fontos az uniós fogyasztói
érdekképviseletek bevonása. Az európai fogyasztói tanácsadó csoport (ECCG)
a Bizottság legfontosabb, a nemzeti és európai fogyasztóvédelmi szervezetekkel
folytatott konzultációra szolgáló fóruma. A Bizottság 2009/705/EK határozatával
létrehozott ECCG az uniós szintű fogyasztói érdekekhez fűződő valamennyi kérdéssel
kapcsolatban tanácsot és tájékoztatást nyújthat a Bizottságnak. A Parlament és a
Tanács 2017-ben elfogadta az (EU) 2017/826 rendeletet a fogyasztók és a pénzügyi
szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó
uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző egyedi tevékenységeket
támogató, a 2017–2020-ig tartó időszakra szóló uniós program létrehozásáról.
2. A fogyasztók oktatása
Az EU már szervezett a fogyasztók különböző életszakaszokban történő oktatását
célzó fellépéseket, például a fogyasztói ismereteknek az általános és középiskolai
tantervekbe történő fokozatos beépítésével. Az e célt szolgáló kezdeményezések
egyike a Consumer Classroom, a tanárok többnyelvű páneurópai közösségi honlapja.
Ez átfogó könyvtárat hoz létre a fogyasztók oktatásáról szerte az EU-ból, valamint
interaktív és együttműködésen alapuló eszközöket biztosít annak elősegítése
érdekében, hogy a tanárok elő tudják készíteni a tanórák anyagát és meg tudják
osztani azt a diákokkal vagy akár más tanárokkal. Az interaktív és online fogyasztói
oktatási eszköz, a „Dolceta” elsősorban képzési szakembereknek és tanároknak szól,
de a fogyasztóknak is, és egyebek mellett felöleli az alapvető fogyasztói jogokat, a
termékbiztonságot és a pénzügyi ismereteket.
3. A fogyasztók tájékoztatása
A jobb tájékozottság és az ismeretek bővítése nagyobb fogyasztói bizalom
kialakulásához vezethet. Az EU létrehozta az Európai Fogyasztói Központok
Hálózatát (az ECC -hálózatot), hogy tájékoztatást és tanácsadást nyújtson a
határokon átnyúló vásárlásokkal kapcsolatban, és kezelje a fogyasztói panaszokat.
Az ezzel párhuzamosan létrehozott FIN-NET hálózat ugyanezt a szerepet tölti be a
határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok terén. A Bizottság
fogyasztóknak szóló információs kampányokat is szervez a tagállamokban, valamint
gyakorlati útmutatót ad ki a fogyasztók számára. A SOLVIT pedig az uniós jog
megsértéséből eredő viták rendezését szolgáló fórum.
Az „Európa Önökért” portál fontos szerepet játszik a fogyasztóvédelmi politikával
kapcsolatos részletesebb tájékoztatás biztosításában, valamint abban, hogy egy helyre
gyűjtse össze a különböző információforrásokat. Az egységes digitális portál révén
javult az információkhoz való hozzáférés ((EU) 2018/1724 rendelet).
2022. március 30-án a Bizottság a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag
részeként irányelvjavaslatot tett közzé a fogyasztók szerepvállalásának elősegítéséről
a zöld átállás terén a tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni jobb védelem és a

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_2.2.2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32009D0705
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/826/oj?locale=hu
http://europeanconsumersunion.eu/progetti/dolceta/?lang=en/
https://europa.eu/youreurope/index.htm%23hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2022:143:FIN&qid=1648730462931


Az Európai Unió ismertetése - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

jobb tájékoztatás révén. A javaslat fő célja a fogyasztók arra való ösztönzése, hogy a
szükséges információk biztosítása révén környezetbarát döntéseket hozzanak.
4. A fogyasztók jogainak érvényesítése
A fogyasztói jogok hatékony és megfelelő érvényesítése ugyanolyan fontos,
mint azok megléte. E jogok érvényesítése javarészt a nemzeti hatóságok
feladata. A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti
hatóságok közötti együttműködésről szóló 2017/2394/EK rendelet egy uniós
szintű hálózatban fogja össze a nemzeti hatóságokat, ezáltal biztosítva keretet
számukra az információcseréhez és a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértésének
felszámolására irányuló együttműködéshez (pl. megtévesztő reklámok, szervezett
társasutazások vagy távértékesítés). A hálózat közös összehangolt vizsgálatokat és
végrehajtási tevékenységeket is végez (pl. internetes szemlék formájában, amelyek
során a hatóságok ellenőrzik, hogy a weboldalak betartják-e a jog előírásait).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament folyamatosan javítja az uniós fogyasztóvédelmi szabályozást. A
fogyasztóvédelmi politika már nem csupán a szabványok – a belső piac előmozdítása
érdekében történő – műszaki harmonizációját jelenti, hanem a „polgárok Európájának”
kialakításához fűződő célkitűzés tökéletesítésére irányuló törekvés részévé vált.
Az Európai Parlament jogalkotási erőfeszítéseinek köszönhetően a tagállamok
2014. június 13-tól alkalmazzák a fogyasztók jogairól szóló, a Parlamentben elsöprő
többséggel elfogadott irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályokat.
A Parlament 2017. december 12-én elfogadta fogyasztóvédelmi jogszabályok
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló,
(EU) 2017/2394 rendeletet azzal a céllal, hogy növelje a fogyasztóvédelmi
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésre
vonatkozó szabályok és eljárások hatékonyságát.
Az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című bizottsági javaslatot követően
a Parlament 2019. november 27-én elfogadta az uniós fogyasztóvédelmi szabályok
hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről szóló (EU) 2019/2161 irányelvet.
A Parlament 2020. november 25-én elfogadta a fogyasztók kollektív érdekeinek
védelmére irányuló képviseleti eljárásokról szóló (EU) 2020/1828 irányelvet.
A Parlament az uniós jogszabályok kidolgozása mellett saját kezdeményezésű
jelentések elfogadása révén is formálja a fogyasztóvédelmi politika napirendjét.
Különösen aktív szerepet játszott annak elérésében is, hogy nagyobb költségvetési
előirányzatokat biztosítsanak a fogyasztóvédelmi intézkedésekre, valamint a
fogyasztói képviselet kialakítására a tagállamokban, különösképp azokban, amelyek
2004 után csatlakoztak az EU-hoz. 2018. szeptember 13-án a Parlament állásfoglalást
fogadott el az egységes piacon belül forgalmazott termékek kettős minőségéről,
amely a gyakorlatot megkülönböztetőnek és a fogyasztói várakozásokkal ellenétesnek
mondta ki.
2020. november 25-én a Parlament „A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható
egységes piaca felé” címen állásfoglalást fogadott el, amelyben kiemelte a fogyasztási
cikkek tartósságának és javíthatóságának fontosságát, valamint azt, hogy a fogyasztók
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számára több jogot és tájékoztatást kell biztosítani a fenntartható döntések
meghozatalához[1].
A Covid19-válság idején a fogyasztóvédelem alapvető fontosságúvá vált a
járattörlések visszatérítésének biztosítása, a félretájékoztatás elleni fellépés, valamint
a hamis vagy nem megfelelő orvosi berendezéseket magas áron értékesítő
tisztességtelen kereskedők elleni küzdelem érdekében. 2020. március 23-án a
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) levelet intézett Margrethe
Vestagerhez, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökéhez, Thierry Breton és Didier
Reynders biztosokhoz, valamint a Tanács horvát elnökségéhez. Ebben további
intézkedésekre szólított fel a Covid19-válság kezelése érdekében, és rámutatott
e folyamat demokratikus felügyeletének szükségességére. 2020. november 9-
én a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
webináriumot[2] tartott a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság számára
a Covid19-világjárvány belső piacra és fogyasztóvédelemre gyakorolt hatásáról.
Kiemelte a világjárvány negatív következményeinek enyhítésére nemzeti és uniós
szinten bevezetett intézkedések hatásait, és javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogy
mit lehetne még tenni a belső piac jelenlegi és jövőbeli válságok alatti zökkenőmentes
működésének biztosítása érdekében. Didier Reynders, a jogérvényesülésért és a
fogyasztópolitikáért felelős biztos 2020. november 19-én ismertette a Belső Piaci
és Fogyasztóvédelmi Bizottság előtt az új fogyasztóügyi stratégiát. A stratégia
megvizsgálja a Covid19-világjárvány fogyasztókra gyakorolt hatását, és foglalkozik a
zöld és digitális átállással, a fogyasztók sebezhetőségére adott válasszal, a fogyasztói
jogok hatékony érvényesítésével és a partnerországokkal folytatott nemzetközi
együttműködéssel kapcsolatos hosszabb távú fogyasztópolitikai kérdésekkel.
2021. február 22-én a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elé terjesztették
a Covid19-világjárvány belső piacra gyakorolt hatását bemutató átfogó tanulmányt[3].
A tanulmány felsorolja a tagállami és uniós szintű korlátozásoknak az áruk, a
szolgáltatások és a személyek szabad mozgására gyakorolt hatását. Ezenkívül
szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne kezelni a
jövőbeli válságokat a szabad mozgás lehetőségének fenntartásával, például a jövőbeli
oltóanyagok kifejlesztésére és beszerzésére fordítandó források rendelkezésre
bocsátása, valamint a szabályok uniós szintű további összehangolása révén.
Az online és digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi politika olyan
terület, amelyre a Parlament és különösen a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság kiemelt figyelmet fordított. 2020 júniusában az IMCO bizottság által

[1]A vonatkozó kutatás magában foglalja többek között a Keirsbilck, B. és mások, Sustainable Consumption and Consumer
Protection Legislation (A fenntartható fogyasztás és a fogyasztóvédelmi jogszabályok) című, a Gazdaságpolitikai,
Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából
készített kiadványt (Európai Parlament, Luxembourg, 2020).
[2]Milieu Consulting SRL: The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection - IMCO Webinar
Proceedings (A Covid19 hatása a belső piacra és a fogyasztóvédelemre – az IMCO-webinárium jegyzőkönyve), a
Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[3]Marcus, J. S. és mások, The impact of COVID-19 on the Internal Market (A Covid19 hatása a belső piacra), a
Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2021.
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a jogellenes tartalmak online platformok általi moderálásáról kért tanulmány[4]

megállapította, hogy az online platformoktól elvárható belső szabályozás mellett
lehetőség van az uniós jogi keret megerősítésére is annak érdekében, hogy megvédjék
a fogyasztókat a jogellenes vagy káros online tartalmaktól. Egy 2021 júniusában
közzétett tanulmány elemezte a célzott hirdetéseknek a hirdetőkre, a piacra jutásra és
a fogyasztói döntésekre gyakorolt hatását.
2020. október 20-án a Parlament három állásfoglalást fogadott el a következő
címmel „A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály:Az egységes piac működésének
javítása”, „A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal
kapcsolatos kérdések”, valamint „A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály:az
online működő kereskedelmi szervezetekre vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi
szabályok kiigazítása”, amelyek meghatározzák az arra vonatkozó tervét, hogy
a jövőben hogyan kell biztosítani a digitális egységes piac működését, ideértve
az online fogyasztóvédelem megerősítését is. A saját kezdeményezésű jelentések
tartalmának nagy része bekerült a Bizottság javaslataiba, amelyeket az IMCO
bizottság 2021 decemberében módosított és sikeresen megszavazott (2.1.7.). A
digitális piacokról szóló jogszabályról és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról
2022 márciusában és áprilisában elért ideiglenes politikai megállapodások a
fogyasztóvédelem szempontjából alapvető fontosságúak a digitális környezetben.
2021. szeptember 27-én az IMCO bizottság nyilvános meghallgatást tartott a
fogyasztóvédelemről és az automatizált döntéshozatali eszközök alkalmazásáról a
modern gazdaságban. A meghallgatás középpontjában olyan megoldások álltak,
amelyek megvédik a fogyasztókat a mesterséges intelligencián alapuló szakmai
szolgáltatások és az automatizált döntéshozatali eszközök által vezérelt intelligens
termékek használatával kapcsolatos kockázatoktól, és megoldásokat mutattak be
arra vonatkozóan, hogy miként lehetne javítani a fogyasztóknak nyújtott információk
minőségét és mennyiségét. A fogyasztók, a vállalkozások, a tanúsító szervek és
a tudományos élet képviselői kifejtették nézeteiket a jelenlegi uniós kerettel és
a magas szintű fogyasztóvédelem és bizalom biztosítása érdekében bevezetendő
követelményekkel kapcsolatban. Kifejtették véleményüket arról is, hogy ez milyen
kihívások elé állítaná a vállalkozásokat, és hogyan lehetne biztosítani a hatékony
végrehajtást. Az IMCO bizottság tagjai hangsúlyozták, hogy megbízható környezetet
kell teremteni, és kifejtették véleményüket arról, hogy miként lehetne javítani
a jelenlegi szabályozási keretet. Emellett az IMCO bizottság 2022 májusában
nyilvános meghallgatást szervezett a digitális termékútlevelekről: az átláthatóság és
a fogyasztóvédelem fokozása a fogyasztók tájékoztatásának javítása érdekében a
digitalizáció környezetében.
Ezenkívül a Parlament 2022. április 7-én állásfoglalást fogadott el a fogyasztók
javításhoz való jogáról. Az állásfoglalás azzal a kettős céllal foglalkozik, hogy a
fogyasztókat hosszabb ideig tartó és javítható termékekkel lássák el. 2022. április 20-
án az IMCO bizottság nyilvános meghallgatást tartott az EU-n kívüli vásárlások során
a fogyasztói jogok tiszteletben tartásáról. A meghallgatás célja az volt, hogy áttekintést

[4]De Streel, A. és mások, Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online (Jogellenes online tartalmak online platformok
általi moderálása), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
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nyújtson a fogyasztói jogok helyzetéről az EU-n kívüli vásárlások során, mint például a
szerződéskötést megelőző tájékoztatás, valamint a tisztességtelen gyakorlatokkal és
szerződési feltételekkel szembeni védelem.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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