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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről 

(2016/0000(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című, 

2016. január 19-i állásfoglalására1, 

– tekintettel az egységes piacra vonatkozó stratégiáról szóló,2016. május 26-i 

állásfoglalására2, 

– tekintettel  „A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend” című, 2016. június 

2-i bizottsági közleményre (COM(2016)0356), 

– tekintettel az „Online platformok és a digitális egységes piac – Lehetőség és kihívás 

Európa számára” című, 2016. május 25-i bizottsági közleményre (COM(2016)0288), 

– tekintettel „Az egységes piac továbbfejlesztése: a polgárok és vállalkozások 

lehetőségeinek bővítése” című, 2015. október 28-i bizottsági közleményre 

(COM(2015)0550), 

– tekintettel az „Európai digitális egységes piaci stratégia” című, 2015. május 6-i 

bizottsági közleményére (COM(2015)0192), 

– tekintettel a 2016. szeptember 29-i Versenyképességi Tanácsra és annak kimenetelére, 

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre3, 

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. június 

8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv)4, 

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a félrevezető reklámról szóló 

84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvre („a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 

irányelv”)5, 

– tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0009. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0237. 
3 HL L 376., 2006.12.27., 36. o. 
4 HL L 178., 2000.7.17., 1. o. 
5 HL L 149., 2005.6.11, 22. o. 
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hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 

jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a 

személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK 

irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti 

hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról 

szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
(fogyasztói jogokról szóló irányelv)1, 

– tekintettel  a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló  irányelv 

végrehajtására vonatkozó iránymutatásról szóló 2016. május 25-i bizottsági szolgálati 

munkadokumentumra (SWD(2016)0163), 

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 

és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet)2, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának a „Közösségi gazdaság és online platformok: a 

városok és régiók közös álláspontja”3 című, 2016. december 7-i véleményére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a közösségi gazdaságról4 

szóló 2016. december 15-i véleményére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0000/2017), 

A. mivel a közösségi gazdaság jelentősen növekedett az elmúlt években a felhasználók, 

tranzakciók és bevételek tekintetében, ami átformálta a termékek és szolgáltatások 

nyújtásának módját és számos gazdasági területen kihívás elé állította a piacon jelen 

lévő vállalatokat; 

B. mivel ezek a radikális változások jelentős hatással vannak a jogi háttérre is, hiszen 

elmosódnak a meglévő határvonalak fogyasztó és szolgáltató, alkalmazott és önálló 

vállalkozó, valamint a hivatásszerű és nem hivatásszerű szolgáltatásnyújtás között, 

továbbá több alapvető uniós jogterületet kihívás elé állítanak; 

Általános szempontok 

1. üdvözli a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendet és hangsúlyozza, hogy 

ezt egy átfogóbb és nagyratörőbb uniós stratégia felé vezető első lépésnek kell tekinteni; 

2. úgy véli, hogy a közösségi gazdaság – felelősségteljesen fejlesztve –számottevő 

lehetőséget teremthet a polgárok és a fogyasztók számára, akik profitálhatnak a 

megnövekedett versenyből, a személyre szabott szolgáltatásokból és az alacsonyabb 

                                                 
1 HL L 337., 2009.12.18., 11. o. 
2 HL L 119., 2016.5.4., 1. o. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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árakból; 

3. egyetért azzal, hogy a közösségi gazdaság továbbá új vállalkozási lehetőségeket, 

munkahelyeket teremthet és gazdasági növekedést idézhet elő, valamint nagyban 

hozzájárulhat egy nem csupán hatékonyabb, de társadalmilag és környezetileg is 

fenntarthatóbb gazdasági rendszerhez; 

4. elismeri ugyanakkor, hogy a közösségi gazdaság mély nyomot hagy van a régóta 

fennálló üzleti modelleken; hangsúlyozza a hasonló gazdasági szereplőkre vonatkozó 

különböző jogi mércék alkalmazásának veszélyét; aggodalmát fejezi ki a 

fogyasztóvédelem, a munkavállalói jogok és az adózási fegyelem csökkentése kapcsán; 

elismeri, hogy a közösségi vállalkozások hatással vannak a városi környezetre; 

5. hangsúlyozza, hogy a homályos szabályozási területek elburjánzása a létező 

szabályozások figyelmen kívül hagyásának és az egységes piac szétdarabolódásának 

veszélyével jár; tisztában van azzal, hogy nem megfelelő irányítás mellett ezek a 

változások az alkalmazandó szabályok esetében jogbizonytalanságot és az egyéni jogok 

gyakorlásának korlátozását eredményezhetik; 

6. úgy véli, hogy egy dinamikus és átlátható jogi környezet kialakítása kulcsfontosságú a 

közösségi gazdaság Unión belüli virágzásához; 

Közösségi gazdaság az Unióban 

7. hangsúlyozza, hogy a közösségi gazdaságra nem csak mint üzleti modellre, hanem mint 

a társadalom és a gazdaság közötti integráció új formájára kell tekinteni, mely képes a a 

társadalmi kapcsolatok keretébe helyezni a gazdasági viszonyokat és új közösségi 

formákat  létrehozni; 

8. felhívja a figyelmet arra, hogy a közösségi gazdaság Európában számos sajátossággal 

bír, mivel általában inkább helyi szinten alakul ki, ami a főleg kis- és 

középvállakozásokból álló európai üzleti szerkezetet tükrözi; 

9. megjegyzi, hogy az európai vállalkozók láthatóan nyitottak a szociális célú 

együttműködési platformok létrehozására, és elismeri, hogy egyre nagyobb érdeklődés 

mutatkozik az együttműködésen alapuló irányítási modellek iránt; 

10. hangsúlyozza a bármilyen nemű hátrányos megkülönböztetés megelőzésének és a 

közösségi szolgáltatásokhoz való hatékony és egyenlő hozzáférés biztosításának 

fontosságát, különösen a hátrányos helyzetű személyek és közösségek számára; 

11. felszólítja a Bizottságot, hogy szorgalmazza a megosztás és együttműködés kiépítését 

célzó nonprofit, felhasználók által irányított, együttműködésen alapuló gyakorlatokat és 

ezáltal járuljon hozzá a szociális gazdaság méretezhetőségéhez és a nyitott tudáshoz 

való jobb hozzáféréshez; 

Uniós szabályozói keret: közösségi gazdaság résztvevői, fogyasztók, együttműködési 

platformok 

12. aggodalmát fejezi ki annak kapcsán, hogy míg a kibontakozófélben lévő közösségi 
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gazdaság nagy része továbbra is szabályozatlan, a nemzeti, regionális és helyi 

szabályozás miatt jelentős különbségek tapasztalhatóak a tagállamok között és az 

esetjogban, ami az egységes piac szétdarabolódásának veszélyével járhat;  

13. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy felszámolja a jelenlegi széttöredezettséget, 

ugyanakkor sajnálkozásának ad hangot amiatt, hogy a vonatkozó közleményben nem 

derül fény a létező uniós jogszabályoknak a különböző együttműködési gazdasági 

modellekre való alkalmazhatóságára; 

14. egyetért azzal, hogy az együttműködési platformok és szolgáltatók számára 

szükségszerű, indokolt és arányos piacra jutási követelményeket kell biztosítani, és 

hogy ezek megállapítását attól kell függővé tenni, hogy a szolgáltatást szakember vagy 

magánember kínálja, enyhébb jogi követelményeket kiróva így a közösségi 

szolgáltatókra; 

15. arra biztatja a Bizottságot, hogy biztosítson további útmutatást a tagállamok számára, 

melyben hatékony kritériumokat állapít meg a hivatásszerű és közösségi szolgáltatók 

megkülönböztetésére, ami elengedhetetlen a közösségi gazdaság fenntartható 

fejlődéséhez; 

16. felhívja a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a határértékek meghatározása a mikro- és 

kisvállalkozások, valamint a közösségi szolgáltatások közti egyenlőtlenség 

kialakulásának veszélyével járhat; felszólít ezért a professzionális szolgáltatásnyújtókra 

vonatkozó szabályozás felülvizsgálatára annak érdekében, hogy kiegyenlítettebbé 

tegyék a versenyfeltételeket a szolgáltatók hasonló típusai számára és 

megszabaduljanak a felesleges szabályozási terhektől; 

17. úgy véli, hogy a fogyasztók magas szintű és hatékony védelmet kell élvezzenek attól 

függetlenül, hogy a szolgáltatást professzionális vagy közösségi szolgáltató kínálja; 

külön hangsúlyozza a fogyasztók védelmének fontosságát a közösségi alapú tranzakciók 

esetében; üdvözli az Európai Bizottságnak a fogyasztóvédelmi jog megfelelőségének 

biztosítására és a közösségi gazdasággal való visszaélés megelőzésére irányuló 

kezdeményezését; 

18. hangsúlyozza, hogy sok esetben a közösségi gazdaságban még mindig szükség van a 

fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokra, különösen az aszimmetrikus információk 

és a választási lehetőségek hiánya miatt; 

19. felszólítja a Bizottságot, hogy egyértelműsítse az együttműködési platformok 

felelősségi rendszerét, mely hozzájárulna a felelősségteljes magatartáshoz és növelné a 

felhasználói bizalmat; 

20. felszólítja a Bizottságot, hogy újra vizsgálja meg az uniós jogszabályokat a közösségi 

vállalkozásokra vonatkozó szabályok kapcsán felmerülő bizonytalanságok eloszlatása 

érdekében és mérje fel, szükség van-e új vagy módosított szabályokra; 

21. úgy véli, bármely új szabályozásnak a platformok önirányító képességét kell segítenie; 

meggyőződése, hogy maguk az együttműködési platformok aktív szerepet tudnának 

vállalni egy ilyen új szabályozási környezetben azáltal, hogy helyesbítik az 

aszimmetrikus információkat és más piaci hiányosságokat, melyeket hagyományosan 
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szabályozáson keresztül, különösen digitális bizalomépítő mechanizmusok révén 

igyekeztek kiküszöbölni;  

22. egyúttal meggyőződése, hogy az említett önirányító képesség megléte nem szünteti meg 

a szabályozás szükségességét, különösen a platformok által nem kezelt piaci 

hiányosságokra és más normatív célkitűzésekre (pl. egyenlőtlenségek felszámolása, 

tisztességes verseny, integráció és nyitottság elősegítése, stb.) vonatkozóan; 

23. kiemeli az algoritmusokon alapuló döntésfolyamatok egyértelműsítésének és az 

algoritmusok tisztességes alkalmazásának fontosságát; hangsúlyozza, hogy a nagy 

adathalmazoknak a magánélethez való jogra gyakorolt lehetséges káros hatását, 

valamint az adathalmazoknak a társadalom különböző szegmenseire gyakorolt hatását 

meg kell vizsgálni és a hátrányos megkülönböztetést meg kell előzni; sürgeti a 

Bizottságot, hogy határozzon meg hatékony kritériumokat az algoritmusok 

elszámoltathatóságának elvére vonatkozóan az információ alapú együttműködési 

platformok számára; 

24. meggyőződése, hogy az esetleg szükséges szektor-specifikus szabályozások mellett egy 

általános elvek és speciális szabályok kombinációjából álló, horizontális és harmonizált 

közös uniós szabályozási keret kialakítására is szükség van; 

25. sürgeti a Bizottságot, hogy alakítson ki hatékony végrehajtási keretet, és  támogassa a 

tagállamokat a jogszabályoknak való megfelelésre és azok érvényesítésére vonatkozó 

erősebb kultúra kialakításában;  

Verseny és adózási fegyelem 

26. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy biztosítson egyenlő versenyfeltételeket az 

együttműködési platformok piacán; hangsúlyozza az együttműködésen alapuló 

vállalkozások, különösen az induló vállalkozások megjelenését és térnyerését 

akadályozó tényezők azonosításának és kezelésének fontosságát; ebben a kontextusban 

kiemeli az adatok szabad áramlásának, hordozhatóságának és interoperabilitásának 

szükségességét, mivel ezek megkönnyítik a platformok közti váltást és megelőzik a 

szolgáltatóhoz való kötöttséget, továbbá kulcsfontosságúak a nyílt és tisztességes 

verseny biztosításához és az együttműködési platformok felhasználóinak segítéséhez; 

27. aggodalmát fejezi ki az adójogszabályok betartása és végrehajtása kapcsán eddig 

felmerült nehézségek miatt, melyek annak ellenére is jelen vannak, hogy az online 

felületeknek köszönhetően a gazdasági ügyletek könnyebben nyomon követhetővé 

váltak; 

28. hangsúlyozza továbbá, hogy az adózási fegyelem és az adóbehajtás terén sürgető 

szükség van az illetékes hatóságok és az együttműködési platformok együttműködésére, 

és az utóbbiakat aktív szerepvállalásra szóltja fel; 

29. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy egyezzenek meg azon információk egységes 

körében, melyeket adózási információkhoz kapcsolódó kötelezettségeik keretein belül a 

vállalkozásoknak  az adóhatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk; 

30. egyetért azzal, hogy funkcionálisan hasonló adózási követelményeket kell alkalmazni a 
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hasonló szolgáltatásokat kínáló vállalkozások esetében, és meggyőződése, hogy az adót 

ott kell megfizetni, ahol a nyereségre szert tesznek; 

A munkaerőpiacra és a munkavállalók jogaira gyakorolt hatás 

31. hangsúlyozza, hogy a digitális forradalom alapjaiban változtatja meg a munkaerőpiacot, 

és hogy a közösségi gazdaságban megfigyelhető trendek egy szélesebb körű tendenciát 

tükröznek; 

32. kiemeli a munkavállalói jogok védelmének, a szociális dömping elkerülésének és a 

tisztességes munkakörülmények, valamint a megfelelő szociális védelem biztosításának 

fontosságát a közösségi szolgáltatásokban; 

33. aggodalmát fejezi ki annak kapcsán, hogy a behívás alapján alkalmazott munkavállalók 

nem élveznek valódi jogi védelmet, illetve hogy az együttműködési platformok 

vállalkozói felelősség nélkül az alkalmazottaikra háríthatják az általuk felvállalt 

kockázatokat; 

A közösségi gazdaság helyi dimenziója 

34. megjegyzi, hogy a helyi önkormányzatok jelenleg is aktívan részt vesznek a közösségi 

gazdaság szabályozásában és előremozdításában, és az együttműködési gyakorlatokra 

mint saját politikájuk tárgyára és mint a közösségi irányítás új formáinak szervezőelvére 

tekintenek; 

35. úgy véli, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak kellő mozgásterük van 

ahhoz, hogy az adott helyzethez igazodó szabályozást vezessenek be annak érdekében, 

hogy az uniós jogszabályokkal teljes mértékben összhangban álló, arányos intézkedések 

révén foglalkozhassanak az egyértelműen meghatározható, közérdekhez kapcsolódó 

célkitűzésekkel; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy segítse a tagállamokat a politikai 

döntéshozatalban és az uniós jognak megfelelő szabályok bevezetésében; 

36. megjegyzi, hogy az első lépéseket a városok tették meg, ahol a körülmények,  mint a 

népsűrűség és a fizikai közelség elősegítik az együttműködési gyakorlatok 

alkalmazását; arról is meg van győződve, hogy a közösségi gazdaság számottevő 

lehetőséget teremthet a belső perifériák és a vidéki térségek számára is; 

A közösségi gazdaság előmozdítása 

37. hangsúlyozza a megfelelő kompetenciák és készségek szükségességét annak érdekében, 

hogy a lehető legtöbb személy játszhasson aktív szerepet a közösségi gazdaságban; azon 

a véleményen van, hogy a közösségi gazdaságban rejlő potenciált kizárólag a társadalmi 

befogadásra vonatkozó hatékony uniós jogszabályokon keresztül lehet maximálisan 

kiaknázni, kezdve az infokommunikációs technológiák mint az egész életen át tartó 

tanulási stratégiák szempontjából elengedhetetlen kompetenciák magabiztos és kritikus 

használatával; 

38. felhívja a figyelmet a nehézségekre, melyekkel az európai együttműködési 

platformoknak kell szembenézniük a kockázati tőkéhez való hozzáférés és fejlesztési 

stratégiájuk során, és amelyeket a hazai piacok kis mérete és széttöredezettsége, 
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valamint a határokon átnyúló beruházások kritikus hiánya tovább súlyosbít; 

39. hangsúlyozza, hogy az együttműködésen alapuló finanszírozási rendszerek (például a 

közösségi finanszírozás) csak akkor sikeresek, ha a hagyományos finanszírozási 

csatornákkal együtt egy hatékony finanszírozási ökoszisztémába integrálják azokat; 

40. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

1. Közösségi gazdaság: általános áttekintés 

A közösségi gazdaság fogalma tevékenységek széles körét foglalja magában, amelyek számos, 

együttműködésre épülő üzleti modellből származnak, ideértve a nonprofit modelleket is; az 

üzleti modellek az áruk vagy a szolgáltatások világszerte történő cseréjét lehetővé tévő 

együttműködési platformoktól kezdve egészen a helyi közösségeknek szolgáltatásokat nyújtó, 

együttműködésen alapuló kis- és középvállalkozásokig (kkv-k) terjednek. 

Az utóbbi években a közösségi gazdaság gyors növekedésen ment keresztül a felhasználók és 

a tranzakciók számát, illetve a bevétel nagyságát tekintve, és ennek eredményeképp számos 

területen átformálta a termékek és szolgáltatások nyújtásának módját. A 2014-es év elején főleg 

a következő hat tevékenységi kört érintették e változások: áruk/kiskereskedelem, 

szolgáltatások, terület/szállásbérlés, élelmiszerek, fuvarozás és pénzügy.  2016-ra e területek 

száma majdnem megháromszorozódott:  a közösségi gazdaság új ágazatokra is kiterjedt 

(például az egészségügyre, a tanulásra, a logisztikára, az önkormányzatokra, az űrkutatásra, az 

olyan közszolgáltatásokra, mint az energia stb.) vagy új tevékenységi körök létrejöttét 

eredményezte (például a kreátorok új mozgalmának megjelenését az áruszektorban). 

E gyorsan terjedő jelenség leírására számos, gyakran szinonimaként használt fogalom létezik: 

megosztásalapú gazdaság, kölcsönösségen alapuló gazdaság, igényalapú on-demand gazdaság, 

megosztásalapú platformok piaca, „gig gazdaság”, együttműködésen alapuló fogyasztás, 

részvételre épülő kapitalizmus (stb.). Ezek a definíciók egyrészt a fogalom saját dinamikáját, 

másrészt a jelenleg körülötte zajló politikai és tudományos vita nagyságát és intenzitását 

tükrözik.  

A közösségi gazdaságnak már számos definíciója létezik. Az Oxford szótár a közösségi 

gazdaságot a következőképp határozza meg: „olyan gazdasági rendszer, amelyben az 

eszközöket és a szolgáltatásokat a magánszemélyek vagy ingyen, vagy bizonyos díjért cserébe, 

jellemzően az interneten keresztül megosztják egymás között”.1 A Bizottság közleményében 

úgy utal rá, mint „olyan üzleti modellek(re), amelyeken belül a tevékenységek folytatását olyan 

online platformok könnyítik meg, amelyek nyitott piacot teremtenek a gyakran magánszemélyek 

által biztosított áruk vagy szolgáltatások ideiglenes felhasználóinak”, kihangsúlyozva 

ugyanakkor azt, hogy a közösségi gazdaságban zajló tranzakciók gyakran nem járnak a 

tulajdonjog átruházásával, és azokat akár nyereségorientált vagy nonprofit formában is 

elvégezhetik. 

A közösségi gazdaságon és annak üzleti modelljein belül általában három fő szereplőt 

azonosítanak: 

i. szolgáltatók – magánszemélyek, akik lehetnek szakemberek vagy olyan „résztvevők –

„peerek”, akik alkalmanként különféle szolgáltatásokat (eszközöket, készségeket, időt ingyen 

vagy adott díjért cserébe) ajánlanak fel; 

ii. ezen szolgáltatások felhasználói, és 

iii. együttműködési platformok, amelyek a keresleti és kínálati oldalt valós időben összekötik 

                                                 
1 Lásd: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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és lehetővé teszik a tranzakciókat. 

2. A Bizottság válasza 

2016-ban a Bizottság kiadta „A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend” című 

közleményét, amellyel a közösségi gazdaságban részt vevő különböző szereplők jogait és 

kötelezettségeit érintő bizonytalanság körüli aggályokat kívánta megoldani, és a jelenségre egy 

uniós perspektívából megfogalmazott választ szeretett volna kínálni.   A közlemény célja az, 

hogy nem kötelező érvényű iránymutatást nyújtson arról, hogyan alkalmazandók a közösségi 

gazdasági modellekre a meglévő uniós jogszabályok. Ezen kívül a piaci szereplők és a 

közigazgatási szervek által tapasztalt nehézségeket is vizsgálja, amelyek a következő öt 

kulcsfontosságú kategóriába sorolhatók: 1.) piacra jutási követelmények; 2.) felelősségi 

szabályok; 3.) a felhasználók védelme; 4.) önfoglalkoztatók és a közösségi gazdaságban 

dolgozók;  5.) adózás. 

3. A közösségi gazdasággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 

3.1. Lehetőségek és előnyök 

A közösségi gazdaság jelentős lehetőségeket teremthet a fogyasztóknak, a vállalkozóknak és a 

polgároknak, valamint új munkahelyeket, növekedést és bevételi forrásokat eredményezhet. 

Becslések szerint 2015-ben az Európai Unióban a közösségi gazdaság öt kulcsfontosságú 

területén működő együttműködési platformok 3,6 milliárd eurós jövedelmet termeltek.1 A 

közösségi gazdaságban nagy potenciál rejlik, mivel évente több mint 25%-kal nő2, és – 

elméletileg – az a gazdasági nyereség, amely a források közösségi gazdasághoz köthető jobb 

kiaknázásának köszönhető, elérheti az 572 milliárd eurót.3 A statisztikákat azonban némi 

óvatossággal kell kezelni, mivel növekvő gazdasági fontossága ellenére a közösségi gazdaság 

értékének kiszámítása továbbra is nehéz. Ez egyrészt az adatgyűjtés hiányának, másrészt pedig 

annak is köszönhető, hogy nincs elfogadott módszer a közösségi gazdaság társadalomra, 

környezetre és gazdaságra tett többszörös hatásának mérésére. 

A közösségi gazdaság iránt tanúsított igen jelentős fogyasztói támogatást és érdeklődést több 

felmérés kimutatta.4 A résztvevőket számos érv és ok buzdítja arra, hogy csatlakozzanak ehhez 

az új üzleti modellhez, például az ezzel járó pénzügyi, minőségi és tapasztalati előnyök, 

valamint a pozitív szociális vagy társadalmi hatások. Az Eurobarométer szerint a fogyasztók 

42%-a sokkal kényelmesebbnek találja a közösségi gazdaságban nyújtott szolgáltatásokat, és 

33%-uk nagyra értékeli azt, hogy ezek olcsóbbak, sőt, akár ingyenesek is.5  

3.2. A legnagyobb kihívások és kockázatok 

Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a közösségi gazdaság üzleti modelljei több 

hagyományos vállalkozásra és azok régóta fennálló termelési és fogyasztási modelljeire is 

                                                 
1 A közösségi gazdaság. A PWC által 2013. szeptember 12-én végzett esettanulmány.  
2 Ibidem (PWC(2013). 
3  Az európai fellépés hiánya a közösségi gazdaságban. Az Európai Parlament Kutatószolgálata, 2016. 
4 A BEUC 2015. júliusi felmérése szerint a fogyasztók 70%-a már legalább egyszer részt vett a közösségi 

gazdaságban, és a válaszadók 60-80%-a – ebből 32% egyszerre termelő és fogyasztó is – nagyon elégedett a 

tapasztalataival. 
5 438. számú Eurobarométer gyorsfelmérés, 2016. június, EK. 
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jelentős hatással vannak. Az elmúlt évek során e jelenség gyors és szabályozatlan növekedése 

számos kihívást és potenciális kockázatot hozott magával, amelyeket figyelembe kell venni és 

át kell gondolni.  

Először is, rengeteg kérdés merült fel a fogyasztói jogokkal és a fogyasztóvédelmi rendszer 

kényes területeivel kapcsolatban, amelyek az adatvédelmet, az átláthatóságot és a 

fogyasztóknak nyújtott tájékoztatást, az együttműködési platformok felelősségi rendszereit, az 

algoritmusok korrektségét és a diszkrimináció lehetséges formáit érintik. Fennáll a minimális 

előírások csökkenésének veszélye, különösen a peer-to-peer (P2P) tranzakciók esetében, ha 

ezek ütköznek a szakemberek által nyújtott hasonló szolgáltatásokra vonatkozó meglévő 

előírásokkal. Továbbá, az együttműködési platformok bizonyos ágazatokban történő gyors 

terjedése a tisztességtelen verseny kockázatát hozta magával az új monopóliumok és a 

szolgáltatóhoz való kötöttség létrehozásán keresztül.  Mindez a gazdasági ügyletek jobb 

nyomon követhetősége ellenére az adójogszabályok betartása és végrehajtása terén is komoly 

nehézségeket okozott. 

Végül, de nem utolsósorban, a folyamatosan zajló digitális forradalom során létrehozott 

közösségi gazdasági modellek nagy hatással vannak nemcsak a  munkaerőpiacra, hanem az 

együttműködési platformok és a munkavállalók közötti foglalkoztatási viszonyokra is, azzal a 

konkrét veszéllyel fenyegetve, hogy aláássák tisztességes munkakörülményeket, a minimális 

jogi normákat és a megfelelő szociális védelmet. 

3.3 Szabályozási keret 

A szabályozási kerettel kapcsolatban két fontos kérdés merül fel: 1.)  az uniós vívmányok mely 

rendelkezései alkalmazhatók a közösségi gazdaságra; 2.) képesek-e a létező uniós szabályok a 

szükséges egyértelműséget, védelmet és nagyobb szerepvállalást biztosítani a közösségi 

gazdaság különböző szereplőinek. 

A közösségi gazdasági modellek összetettebbek és változatosabbak, és a decentralizációnak, a 

professzionalizálódás csökkenésének és az új gazdasági szereplők, résztvevők/termelő-

fogyasztók részvételének megváltozott aránya jellemzi őket. Továbbá a professzionális 

szolgáltatót/kereskedőt és a fogyasztót elválasztó egyértelmű határvonalak zavarossá váltak a 

többoldalú kapcsolatok miatt: amelyekben a fogyasztó szolgáltatóként is részt vesz egyrészt a 

fogyasztók közötti (P2P), másrészt a fogyasztók és üzleti vállalkozások közötti ügyletekben.  

Mivel a hatályos uniós jogi keretet azért hozták létre, hogy szabályozza a hagyományos 

vállalkozásokat és védje a fogyasztók mint az üzleti tranzakciókban részt vevő gyengébb felek 

jogait, így ezen a téren nehézségek merülnek fel. A közösségi gazdaság szereplőinek jogaival 

és kötelezettségeivel kapcsolatban felbukkanó kérdések pedig bizonytalan környezetet 

teremtenek. E bizonytalanság számos tényezőből ered: az alkalmazandó uniós 

keretszabályokból, a közösségi gazdaság különböző szereplőire vonatkozó szabályozási 

kötelezettségéből, a fogyasztói jogokból, a munkavállalók jogállásából és az adórendszerből, 

csak hogy a legfontosabbakat említsük. 

3.4 Az egységes piac szétaprózódásának kockázata 

A közösségi gazdaság nemcsak a tagállamok, hanem a regionális és helyi hatóságok és azok 
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joghatósága, valamint az Európai Unió Bírósága részéről1 is szabályozási válaszlépéseket 

váltott ki. A válaszok és reakciók még akár ugyanazon az országon belül is nagyon eltérőek, és 

azokat a megközelítési stratégiákat tükrözik, amelyekkel a tagállamok a közösségi gazdasági 

modell kihívásait kívánják megoldani.  

Néhány tagállamban külön intézkedéseket hoznak és olyan kritériumokat alakítanak ki, 

amelyek a résztvevőket kevésbé szigorú jogi követelményeknek teszik ki; néhány esetben 

különbséget tesznek a szakmai és nem szakmai szolgáltatásnyújtás között azáltal, hogy 

küszöböt szabnak meg a résztvevők közösségi gazdaságból származó jövedelmének és 

alacsonyabb adókulcsokat alkalmaznak.2 Más országokban a nemzeti hatóságok éppen azt 

fontolgatják, hogy az együttműködési platformok számára szigorúbb tájékoztatási 

kötelezettségeket vezessenek-e be.3 

Meg kell jegyezni, hogy a városok az elsők között reagáltak a közösségi gazdaságra, mivel a 

városi körülmények – amilyen a népsűrűség és a fizikai közelség – elősegítették az 

együttműködési módszerek átvételének gyorsabb terjedését, különösen az olyan ágazatokban, 

mint a szállás és a közlekedés.4 Néhány esetben a helyi hatóságok és az együttműködési 

platformok közötti jó együttműködés olyan bevált gyakorlatok kialakulásához vezetett, mint a 

termelő-fogyasztók számára történő szakmai továbbképzés biztosítása, új biztosítási rendszerek 

létrehozása vagy a felhasználók szélesebb körű tájékoztatása arról, hogy milyen lehetséges 

pénzügyi és jogi kötelezettségekre számíthatnak.5 

Ezek, illetve más intézkedések, amelyeket néhány tagállamban, regionális hatóságnál vagy 

városban hajtottak végre, esetenként az együttműködési platformok aktív közreműködésével, 

számos olyan bevált gyakorlatra szolgálnak példával, amelyeket az Európai Unióban is 

használhatnának. Mindazonáltal az ilyen egyedi, nem egységes intézkedések számos 

korlátozással járnak, és akadályokat állítanak egyrészt a növekedni és terjeszkedni kívánó uniós 

közösségi gazdaságok, másrészt a fogyasztók elé is, végső soron pedig aláássák a közösségi 

gazdasággal járó bizonyos előnyöket és az egységes piac szétaprózódásával fenyegetnek. 

3. Az előadó legfontosabb prioritásai 

Az előadó felismeri, milyen fontos lehetőségeket és előnyöket tartogat a közösségi gazdaság a 

társadalom és a gazdaság számára; ugyanakkor tudatában van a fent említett esetleges 

kihívásoknak is, és különösen aggódik az egységes piac szétaprózódásának lehetséges 

kockázata miatt, amely egészen addig fenn fog állni, míg a közösségi gazdaság nagy részét nem 

                                                 
1 EUB, C-434/15. sz. ügy, EUB, C-526/15. sz. ügy.  
2 Belgiumban úgy próbálják meg kezelni a helyzetet azon résztvevők esetében, akik alkalmanként ajánlják fel 

szolgáltatásaikat, hogy az 5000 euróig terjedő egyéb bevételekre egy speciális, csupán 10%-os adókulcsot vetnek 

ki, Olaszországban arról tárgyalnak, hogy bevezessenek-e egy 10 000 eurós küszöböt a közösségi gazdaságban 

folytatott nem szakmai tevékenységből származó jövedelemre, míg az Egyesült Királyság nemrég jelentett be 2000 

fontos adókedvezményt a tulajdonosi és kereskedési jövedelmekre. 
3 Franciaországban Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (A 2016. október 7-i, 

2016-1321 sz. jogszabály a digitális köztársaságért). 
4 Németország és Belgium jó példa erre: míg Berlinben és Brüsszelben szigorú regisztrációs követelményeket 

írnak elő a szállásszolgáltató platformoknak, addig Hamburgban és a flamand régióban eltérő megközelítést 

alkalmaznak, amely kevesebb regisztrációs követelményt tartalmaz. 
5 Az észt helyi hatóságok egy telekocsiplatformmal közösen kísérleti projektet hajtanak végre, hogy egy 

kényelmesebb adóbevallási alkalmazást fejlesszenek ki különböző üzleti modellek számára, amelyek internetes 

megoldásokon alapszanak. 
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szabályozzák. 

Ezért úgy látja, hogy mindenekelőtt egy horizontális, általános alapelvek és specifikus 

szabályok kombinációjából álló európai keretrendszer kidolgozására van szükség, amely utat 

nyithatna a homogén és dinamikus uniós versenyfeltételek megteremtéséhez és 

kiküszöbölhetné a munkavállalók szempontjából negatív hatásokat, a hagyományos ágazatok 

és az együttműködési platformok közötti tisztességtelen verseny kockázatát és az adókikerülést. 

Ugyanennyire égető annak szükségessége is, hogy meghatározzák a közösségi gazdaság 

kulcsszereplőinek jellemzőit és kötelezettségeit, különös tekintettel a következőkre: 

– milyen egyértelmű különbségek választják el a résztvevőket a szakmabeliektől; 

– milyen jellemzői, kötelezettségei és felelősségei vannak az együttműködési platformoknak; 

– hogyan lehet biztosítani a fogyasztók magas szintű védelmét a P2P és a tranzakciók terén. 

Végezetül az előadó egy uniós közösségi gazdasági modell további előmozdítását szorgalmazza 

pénzügyi eszközökön és a továbbképzésekbe történő befektetéseken keresztül.  Úgy véli, hogy 

a közösségi gazdaság tisztességes és jól szabályozott fejlődése jelentős lehetőségeket 

biztosíthatna a társadalom minden rétege számára, és elősegíthetné az uniós gazdaság 

inkluzívabb és fenntarthatóbb fejlődését. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 

készült. A felsorolás nem teljes körű. Az előadó és/vagy annak hivatala a jelentéstervezet 

elkészítése során az alábbi szervezetektől kapott hozzászólást: 

 
Szervezet 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC – az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet  

Blablacar 

Bruegel Intézet  

CEMR – Európai Települések és Régiók Tanácsa 

Charlie 24 

CNA – Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Régiók Bizottsága 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Dán szakszervezeti konföderáció  

EFCI – Európai Takarítóipari Szövetség 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A–Car  

Észtország EU melletti állandó képviselője 

ETUC – Európai Szakszervezetek Szövetsége 

Eurocities 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Olaszország EU melletti állandó képviselője 

Ouishare  

Szlovákia EU melletti állandó képviselője 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 

 


