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A fogyasztói piacok eredménytáblájának negyedik kiadása 

1. HÁTTÉR 
Az innováció és a fokozott hatékonyság kulcsfontosságú az EU versenyelőnyének megőrzéséhez 
és javításához. 

A fogyasztói politika fontos szerepet játszhat mind az innováció, mind pedig a hatékonyság 
ösztönzésében. A fogyasztói jogok hatékony érvényesítése fenntartja, és bizonyos esetekben 
helyre is állíthatja a piacok iránti bizalmat. Azok a tudatos fogyasztók, akik átlátják a számukra 
kínálkozó egyre bonyolultabb választási lehetőségeket, a leghatékonyabb és leginnovatívabb 
gyártókat és szolgáltatókat jutalmazhatják. Ezzel szemben az olyan piacokon, ahol a fogyasztók 
jogait nem védik, és ahol a fogyasztók nehezen tudják meghatározni és összehasonlítani a 
minőséget és az árakat, a fogyasztókat érő károk, bizalomvesztés, valamint a minőségjavítás és 
hatékonyság iránti ösztönzők csökkenése figyelhető meg. 

Egy közelmúltbeli felmérés szerint az európai fogyasztók által bejelentett, és olyan 
problémákból eredő károk, amelyek esetében panaszuk megalapozott volt, becslések szerint az 
EU GDP-je közel 0,3 %-ának felelnek meg.1 

Az európai fogyasztók, feltéve hogy tájékozottak és magabiztosak, akár Európa ütőkártyáját 
képviselhetik gazdaságunk átalakítása során. 

A piacfigyelés, amelynek célja annak vizsgálata, hogy fogyasztói szempontból milyen jól 
működik a gazdaság, valamint azon ágazatok meghatározása, ahol lehetőség nyílik a 
hatékonyságnövelésre, a szakpolitikát olyan irányokba terelheti, ahol az a leginkább megtérül. 

A Bizottság ezért kidolgozta a fogyasztói piacok eredménytábláját, amellyel rendszeresen 
nyomon követi, hogyan ítélik meg a fogyasztók az egységes piac működését. 

Az eredménytábla az Európa 2020 stratégia első számú diagnosztikai eszköze2, amely stratégia 
elismeri, hogy: 

„Ahhoz, hogy az egységes piac hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához, jól működő, egymással összeköttetésben álló piacokra van szükség, ahol a 
verseny és a fogyasztók hozzáférése ösztönzi a növekedést és az innovációt.” 

Az egységes piacról szóló Monti-jelentés3 szintén rámutat arra, hogy „az egységes piac 
következő megvalósítási szakaszának középpontjába a fogyasztókat és a fogyasztók jólétét kell 
helyezni.” 
Ezenfelül az európai digitális menetrend4 is meghatározta a fogyasztói jogok erősítésének 
szükségességét: „a verseny élénkítése és a fogyasztóvédelem javítása érdekében fokozható volna 
a fogyasztói árak versenyképessége többek között teljesítményértékelés, rendszeres 
termékellenőrzés és árösszehasonlító weboldalak révén”. 

                                                 
1 Eurostat EB73.3 – előkészületben 
2 COM(2010) 2020 
3 Az egységes piac új stratégiája – 2010. május 
4 COM(2010) 245 végleges 
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Az eredménytábla továbbá nélkülözhetetlen annak meghatározásához, hogyan teljesíthető a 
Barroso elnök által tett kötelezettségvállalás, amely szerint a cél az, hogy „a belső piac előnyei a 
végső fogyasztó számára is érezhetőek legyenek”5. 

Az eredménytáblát azért hozták létre, hogy megállapítsák, mely fogyasztói piacok esetében a 
legnagyobb az elégtelen működés kockázata. Az alábbiakban a gondot jelentő piacok mélyreható 
elemzése olvasható, amelynek célja a problémák vizsgálata és a megoldások meghatározása. 

Noha valamennyi piac egyedi sajátosságokkal bír, az európai fogyasztó nézőpontjának 
megértéséhez szükség van a különböző piacok összehasonlítására. A részletes tanulmányok 
teljes körűen figyelembe veszik az egyes piacok egyedi jellemzőit. 

A fogyasztói piacok elégtelen működésének egyik jellemzője a fogyasztókat érő kár, amely még 
rendkívül versenyképes piacokon is előfordulhat. A fogyasztói piacok nem megfelelő működése 
nem csupán a versenyellenes gyakorlatokból, hanem abból is fakadhat, hogy a kereskedők nem 
tartják be a fogyasztók csalással, félrevezető vagy megtévesztő hirdetésekkel, tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal és tisztességtelen szerződési feltételekkel szembeni védelmét célzó 
jogszabályokat. Ezenfelül számos termék és szolgáltatás esetén a nehezen érthető bonyolult vagy 
nagy mennyiségű információk miatt a fogyasztók nem tudnak tájékozott döntéseket hozni. Az 
európai fogyasztók több mint egyharmada számára például saját bevallásuk szerint nehézséget 
okoz a különböző pénzügyi szolgáltatók ajánlatainak összehasonlítása6. 

A szolgáltatóváltás kedvezően erősíti a piaci versenyt, és a több szolgáltatóváltás ritkább 
áremeléssel jár együtt6. A szolgáltatóváltás aránya azonban számos szolgáltatás esetében igen 
alacsony. 

2. AZ EREDMÉNYTÁBLA 
Az eredménytábla több különböző mutatót tartalmaz. 

PANASZOK 
A fogyasztói piac elégtelen működésének leggyakrabban használt mutatója az a tény, hogy a 
fogyasztók hajlandók panaszt tenni, valamint hogy egy-egy panasz több fogyasztót is érint. 

A panaszokra vonatkozó adatokat valamennyi tagállam hatóságai összegyűjtik, ezek azonban 
nem harmonizáltak, ami nem teszi lehetővé a piacok vagy az országok közötti összehasonlítást. 
A Bizottság ezért 2010 májusában ajánlást fogadott el a fogyasztói panaszok osztályozására és a 
Bizottsághoz történő bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról7. Ez a módszer 
várhatóan 2011-től kezdve összehasonlítható adatokkal szolgál majd a panaszokra vonatkozóan. 
Azon túl, hogy jelzik, mely piacokon magasabb a panaszok száma, az adatok a több piacra is 
jellemző gyakori problémákra is felhívják majd a figyelmet. 

PIACFIGYELÉSI FELMÉRÉS 
A piacfigyelési felmérés8 úttörő jelentőségű vívmány. Összehasonlítható fogyasztói 
véleményekkel szolgál 27 országra és Norvégiára, illetve a költségvetések több mint 
60 százalékát kitevő 50 fogyasztói piacra vonatkozóan (nem foglalja magában a lakhatási 
szolgáltatásokat, a legtöbb orvosi terméket és szolgáltatást, valamint az oktatást). Hasonló 

                                                 
5 Politikai iránymutatások az új Bizottság számára – José Manuel Barroso 
6 EB FL243 – 2009 
7 COM(2010) 3021 végleges 
8 A piacfigyelési felmérésről készült teljes jelentés elérhető az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság 

honlapján: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. A következő címen az eredményekhez 
való egyszerű hozzáférést biztosító kezelőfelület található: https://insight.gfk.com 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
https://insight.gfk.com/
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felmérést korábban csak nemzeti szinten vagy kevesebb piacon végeztek. A felmérésbe kizárólag 
olyan fogyasztókat vontak be, akik a közelmúltban vásároltak az egyes piacokon, biztosítva azt 
ezáltal, hogy az eredmény tényleges tapasztalatot és ne megalapozatlan véleményt tükrözzön. A 
felmérést a jövőben is megismétlik majd, így mérhető lesz idővel az elért haladás. Noha a 
fogyasztói vélemények nem terjednek ki a piac működésének valamennyi szempontjára, 
tekintve, hogy a piacok kívánt célja a fogyasztók jóléte, ezek a vélemények bizonyos tekintetben 
a piac megfelelő működésének döntő próbái. E véleményeket az üzleti vállalkozások is széles 
körben felhasználják, éppen ezért, bár hiányos, mégis sokat mondó képet adnak a piac elégtelen 
működéséről. 

A reprezentatív jelleg biztosítása érdekében a felmérés során véletlenszerű mintavételt 
alkalmaztak. A telefonos interjúkat 2010. március és május között valamennyi uniós tagállamban 
és valamennyi piacra vonatkozóan 500 (Málta, Ciprus és Luxemburg esetében 250) fős mintán 
vették fel. Az uniós szintű eredmények 95 %-os konfidenciaszinten alapulnak, és +/– 0,85 %-os 
konfidenciaintervallumon belül helyezkednek el. 

A felmérés a fogyasztói piacok következő öt fő szempontját vizsgálja: összehasonlíthatóság, 
bizalom, problémák és panaszok, elégedettség és szolgáltatóváltás. 

Az „összehasonlíthatóság” mutató azt méri, össze tudja-e hasonlítani a fogyasztó a 
vállalkozások által kínált termékeket és szolgáltatásokat, következésképpen az árat és a 
minőséget egyaránt magában foglalja. Az összehasonlíthatóság magas szintjével jellemzett 
piacokon a fogyasztók a legjobb döntéseket hozzák és értékelik az innovációt és a 
hatékonyságot, míg az alacsony összehasonlíthatósággal rendelkező piacokon gyakoribb az 
erőforrások nem megfelelő elosztása. Ha a fogyasztóknak nincs módjuk arra, hogy tájékozott 
döntések révén maximalizálják saját jólétüket, az még a versenyképes piacok hatékonyságát is 
aláássa. 

A „bizalom” mutatója azt méri, milyen mértékben bíznak a fogyasztók abban, hogy a 
vállalkozások betartják a fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Rámutat azokra az ágazatokra, 
amelyeken belül erősíteni kell a fogyasztók bizalmát, például a részükre biztosított fokozott 
átláthatóság vagy jobb végrehajtás révén. Azok a piacok, ahol a fogyasztók kevéssé bíznak a 
piaci szereplők törvénytisztelő magatartásában, a becsületes kereskedőket is büntetik, majd végül 
a fogyasztók piacról való kilépéséhez vezetnek. 

A fogyasztói „elégedettség” mutatója elárulja, vajon a piacok megfelelnek-e a fogyasztói 
elvárásoknak, és esetlegesen jelzi más, a specifikus mutatók által nem feltárt hiányosságok 
mértékét is. 

A „probléma” mutató olyan nehézségeket tükröz, amelyek a hagyományos 
panaszstatisztikákban nem jelennek meg. A „panaszok” és problémák együtt jelzik a problémák 
súlyosságát, valamint az esetleges fogyasztói károkat azáltal, hogy egyaránt magukban foglalják 
a problémák, valamint a panaszok gyakoriságát is. 

A „szolgáltatóváltás” a választási lehetőség mértékére, valamint arra utal, hogy a fogyasztók 
milyen mértékben képesek élni ezzel a választási lehetőséggel. A tényleges szolgáltatóváltás 
alacsony szintje, illetve a váltás észlelt nehézsége aggodalomra ad okot, a liberalizált 
ágazatokban pedig a liberalizációs folyamat előnyeit aláásó kockázatot jelent. Azok a piacok, 
ahol nem történik szolgáltatóváltás, olyan akadályt állíthatnak az új szereplők belépése elé, 
amelyek megbénítják a versenyt. A szolgáltatóváltás ugyanakkor összefüggésbe hozható a piaci 
innovációval, a fogyasztói tudatossággal, a lakcím vagy a személyes helyzet megváltozásával 
stb. 

Bár a felmérés mind az 50 piacra vonatkozóan összehasonlítható, a kérdéseket úgy módosították, 
hogy azok tükrözzék az alábbiakat: 
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• az egyes piacok saját neve, 

• a termékek és szolgáltatások közötti különbségek, 

• az egyes piacokra jellemző sajátos időtartam, 

• az igénybevétel és előfordulás gyakorisága (például a problémák előfordulását bizonyos 
termékek esetében az „utolsó alkalom”, míg a folyamatos szolgáltatások piacán az adott 
időszakban előforduló „esetek száma” alapján határozzák meg). 

A válasz kérdéstípusonként eltérő: 

• Az „összehasonlíthatóság”, a „bizalom”, az „elégedettség” és „a szolgáltatóváltás észlelt 
egyszerűsége” esetében 0-tól (legalacsonyabb) 10-ig (legmagasabb) terjedő skálát 
alkalmaztak. 

• A „probléma” kérdés esetében a megfelelő termékpiacokra vonatkozóan „igen/nem” választ 
kellett adni, míg a szolgáltatásoknál a megkérdezetteknek pontosan meg kellett adniuk az egy 
adott időszakon belül előforduló problémák számát. 

• A „panasz” kérdés esetében öt különböző válasz közül kellett megadni, kihez fordult 
panaszával a fogyasztó. 

• A „tényleges szolgáltatóváltás” kérdés esetében három válaszlehetőség volt, amelyek a 
szolgáltatóváltó magatartás típusát írták le: i. szolgáltatást/terméket váltott, de ugyanannál a 
szolgáltatónál/ellátónál maradt; ii. ellátót/szolgáltatót váltott vagy iii. nem történt váltás. 

A „Nem tudom” válasz nem volt választható, mivel az előzetes szűrés alapján a válaszadók csak 
olyan piacra vonatkozóan kaptak kérdést, amelyek esetében tapasztalatokról számoltak be. 

A megkérdezetteknek az elmúlt év során kellett ilyen tapasztalatra szert tenniük, míg más, 
ritkábban igénybe vett piacokra hosszabb időtartam vonatkozott: a „háztartási és kerti 
karbantartási” termékekre és szolgáltatásokra, a banki szolgáltatások mindhárom kategóriájára, a 
nagyméretű háztartási berendezésekre és a gépjárműbérlési szolgáltatásokra két év; az új és 
használt autókra, az ingatlanszolgáltatásokra, a „jogi és könyvviteli szolgáltatások” 
kategóriájára, a temetkezési szolgáltatásokra, valamint a „fuvarozási és szállítási 
szolgáltatásokra” három év. A szűrőkérdés célja az volt, hogy csak olyan válaszadókat 
válasszanak ki, akik az egyes piacokon vásároltak. 

Egyes kérdéseket néhány olyan országban nem tettek fel, ahol az adott piac nem létezik vagy egy 
monopólium jelenléte miatt a szolgáltatóváltásra vonatkozó kérdés irreleváns. 

A felmérés eredményei alapján kiszámítottak egy összesített mutatót. A piaci teljesítménymutató 
(MPI) a következőket foglalja magában: „összehasonlíthatóság”, „bizalom”, „problémák és 
panaszok”, valamint „elégedettség”. Azon 11 piacra vonatkozóan, ahol rendelkezésre állnak 
szolgáltatóváltási adatok, egy további mutató (MPIS – szolgáltatóváltást is magában foglaló 
piaci teljesítménymutató) kiszámítására került sor. A feltevés az volt, hogy e két mutató 
valamennyi összetevőjét egyenlő mértékben kell súlyozni. 

Az „összehasonlíthatóság”, a „bizalom” és az „elégedettség” összetevők esetében a pontszám 
kiszámításához az összes megkérdezett válaszainak átlagát vették alapul. 

A „problémák és panaszok” összetevő pontszámának kiszámításához egyaránt figyelembe 
vették a problémákra és a panaszokra vonatkozó kérdésekre adott válaszokat: 

• Ha a válaszadó nem tapasztalt problémát (és ezért automatikusan nem kapott panaszra 
vonatkozó kérdést), ennek az összetevőnek az értéke 10 pont volt. 

• Ha a válaszadó problémát tapasztalt, de nem tett panaszt, ez az összetevő 5 pontot ért. 
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• Ha a válaszadó problémát tapasztalt, majd panaszt tett, a pontszám a panasz címzettjétől 
függően változott: 3 pontot ért a panasz megosztása a barátokkal, a családdal és a rokonokkal; 
2 pontnak felelt meg, ha a kiskereskedőnél/szolgáltatónál tettek panaszt; 2 pontot ért a 
gyártónál emelt panasz; illetve 0 pontot, ha külső panaszügyi szervhez fordultak. Ez a válasz 
azt jelzi, milyen súlyosnak ítélte meg a problémát a fogyasztó. 

A „szolgáltatóváltás” kérdés pontszámának kiszámításához egyaránt figyelembe vették a 
szolgáltatóváltással kapcsolatos két kérdésre (tényleges szolgáltatóváltás és a szolgáltatóváltás 
észlelt egyszerűsége) adott válaszokat: 

• Ha a válaszadó nem váltott szolgáltatót (a tényleges szolgáltatóváltásról szóló kérdés) és 
véleménye szerint a szolgáltatóváltás viszonylag egyszerű, akkor ennek az összetevőnek az 
értéke megegyezik a szolgáltatóváltás észlelt egyszerűségének jelzett szintjével. 

• Ha a válaszadó szolgáltatót váltott, és véleménye szerint a szolgáltatóváltás viszonylag 
egyszerű, akkor ennek az összetevőnek az összpontszáma 10 + a szolgáltatóváltás észlelt 
egyszerűségének jelzett szintje, elosztva kettővel. 

ÁRAK 
A nagyobb választékkal és a jobb minőséggel együtt az integrációnak köszönhető alacsonyabb 
árak ígérete az egységes piac által az európai polgárok számára kínált egyik legjelentősebb 
előny. Az árkonvergencia hiánya fontos mutatója az egységes piac széttagoltságának. 
Ugyanakkor megfelelően figyelembe kell venni a helyi költségeket, szállítási és logisztikai 
tényezőket, valamint a helyi kereslet, kultúra és ízlés hatását is. 

Az eredménytáblában az áradatok elemzése az uniós tagállamok összehasonlítható és 
reprezentatív termékeinek árain alapszik. Az elemzés az árdifferenciálás szabványos 
mértékegységein (relatív szórási együttható) alapul az áraknak az összes fogyasztási kiadás helyi 
szintjéhez való igazítása mértékének függvényében (ez az árak és a „tényleges egyéni 
fogyasztás” közötti összefüggés), amely a fogyasztók vásárlóerejének mértékegysége. Éppen 
ezért azokban az ágazatokban van a legnagyobb szükség a további vizsgálatra, ahol az árak az 
uniós tagállamok között jelentős eltérést mutatnak anélkül, hogy ez az adott országok 
vásárlóerejének különbségeit tükrözné. 

Az előző eredménytábla óta előrelépés történt; a jelenlegi eredménytáblában közzétett áradatok 
azonban továbbra is hiányosak és több különböző forrásból származnak, az 50-ből pedig 19 piac 
csupán részben képviselteti magát, mivel az egységes piacon belüli részletes fogyasztói 
árszintekre vonatkozó összehasonlítható adatok gyűjtését 2008-ig nem tekintették statisztikai 
prioritásnak. Ez a fontos feladat szintén rendkívül összetett. Az Eurostat és a nemzeti statisztikai 
hivatalok jelenleg azon fáradoznak, hogy további áradatokat gyűjtsenek. 

3. A FOGYASZTÓI PIACOK FIGYELÉSÉNEK EREDMÉNYEI 

PIACFIGYELÉSI FELMÉRÉS 

3.1. Piaci teljesítménymutató (MPI) 
Az ágazatok piaci teljesítménymutatón (MPI), valamint az egyedi összetevők alapján történt 
rangsorolását uniós szinten az alábbi táblázatok mutatják be. Az MPI alapján felállított nemzeti 
rangsorokat a II. melléklet tartalmazza. 

Az 1. ábra az EU27 szintjén az 50 fogyasztói piacra lebontva mutatja be az MPI-értékeket. Az 
alacsonyabb MPI-pontszámok azt jelezhetik, hogy az adott piac a fogyasztó megítélése szerint 
nem megfelelően működik. Az 1. ábra figyelembe veszi az egyes tagállamok népességét. Ez azt 
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jelenti, hogy a nagy tagállamok eredményei fokozottabban befolyásolják a végeredményt, mint a 
kis tagállamokéi, és ezért az európai fogyasztók összességének véleményét tükrözik. 
1. ábra: Piaci teljesítménymutató (MPI) – népesség szerint súlyozott országok 
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Ingatlanszolgáltatások
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Használt autók
Vasúti  szolgáltatások

Kölcsön, jelzálog és hitelkártya
Mobiltelefon-szolgáltatások

Banki folyószámla (a hitelkártyát is beleértve)
Villamossági szolgáltatások

Vonalastelefon-szolgáltatások
Háztartási  és kerti karbantartási szolgáltatások (pl. vízvezetékszerelés, ácsmunkák, szobafestés és kertészkedés)

Jogi és könyvvitel i szolgáltatások (pl. közjegyző, ügyvéd, könyvelő stb.)
Gázszolgáltatás

Gépjármű-karbantartási  és -javítási  szolgáltatások
Fuvarozási  és száll ítási  szolgáltatások

Vízügyi  szolgáltatások
Lakásbiztosítás

Ruházat és lábbeli
Üzemanyagok

Villamos-, busz- és metrószolgáltatások
Gépjármű-biztosítások

Szerencsejáték- és lottószolgáltatások
Hús és hústermékek

Nagyobb utazások és körutak
Új autók

Háztartási  és kertészeti termékek
ICT-termékek (pl. telefonok, számítógépek, szoftverek, hardverek, játékkonzolok)

Gépjárműbérlési  szolgáltatások
Kávéházi, bár- és éttermi szolgáltatások

Postai  szolgáltatások
Légiforgalmi szolgáltatások

Gyümölcs és zöldség
Bútorok és lakberendezési  cikkek

Szabadidős termékek (például sportfelszerelés, hangszer, játék)
Egyéb élelmiszerek (pl. hal, tejtermék, olaj, fűszer, édesség, leves)

Nem receptre kapható gyógyszerek
Fogászati  szolgáltatások

Temetkezési  szolgáltatások
Nyaralási szálláshelyek

Egyéb elektronikai cikkek (pl. televízió, audiolejátszók, fényképező és videoberendezések)
Nagyméretű háztartási  berendezések (pl. sütők, hűtőszekrények, fűtőtestek, porszívók)

Sport- és szabadidős szolgáltatások (például tornatermek, sportklubok)
Kisméretű háztartási berendezések (például kávéfőzők, vasalók)

Higiéniai  termékek (pl. kozmetikumok, parfümök, elektromos kozmetikai berendezések)
Alkoholtartalmú italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok

Alkoholmentes italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok
Kenyér, gabonafélék, rizs és tésztafélék

Kulturális és szórakoztatási  szolgáltatások (pl. koncertek, mozi és vidámparkok)
Higiéniai  szolgáltatások (például fodrász, szauna stb.)

Könyvek, magazinok és újságok

MPI

 
Forrás: Piacfigyelési felmérés 
A 2. ábra az EU27 szintjén mutatja be az MPI-értékeket, minden országot azonos mértékben 
súlyozva. Ez pontosabb képet ad arról, hogy méretüktől függetlenül a tagállamok milyen 
mértékben küzdenek azonos problémákkal. 
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2. ábra: Piaci teljesítménymutató (MPI) – egyenlő mértékben súlyozott országok 
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Háztartási és kerti karbantartási szolgáltatások (pl. vízvezetékszerelés, ácsmunkák, szobafestés és kertészkedés)
Villamossági szolgáltatások

Kölcsön, jelzálog és hitelkártya
Mobiltelefon-szolgáltatások

Jogi és könyvviteli szolgáltatások (pl. közjegyző, ügyvéd, könyvelő stb.)
Gépjármű-karbantartási és -javítási szolgáltatások

Banki folyószámla (a hitelkártyát is beleértve)
Vízügyi szolgáltatások

Ruházat és lábbeli
Fuvarozási és szállítási szolgáltatások
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Vonalastelefon-szolgáltatások

Gázszolgáltatás
Hús és hústermékek

Villamos-, busz- és metrószolgáltatások
Lakásbiztosítás

Háztartási és kertészeti termékek
Nagyobb utazások és körutak

Szerencsejáték- és lottószolgáltatások
Kávéházi, bár- és éttermi szolgáltatások

Gyümölcs és zöldség
ICT-termékek (pl. telefonok, számítógépek, szoftverek, hardverek, játékkonzolok)

Gépjárműbérlési szolgáltatások
Üzemanyagok

Új autók
Gépjármű-biztosítások

Szabadidős termékek (például sportfelszerelés, hangszer, játék)
Egyéb élelmiszerek (pl. hal, tejtermék, olaj, fűszer, édesség, leves)

Bútorok és lakberendezési cikkek
Nem receptre kapható gyógyszerek

Postai szolgáltatások
Légiforgalmi szolgáltatások

Temetkezési szolgáltatások
Fogászati szolgáltatások

Egyéb elektronikai cikkek (pl. televízió, audiolejátszók, fényképező és videoberendezések)
Kisméretű háztartási berendezések (például kávéfőzők, vasalók)

Nagyméretű háztartási berendezések (pl. sütők, hűtőszekrények, fűtőtestek, porszívók)
Higiéniai termékek (pl. kozmetikumok, parfümök, elektromos kozmetikai berendezések)

Nyaralási szálláshelyek
Sport- és szabadidős szolgáltatások (például tornatermek, sportklubok)

Alkoholtartalmú italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok
Alkoholmentes italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok

Kenyér, gabonafélék, rizs és tésztafélék
Kulturális és szórakoztatási szolgáltatások (pl. koncertek, mozi és vidámparkok)

Higiéniai szolgáltatások (például fodrász, szauna stb.)
Könyvek, magazinok és újságok

MPI

 
Forrás: Piacfigyelési felmérés 
E számok összehasonlításából kiderül, hogy egyes ágazatok jelentősen rosszabbul teljesítenek a 
nagy tagállamokban, mint általában az EU-ban. Ez figyelhető meg a vasúti szolgáltatások9 (a 

                                                 
9 Nyilvánvaló, hogy az egyes piacok MPI-értékének összehasonlításakor azt is figyelembe kell venni, hogy 

egyes közszolgáltatások (pl. vasúti szolgáltatások) minősége csak részben tulajdonítható a szolgáltatóknak, 
mivel azt az infrastruktúra is befolyásolja. 
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népesség szerint rangsorolt táblázatban 10 hellyel lejjebb), az üzemanyagok és a gépjármű-
biztosítások (9 hellyel lejjebb), a vonalastelefon-szolgáltatások (6 hellyel lejjebb), a légiforgalmi 
szolgáltatások (5 hellyel lejjebb), valamint a postai szolgáltatások (5 hellyel lejjebb) esetében. 

 
A mindkét rangsorban következetesen a legalacsonyabb MPI-értékekkel rendelkező országok: 

Szolgáltatási piacok 
MPI az EU27-ben, népesség 
szerint súlyozva 

MPI az EU27-ben, 
országonként egyenlő 
arányban súlyozva 

Banki befektetések, járadékok és 
értékpapír-termékek  65,3 66,3 

Ingatlanszolgáltatások 68,1 67,8 

Internet-szolgáltatások 69,9 71,2 

Vasúti szolgáltatások 70,8 74,8 

 

Termékpiacok 
MPI az EU27-ben, népesség 
szerint súlyozva 

MPI az EU27-ben, 
országonként egyenlő 
arányban súlyozva 

Használt autók  70,6 69,4 

Ruházat és lábbeli 75,6 74,4 

Hús és hústermékek 76,7 75,9 

Háztartási és kertészeti termékek 76,9 76,4 

 

A fogyasztói piacok elemzése figyelembe veszi az egyes piacok jelentőségét a háztartások 
költségvetésében. A 3. ábra az MPI-mutatót a háztartási költségvetési felmérésből10 származó 
adatok viszonylatában mutatja, ami a fogyasztói kiadások százalékos arányát jelzi. Egyes piacok 
esetében a háztartási költségvetési felmérés adatai alacsonynak tűnhetnek: ez a helyzet például a 
kölcsönök és jelzálog esetében, mivel a számadatok csupán a költségeket és az adminisztrációs 
díjakat tartalmazzák, a hiteltörlesztést azonban nem. Ezenfelül egyes piacok a kiadásokon belüli 
alacsony részesedésük ellenére is jelentős hatást gyakorolnak a háztartások jólétére (banki 
befektetések, járadékok és értékpapír-termékek; ingatlanközvetítők; kölcsön, jelzálog és 
hitelkártya). 

                                                 
10 Az Eurostat 2005. évi adatai és a hiányzó kategóriákra vonatkozó becsült értékek 
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3. ábra: MPI (piaci teljesítménymutató) és háztartási költségvetési felmérés 
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5 Alkoholmentes italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok
6 Alkoholtartalmú italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok
8 Háztartási és kertészeti termékek
10 Egyéb elektronikai cikkek (pl. televízió, audiolejátszók, fényképező és 
videoberendezések)
11 Nagyméretű háztartási berendezések (pl. sütők, hűtőszekrények, fűtőtestek, porszívók)
12 Kisméretű háztartási berendezések (például kávéfőzők, vasalók)
13 ICT-termékek (pl. telefonok, számítógépek, szoftverek, hardverek, játékkonzolok)
14 Szabadidős termékek (például sportfelszerelés, hangszer, játék)
19 Higiéniai termékek (pl. kozmetikumok, parfümök, elektromos kozmetikai berendezések)
21 Háztartási és kerti karbantartási szolgáltatások (pl. vízvezetékszerelés, ácsmunkák, 
szobafestés és kertészkedés)
23 Gépjármű-karbantartási és -javítási szolgáltatások
24 Jogi és könyvviteli szolgáltatások (pl. közjegyző, ügyvéd, könyvelő stb.)
25 Temetkezési szolgáltatások
31 Postai szolgáltatások
35 Villamos-, busz- és metrószolgáltatások
37 Légiforgalmi szolgáltatások
38 Gépjárműbérlési szolgáltatások
39 Nyaralási szálláshelyek
40 Nagyobb utazások és körutak
42 Sport- és szabadidős szolgáltatások (például tornatermek, sportklubok)
44 Szerencsejáték- és lottószolgáltatások
48 Nem receptre kapható gyógyszerek
49 Fogászati szolgáltatások
50 Fuvarozási és szállítási szolgáltatások

 
Forrás: Piacfigyelési felmérés, Eurostat-adatok, becslések 
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Egyértelműen kirajzolódik egy tendencia, amely szerint azok a piacok, ahol a fogyasztók többet 
költenek, jobb helyet foglalnak el az MPI rangsorában. Ugyanakkor, a fogyasztókat nagyobb kár 
érheti a piac elégtelen működéséből fakadóan azokon a piacokon, ahol költségvetésük nagyobb 
részét költik el, mint azokon a piacokon, ahol kevesebbet költenek. 

3.2. A szolgáltatóváltást is magában foglaló piaci teljesítménymutató (MPIS) 
A szolgáltatóváltás mutatója a piacfigyelésbe bevont 50 fogyasztói piac közül 11-ben érhető el. 
A szolgáltatóváltást is magában foglaló piaci teljesítménymutató (MPIS) az alábbiakban látható. 
Az MPIS-mutató kiszámításához mind az 5 dimenziót figyelembe veszik (a szolgáltatóváltást is 
beleértve) azon a 11 piacon, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak szolgáltatóváltási adatok. 
Valamennyi összetevő egyenlően súlyozott. 
4. ábra: MPIS (a szolgáltatóváltást is magában foglaló piaci teljesítménymutató) 
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Forrás: Piacfigyelési felmérés 
 
A gázszolgáltatás és a villamossági szolgáltatások piaca az, ahol a szolgáltatóváltási mutató a 
leginkább aláássa az MPIS értékét.  
 

3.3. Összehasonlíthatóság 

Noha összességében az uniós fogyasztók 52 %-a számára nem okoz gondot az áruk és 
szolgáltatások összehasonlítása (8–10 pont közötti érték), nem kevesebb mint 12 %-uk azt állítja, 
hogy az összehasonlíthatóság meglehetősen nehézkes (0–4 pont közötti érték). 

Az 5. ábra – 9. ábra az MPI-/MPIS-mutatók összetevőit mutatják be. Ezek között található az egy 
bizonyos véleményt osztó válaszadók százalékos aránya és az egyes piacokra vonatkozó átlagos 
pontszám egy 0-tól (legalacsonyabb) 10-ig (legmagasabb) terjedő skálán. 
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5. ábra: Összehasonlíthatóság 

Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán mennyire találta nehéznek vagy könnyűnek a különböző szolgáltatók által értékesített termékek/szolgáltatások 
összehasonlítását?
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Higiéniai szolgáltatások (például fodrász, szauna stb.)
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Forrás: Piacfigyelési felmérés 
Az összehasonlíthatósági mutató és az összesített MPI-eredmények között egyértelmű kapcsolat 
áll fenn. Mindazonáltal vannak olyan piacok, ahol az összehasonlíthatóság a jelek szerint 
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kevésbé okoz problémát (például használt autók, szerencsejáték- és lottószolgáltatások). 
Ezenfelül egyes piacok az összehasonlíthatóság szempontjából lényegesen rosszabbak, mint az 
MPI összes dimenzióját tekintve. Ezeken a piacokon (például fogászati szolgáltatások, nem 
receptre kapható gyógyszerek, temetkezési szolgáltatások) az összehasonlíthatóság egyike a 
javításra szoruló szempontoknak. Továbbá, noha az összehasonlíthatósági mutató egyaránt 
vonatkozik a termékekre és a szolgáltatásokra, azt a tényleges versennyel nem rendelkező 
piacokon körültekintően kell kezelni (például vasúti szolgáltatások, villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások). 

Azok a piacok, ahol a fogyasztók számára a legnehezebb a termékek vagy szolgáltatások 
összehasonlítása, a banki szolgáltatások, a mobiltelefon- és vonalastelefon-szolgáltatások, a 
vízügyi, gáz- és villamossági szolgáltatások, valamint a lakhatás egyes szempontjai 
(ingatlanszolgáltatások, jogi és könyvviteli szolgáltatások). Ennek lehetséges okai a szolgáltatók 
korlátozott száma; a zsúfolt vagy széttagolt piacok, amelyek a legtöbb fogyasztó által nem bírt 
„szakmai ismereteket” kívánnak meg (lakhatási szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások); a gyors 
technológiai fejlődés (távközlési szolgáltatások) vagy az ajánlatok és szolgáltatók bőséges 
kínálata, összetettsége és nagy száma (mobiltelefon-szolgáltatások, banki szolgáltatások). 

3.4. Bizalom 
Az európai fogyasztók 14 %-a nem bízik abban, hogy a szolgáltatók és a kiskereskedők betartják 
a fogyasztóvédelmi szabályokat és előírásokat (lásd a következőt: 6. ábra). 
6. ábra: Bizalom 

Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán mennyire bízik abban, hogy a szolgáltatók betartják a fogyasztóvédelmi szabályokat és előírásokat?
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Forrás: Piacfigyelési felmérés 
A 6. ábra arról tanúskodik, hogy a „bizalom” szempontú rangsor nem feltétlenül egyezik meg az 
MPI rangsorával. Egyes piacok, például a postai szolgáltatások, a fogászati vagy a temetkezési 
szolgáltatások jobb teljesítményt érnek el. A jogi és könyvviteli szolgáltatások (például 
közjegyző, ügyvéd, könyvelő stb.) „bizalmi” pontszáma átlagos, míg „összehasonlíthatóság” 
tekintetében az eredményük gyenge. Ezeken a piacokon értelemszerűen fokozottabban 
jelentkezhet az aszimmetrikus tájékoztatásból fakadó problémák kockázata. 

Az európai fogyasztók különösen bizalmatlanok két piaccal: a „banki befektetések, járadékok és 
értékpapír-termékek”, valamint a „használt autók” piacával szemben. Ezeken a piacokon a 
kedvezőtlen értékelések száma megegyezik a kedvező értékelések számával, vagy akár meg is 
haladja azt. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság bizonyos mértékben indokolhatja a 
fogyasztói bizalmatlanságot. Az átláthatóság hiánya, valamint a hirdetett ajánlat és a nyújtott 
szolgáltatás eredménye közötti eltérések szintén magyarázatul szolgálhatnak erre a 
végeredményre. 

A „bizalom” szintje más piacokon is alacsony: ilyenek általában a távközlési szolgáltatások 
(vonalastelefon-, mobiltelefon- és internet-szolgáltatások), az energiaszolgáltatások 
(villamossági és gázszolgáltatások és üzemanyagok), a hús és hústermékek, a ruházat és lábbeli, 
és a bankszektor (folyószámla- és hiteltermékek), a vasúti szolgáltatások és a háztartási 
termékek. Az ágazatspecifikus fogyasztói szabályozás megléte, illetve a gyors technológiai 
fejlődés egyes piacokon befolyásolhatja az eredményeket. Előfordulhat például, hogy a 
fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy egyes szolgáltatásokért nem a szolgáltatóik felelnek. 

A legtöbb „bizalmat kapó” piacok a „személyi” szolgáltatások (higiéniai szolgáltatások, 
fogászati vagy temetkezési szolgáltatások), a fehéráruk (kis- és nagyméretű háztartási 
berendezések) és a „gyorsan mozgó” termékkategóriák (pl. kenyér, gabonafélék, rizs és 
tésztafélék vagy könyvek, magazinok és újságok). E piacok többsége kevésbé szabályozott. A 
postai szolgáltatások szintén „megbízható partner”-nek minősülnek az európai fogyasztók 
szemében. 

3.5. Problémák 
Az 50 piacon megkérdezett európai fogyasztók 11 %-a számolt be arról, hogy egy vagy több 
ízben problémát tapasztalt. 



 

HU 15   HU 

 
7. ábra: Problémák 

Volt-e olyan problémája az adott termékkel/szolgáltatással vagy a terméket/szolgáltatást kínáló szolgáltatóval, amely véleménye szerint jogosan indokolta a panasztételt?
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Forrás: Piacfigyelési felmérés 
A problémák előfordulása szerint összeállított ágazati rangsor csak részben tükrözi az átfogó 
MPI rangsorát, mivel a kedvező MPI-pontszám nem szükségképpen jelent kevés problémát és 
fordítva. 

Az alacsony MPI-értékkel rendelkező piacok többsége azonban a fogyasztók által tapasztalt 
problémák szintje tekintetében is gyengén teljesít. 

A probléma mutató MPI-hez viszonyított értéke alapján a légiforgalmi szolgáltatások és az új 
autók veszítik a legtöbb helyet a rangsorban. Néhány, jobb pozícióba került piac: szerencsejáték- 
és lottószolgáltatások; üzemanyagok; lakásbiztosítás; gázszolgáltatás; gépjármű-biztosítások. 

A biztosítási szolgáltatások általában jobb pozícióban helyezkednek el a problémák előfordulása, 
mint a bizalom és az összehasonlíthatóság tekintetében. Ugyanez vonatkozik az 
energiaszolgáltatásokra is. 

3.6. Panaszok 

A panaszokra vonatkozó kérdés feltárja, hogy minden ötödik fogyasztó annak ellenére nem élt 
panasszal, hogy erre (szerintük) alapos okuk lett volna. 
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A legtöbb fogyasztó (58 %) a kiskereskedőnél vagy a szolgáltatónál tett panaszt. Csupán 8 %-uk 
fordult panaszával közvetlenül a gyártóhoz. 

A fogyasztók igen nagy része (26 %) barátaival vagy rokonaival osztotta meg problémáját. Ez 
megerősíti a „szájhagyománynak” a „tapasztalatok” továbbadásában játszott jelentőségét. 

Végül, a fogyasztók csak elvétve tesznek panaszt hivatalos harmadik félnél vagy 
fogyasztóvédelmi szervezetnél. A megkérdezetteknek mindössze 8 %-a tett így. 
8. ábra: Panaszok 

 Fordult-e valakihez panasszal ezzel a problémával kapcsolatban?
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36%
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3%

3%
4%

2%
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Mobiltelefon-szolgáltatások
Internet-szolgáltatások

Új autók
Banki folyószámla (a hitelkártyát is beleértve)

Vonalastelefon-szolgáltatások
Bútorok és lakberendezési cikkek

Háztartási és kerti karbantartási szolgáltatások (pl. vízvezetékszerelés, ácsmunkák, szobafestés és kertészkedés)
ICT-termékek (pl. telefonok, számítógépek, szoftverek, hardverek, játékkonzolok)

Egyéb elektronikai cikkek (pl. televízió, audiolejátszók, fényképező és videoberendezések)
Gázszolgáltatás

Gépjármű-biztosítások
Nagyméretű háztartási berendezések (pl. sütők, hűtőszekrények, fűtőtestek, porszívók)

Gépjárműbérlési szolgáltatások
Nagyobb utazások és körutak

Kávéházi, bár- és éttermi szolgáltatások
Nyaralási szálláshelyek

Banki befektetések, járadékok és értékpapír-termékek
Kölcsön, jelzálog és hitelkártya

Lakásbiztosítás
Villamossági szolgáltatások

Fuvarozási és szállítási szolgáltatások
Szerencsejáték- és lottószolgáltatások

Ingatlanszolgáltatások
Szabadidős termékek (például sportfelszerelés, hangszer, játék)

Használt autók
Sport- és szabadidős szolgáltatások (például tornatermek, sportklubok)

Gépjármű-karbantartási és -javítási szolgáltatások
Háztartási és kertészeti termékek

Postai szolgáltatások
Kisméretű háztartási berendezések (például kávéfőzők, vasalók)

Ruházat és lábbeli
Temetkezési szolgáltatások
Légiforgalmi szolgáltatások

Egyéb élelmiszerek (pl. hal, tejtermék, olaj, fűszer, édesség, leves)
Kenyér, gabonafélék, rizs és tésztafélék

Vízügyi szolgáltatások
Jogi és könyvviteli szolgáltatások (pl. közjegyző, ügyvéd, könyvelő stb.)

Fogászati szolgáltatások
Kulturális és szórakoztatási szolgáltatások (pl. koncertek, mozi és vidámparkok)

Hús és hústermékek
Könyvek, magazinok és újságok

Alkoholmentes italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok
Higiéniai szolgáltatások (például fodrász, szauna stb.)

Vasúti szolgáltatások
Alkoholtartalmú italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok

Nem receptre kapható gyógyszerek
Higiéniai termékek (pl. kozmetikumok, parfümök, elektromos kozmetikai berendezések)

Villamos-, busz- és metrószolgáltatások
Üzemanyagok

Gyümölcs és zöldség

Igen – kiskereskedőhöz/szolgáltatóhoz Igen – a gyártóhoz Igen – harmadik félhez igen – barátokhoz, családhoz Nem

 
Forrás: Piacfigyelési felmérés 
A problémák előfordulása és a panaszok között nem áll fenn következetes, valamennyi 
piacra jellemző kapcsolat. 
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A kedvezőbb árú tételek esetében a fogyasztók az átlagosnál kevesebbszer tesznek panaszt. 
Költségesebb termékek vagy szolgáltatások esetén a fogyasztók rendszeresebben nyújtanak be 
panaszt, és egyes alapvető szolgáltatások, például a távközlési vagy banki (folyó-
)számlaszolgáltatások esetében szintén meglehetősen gyakran tesznek panaszt. Ez részben annak 
tudható be, hogy egyes piacokon több információ áll rendelkezésre a fogyasztók jogaira és a 
panasztételi eljárásra vonatkozóan, illetve összefügghet a szolgáltatási szerződések nagy 
számával, azok összetettségével vagy a fogyasztók által azoknak tulajdonított jelentőséggel. 

Egyes piacokon a problémák aránya magas, míg a panaszt benyújtó fogyasztók aránya továbbra 
is alacsony; ezek a vasúti szolgáltatások, a busz-, villamos- és metrószolgáltatások, a 
légiforgalmi szolgáltatások, valamint a jogi és könyvviteli szolgáltatások. Ezt magyarázhatja a 
valós vagy észlelt akadályok jelenléte, amelyek eltántorítják a fogyasztókat a panasztételtől (az 
eljárás bonyolult jellege, a jogokra és kötelességekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás hiánya 
stb.). 

3.7. Általános elégedettség 
Az elégedettségre vonatkozó kérdés olyan módon méri az elégedettséget, amely tompítja az 
országonként és fogyasztónként különböző elvárásokból fakadó problémákat. 

A legtöbb fogyasztó (57 %) azt állítja, hogy a piacok a kívánt szinten „teljesítenek”. Az esetek 
közel 10 %-ában a fogyasztók úgy érzik, hogy a piac nem felel meg az elvárásaiknak. 
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9. ábra: Általános elégedettség 

Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán mennyire feleltek meg az elmúlt időszakban a különböző szolgáltatók által kínált termékek/szolgáltatások az Ön elvárásainak?
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Banki befektetések, járadékok és értékpapír-termékek
Ingatlanszolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Szerencsejáték- és lottószolgáltatások

Kölcsön, jelzálog és hitelkártya
Használt autók

Internet-szolgáltatások
Banki folyószámla (a hitelkártyát is beleértve)

Villamossági szolgáltatások
Gázszolgáltatás

Jogi és könyvviteli szolgáltatások (pl. közjegyző, ügyvéd, könyvelő stb.)
Villamos-, busz- és metrószolgáltatások

Háztartási és kerti karbantartási szolgáltatások (pl. vízvezetékszerelés, ácsmunkák, szobafestés és kertészkedés)
Mobiltelefon-szolgáltatások

Üzemanyagok
Vonalastelefon-szolgáltatások

Fuvarozási és szállítási szolgáltatások
Lakásbiztosítás

Gépjármű-karbantartási és -javítási szolgáltatások
Hús és hústermékek

Ruházat és lábbeli
Gyümölcs és zöldség

Háztartási és kertészeti termékek
Gépjármű-biztosítások

Kávéházi, bár- és éttermi szolgáltatások
Postai szolgáltatások

Vízügyi szolgáltatások
Egyéb élelmiszerek (pl. hal, tejtermék, olaj, fűszer, édesség, leves)

Gépjárműbérlési szolgáltatások
ICT-termékek (pl. telefonok, számítógépek, szoftverek, hardverek, játékkonzolok)

Légiforgalmi szolgáltatások
Nagyobb utazások és körutak

Szabadidős termékek (például sportfelszerelés, hangszer, játék)
Nem receptre kapható gyógyszerek

Higiéniai termékek (pl. kozmetikumok, parfümök, elektromos kozmetikai berendezések)
Bútorok és lakberendezési cikkek

Sport- és szabadidős szolgáltatások (például tornatermek, sportklubok)
Új autók

Temetkezési szolgáltatások
Kisméretű háztartási berendezések (például kávéfőzők, vasalók)

Nyaralási szálláshelyek
Kenyér, gabonafélék, rizs és tésztafélék

Nagyméretű háztartási berendezések (pl. sütők, hűtőszekrények, fűtőtestek, porszívók)
Alkoholtartalmú italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok

Egyéb elektronikai cikkek (pl. televízió, audiolejátszók, fényképező és videoberendezések)
Alkoholmentes italok, kivéve kávéházakban, bárokban és éttermekben árusított italok

Fogászati szolgáltatások
Higiéniai szolgáltatások (például fodrász, szauna stb.)

Kulturális és szórakoztatási szolgáltatások (pl. koncertek, mozi és vidámparkok)
Könyvek, magazinok és újságok

 0–4 5–7  8–10

 
Forrás: Piacfigyelési felmérés 
 
Az „új autók” piaca az, amelynek e mutató szerint elfoglalt helye a legjelentősebb javulást jelenti 
az MPI rangsorához képest. 
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3.8. Szolgáltatóváltás 
A fogyasztók 85 %-a nem váltott szolgáltatót, illetve jelenlegi szolgáltatójánál nem tért át másik 
szolgáltatásra. Elképzelhető, hogy a fogyasztók elégedettek a jelenlegi termékkel vagy 
szolgáltatójukkal, de az is, hogy nincsenek tisztában a váltás lehetőségével, túlságosan 
körülményes és időigényes/költséges folyamatnak tartják a váltást, amely pedig nem 
„garantálja”, hogy a szolgáltatásnyújtás vagy a termék máshol számottevően jobb lesz, illetve 
egyfajta „tehetetlenség” vehet rajtuk erőt. Azon fogyasztók közül, akik váltottak, 10 %-uk ezt 
szolgáltatójával tette, 7 %-uk pedig más terméket vagy szolgáltatást vett igénybe ugyanannál a 
szolgáltatónál. 

A tizenegy, szolgáltatóváltással jellemzett piacon belül a váltások mértéke és típusa 
meglehetősen sokféle. Ez uniós és országos szinten egyaránt igaz. A szolgáltatóváltás átfogó 
mértéke arra utal, hogy a szolgáltatóváltások száma még jelentősen növekedhet. 
10. ábra: Tényleges szolgáltatóváltás11 

Váltott-e tarifacsomagot vagy szolgáltatót az elmúlt időszakban?
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Lakásbiztosítás

Gázszolgáltatás

Villamossági szolgáltatások

Kölcsön, jelzálog és hitelkártya

Banki folyószámla (a hitelkártyát is beleértve)

Sport- és szabadidős szolgáltatások (például tornatermek, sportklubok)

Gépjármű-biztosítások

Vonalastelefon-szolgáltatások

Internet-szolgáltatások

Mobiltelefon-szolgáltatások

Banki befektetések, járadékok és értékpapír-termékek

Igen – terméket/szolgáltatást ugyanannál a szolgáltatónál Igen – szolgáltatót Nem

 
Forrás: Piacfigyelési felmérés 
Nagyobb mértékű szolgáltatóváltásról számoltak be a „banki befektetések, járadékok és 
értékpapír-termékek”, valamint a távközlési szolgáltatások (mobiltelefon-, internet- és 
vonalastelefon-szolgáltatások) piacán. A távközlési szolgáltatások magas pozícióját részben 
indokolhatják a számhordozásra vonatkozó speciális szabályok. 

                                                 
11 Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatóváltási időszakok megtekinthetők a következő címen 

elérhető piacfigyelési felmérésben: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
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A következő kérdés azt méri, mennyire gondolják egyszerűnek a fogyasztók a szolgáltatóváltást. 
A fogyasztók kevesebb mint fele (46 %) (nagyon) könnyűnek találja a váltást, 39 %-uk ennél 
visszafogottabb választ adott, és végül, de nem utolsó sorban, 15 %-uk szerint a váltás (nagyon) 
körülményes. Az alábbi eredmények a szolgáltatót váltó és nem váltó személyek értékeléseit is 
tartalmazzák. 
11. ábra: A szolgáltatóváltás vélt egyszerűsége 

Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán véleménye szerint mennyire nehéz vagy könnyű szolgáltatót váltani?
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Sport- és szabadidős szolgáltatások (például tornatermek, sportklubok)

0-4 május 7. augusztus 10.

 
Forrás: Piacfigyelési felmérés 

4. ÁRAK 
Az árak fontosak a fogyasztók számára, mivel vásárlási döntéseik egyik fő meghatározója. Az 
egységes piacon a tagállamok között megfigyelhető azon árkülönbségek, amelyeket nem 
magyaráz a fogyasztók vásárlóerejének eltérő szintje, a fogyasztói preferenciák, a 
termékspecifikus adók és a helyi költségek, jól jelezhetik a fogyasztói piacok széttagoltságának 
mértékét. 

Az alábbi táblázatokban ismertetett áradatok több különböző forrásból származnak. 

A 12. ábra vízszintes tengelye azt mutatja be, hogy EU-szerte milyen mértékben különböznek az 
egyes szolgáltatások árai. A függőleges tengely a korreláció erősségét mutatja az uniós 
tagállamok által egyes szolgáltatások árai alapján, illetve a fogyasztók vásárlóerejének 
mértékegysége alapján a rangsorban elfoglalt hely között. Ha a korreláció értéke 1, az azt jelenti, 
hogy az uniós tagállamok egy adott szolgáltatás árán alapuló pozíciója megegyezik a fogyasztási 
rangsorban elfoglalt hellyel; 0 érték esetén a két rangsorbeli pozíció között nincs összefüggés. 
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12. ábra: Szolgáltatások árai – tagállami eltérések és a fogyasztáshoz való viszony 

Gáz < 20 GJ + adó

Villamos energia < 1 MWó adó nélkül

Villamos energia 1–2,5 MWó adó nélkül
Villamos energia 2,5–5 MWó adó nélkül

Villamos energia 5–15 MWó adó nélkül

Folyószámla belföldi, átlag

Folyószámla belföldi, aktív

Internet 0,14–0,5 Mb

Internet 0,5–1 Mb
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Internet 2–4 Mb

Internet 4–8 Mb
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Internet 20+ Mb

Gáz 20–200 GJ + adó

Gáz > 200 GJ + adó

Gáz < 20 GJ adó nélkül
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Gáz > 200 GJ adó nélkül Villamos energia < 1 MWó + adóVillamos energia 1–2,5 MWó + adó

Villamos energia 2,5–5 MWó + adó
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Villamos energia >15 MWó adó nélkül

Folyószámla belföldi, passzívMobiltelefon – ár/perc

Telefon – egységcsomag

Telefon – ritka használat

Telefon – közepes mértékű használat

Telefon – gyakori használat

Telefon – 10 perc helyi hívás
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Posta – normál levél < 20 gr, EU-n belül
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Fogyasztói hitelek: -0,76
Lakáshitelek: -0,67

 
Forrás: 2. táblázat és EUROSTAT-adatok 
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A 12. ábra és a 13. ábra azt mutatja, hogy a szolgáltatások áraiban általánosságban nagyobb 
eltérések figyelhetők meg az uniós tagállamok között, mint a termékárakban. Ennek részben az 
lehet az oka, hogy a szolgáltatások kevésbé jól értékesíthetők. Ha a konkrét szolgáltatásokat 
vizsgáljuk, a legnagyobb eltérések az internet-szolgáltatások, a fogtömési (fogászati) 
szolgáltatások és a banki folyószámla-szolgáltatások (a hitelkártyát is beleértve) terén 
jelentkeznek. A két utóbbi piac esetében a különbségek nem hozhatók összefüggésbe az uniós 
tagállamokban mért fogyasztási kiadások szintjével. Ami a termékeket illeti, a gépjárművek 
terén a versenyszabályok Bizottság általi végrehajtását követően az erős versenynek és a 
határokon átnyúló kereskedelem fokozott lehetőségének köszönhetően alacsonyak az eltérések. 
A távközlési szolgáltatások árai profilokon és középárakon alapulnak. A lakás- és fogyasztói 
hitelek (inflációhoz igazított) kamatlábai negatívan korrelálnak a fogyasztás szintjével (tehát a 
hitelek drágábbak az alacsony fogyasztói vásárlóerővel rendelkező országokban, és fordítva). Ez 
részben tükrözheti a gyorsabban növekvő országokra jellemző magasabb kockázati prémiumokat 
és a támogatások megnövekedett költségeit. A fogászati szolgáltatásokra vonatkozó adatok igen 
korlátozottak, ezért ezek alapján nem vonhatók le következtetések. 
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13. ábra: Termékek árai – tagállami eltérések és a fogyasztáshoz való viszony 
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Lumix DMC TZ5

Coolpix S210

VW Golf + adó

VW Golf adó nélkül
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IPOD Nano 3G: -0,43

 
Forrás: 3. táblázat és Eurostat-adatok 
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A 13. ábra alapján látható, hogy a gépjárművek adózás előtti árai valamennyi tagállamban 
rendkívül hasonlók, ami szoros uniós szintű konvergenciát jelez. Az ezen felüli eltéréseket az 
adók indokolják. Az elektromos árucikkek ára ennél nagyobb mértékben változik, és a 
tagállamok közötti eltérés mértéke a porszívók esetében a legnagyobb. Az elektronikus cikkek, 
például a televíziók és a médialejátszók ára ennél jóval kisebb különbségeket mutat EU-szerte. 

A 14. ábra az Eurostat által a nemzeti statisztikai hivatalokkal közösen végzett kutatási projekt 
részeként rendelkezésre bocsátott áradatokat tartalmazza. A projekt célja, hogy rendszeresen 
megfelelő számú termékárat gyűjtsenek össze, és ezáltal lehetővé tegyék a kiskereskedői 
piacokon tapasztalható árkülönbségek és széttagoltság értékelését. A 2009. évi projekt során 91 
termék árát gyűjtötték össze, amelyek közül 79 (70 áru és 9 szolgáltatás) minősült a 
felhasználáshoz kellően összehasonlíthatónak. Ezek esetében rendkívül erős korreláció 
figyelhető meg az árak és a fogyasztás között. 

Egyértelműen szükség van az összegyűjtött áradatok körének bővítésére annak érdekében, hogy 
az a piacfigyelési munkába bevont 50 ágazat mindegyikét magában foglalja. 

Az adatok gyűjtése kutatási projekt keretében történt, és ezért azok kísérleti jellegűek. A 
harmonizált fogyasztói árindexek számításához felhasznált gyűjtésből származnak, amelyek célja 
az árak időbeli változásának értékelése, nem pedig az árszintek országok közötti 
összehasonlítása. Az egyazon általános termékleíráshoz tartozó termékek ezért nem feltétlenül 
maradéktalanul összehasonlíthatók. Az egyes országokban más termékek választhatók ki, 
például azok, amelyek az adott országra a leginkább jellemzők, éppen ezért a kiválasztott 
termékek minősége vagy márkája eltérhet, illetve azok más típusú üzletekből származhatnak 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology/prices_data_for_market_m
onitoring). 
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14. ábra: Eurostat-árak: tagállami eltérések és a fogyasztáshoz való viszony 
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Fehér cukor, 1 kg

Lekvár, 1 kg

Jégkrém, 1 l

Gyümölcskonzerv, 1 kg

Kávé, 1 kg

Ásványvíz, 1 l

Narancslé, 1 l

Farmernadrág (női)

TV LCD, 32"

Mozijegy, 1 db

Napilap

Női hajvágás + mosás + szárítás

Sampon, 400 ml

Tusfürdő, 300 ml

Mosópor, 1 kg

Cigaretta, 20 db

Hosszúszemű rizs, 1 kg
Búzaliszt, 1 kg

Fehér kenyér, 1 kg
Darált marhahús, 1 kg

Sertésbordaszelet, 1 kg

Egész csirke, 1 kg

Virsli, frankf./bécsi, 1 kg

Kolbász, szalámi, 1 kg

Tonhalkonzerv, 1 kg Gyümölcsjoghurt, 1 kg
Sajt, Gouda, 1 kg

Tyúktojás, 10 db

Növényi olaj, 1 l
Tejcsokoládé, 1 kg

Ketchup, 1 kg

 Alma, 1 kg

Sárgarépa, 1 kg

Burgonya, 1 kg

Fekete tea, 25 filter

Vodka, 1 l

Vörösbor, 0,75 l
Fehérbor, 0,75 l

Sör, 1 l
Vatta, 1 m2

Férfi öltöny, gyapjú

Farmernadrág (férfi) Férfiing

Férfipóló, rövid ujjú

Szoknya

Női póló

Női kétrészes fürdőruha

Melltartó, push-up

HarisnyaFarmernadrág (gyermek)

Klasszikus férfi fűzős cipő

Női pumps

Gyermek sportcipő

Hűtőszekrény – 200 l, fagyasztó 100 l, A
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Olívaolaj, 1 l: -0,15  
Forrás: Eurostat-adatokon alapuló számítások (lásd a következőt: 4. táblázat). 
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5. PANASZOK 
A panaszokra vonatkozó adatok jelenleg csupán a meglévő panaszosztályozási módszerek 
alapján állnak rendelkezésre, amelyek az uniós tagállamokban jellemzően jelentősen eltérőek. 
Az alábbi adatok az uniós és EFTA-országok fogyasztói politikáért felelős hatóságai által 
alkotott, fogyasztói piacokkal foglalkozó szakértői csoport tagjaitól származnak. Az adatok a 
harmadik felekhez (nemzeti hatóságok, szabályozók, fogyasztóvédelmi szervezetek stb.) 
benyújtott fogyasztói panaszok számát jelzik. 
 
15. ábra: Fogyasztói panaszok országok szerint – 2009 
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Forrás: a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságoktól származó adatok; egyes országok esetében az adatok fogyasztói 
felméréseket és észrevételeket is magukban foglalnak 
Egyes uniós tagállamok (DE, ES, LU, PT) nem nyújtották be időben a panaszokra vonatkozó 
adataikat, így azok nem szerepelnek az eredménytáblában. 

Az adatokból megállapítható, hogy a panaszok összegyűjtésével foglalkozó külső szervek az 
Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Ausztriában gyűjtötték a legtöbb panaszt. Ezek a 
számok azonban nem csupán az adott piac fogyasztói által jelzett tényleges problémák 
gyakoriságát tükrözik. A panaszok gyűjtésével foglalkozó szervek hatékonyságára, a fogyasztói 
érdekérvényesítés, valamint probléma esetén a panasztételi hajlandóság szintjére is rávilágítanak. 
Éppen ezért fontos, hogy a panaszokat további adatokkal együtt elemezzük annak meghatározása 
érdekében, hogy a panaszok nagy száma a piac elégtelen működésére utal, vagy csupán a 
fogyasztói politika erőfeszítéseinek sikerét jelzi. 

Az alábbiakban a bejelentett panaszok száma látható ágazatok szerint lebontva: 
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16. ábra: Fogyasztói panaszok piacok szerint 12 – 2009 
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6. BIZTONSÁG 
Eurobarométer felmérések adataiból az derül ki, hogy a biztonság a fogyasztói döntések egyik fő 
mozgatórugója, hiszen a fogyasztók 50 %-a állítja, hogy a biztonság azon szempontok egyike, 
amelyek a nem élelmiszer jellegű termékek esetében a leggyakrabban befolyásolják vásárlási 
döntéseiket13. 

Mivel az alább szereplő biztonsági adatok az eredménytáblában használt COICOP-rendszertől 
eltérő osztályozás alapján születtek, azok nem kombinálhatók közös mutatóban. Idővel a 
fogyasztói panaszokra vonatkozó adatok a biztonsági kérdéseket is tartalmazzák majd, pontosabb 
képet adva ezáltal az egyes piacokon esetlegesen fennálló biztonsági problémákról, és lehetővé 
téve a biztonsági szempont beillesztését a piac elégtelen működését jelző mutatóba. 

Az alábbi adatok az európai baleseti statisztikák adatbázisából (IDB) származnak, amely a 
tagállami kórházak által gyűjtött baleseti és sérülési statisztikákat tartalmazza. Ezek az adatok az 
évente az EU-ban történő, biztonsággal kapcsolatos eseményeknek csupán egy kis részét 
képviselik. Jelenleg csupán néhány uniós tagállam készít baleseti statisztikákat. 
 
1. táblázat: Biztonsági adatok az IDB-ből (európai baleseti statisztikák adatbázisa) 

A balesetben érintett termék AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Repülőgép vagy légi jármű 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Állat, növény vagy személy 7,8 % 18,6 % 2,9 % 14,9 % 11,2 % 39,4 % 6,6 % 13,4 % 6,5 % 4,0 % 11,9 % 

Elsősorban háztartásban használt 
berendezés 

1,2 % 1,4 % 0,1 % 0,9 % 1,4 % 0,4 % 1,2 % 0,4 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 

Épület, épületrész vagy kapcsolódó 
szerelvény 

23,5 % 13,3 % 3,6 % 13,5 % 17,4 % 9,3 % 12,6 % 10,1 % 21,1 % 6,0 % 21,2 % 

Elsősorban sport-/szabadidős 
tevékenységhez használt felszerelés 

5,8 % 4,2 % 0,0 % 4,9 % 3,8 % 7,5 % 1,8 % 1,7 % 2,8 % 3,6 % 5,0 % 

                                                 
12 Az „egyéb termékek és szolgáltatások” kategóriába tartoznak a banki és biztosítási szolgáltatások, a „táv- 

és hírközlés” pedig az internet-, telefon- és postai szolgáltatásokat foglalja magában. 
13 EB298 – Fogyasztóvédelem a belső piacon, 2008. június 
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A balesetben érintett termék AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Tűz, láng, füst 0,1 % 0,2 % 0,0 % - 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 

Étel, ital 0,4 % 1,8 % 0,0 % 0,2 % 0,6 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,9 % 1,3 % 1,1 % 

Bútor/lakberendezési cikk 3,5 % 7,4 % 0,5 % 3,7 % 2,9 % 2,7 % 4,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 2,1 % 

Talajfelszín vagy felszíni szerkezet 1,0 % 17,8 % 0,3 % 2,9 % 1,4 % 1,9 % 22,2 % 13,9 % 3,8 % 0,8 % 3,0 % 

M. n. s. forró tárgy/anyag  0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 

Csecsemő- vagy gyermekápolási termék 0,4 % 1,2 % 0,3 % 1,2 % 1,2 % 0,4 % 2,0 % 0,2 % 0,7 % 0,3 % 0,8 % 

Elsősorban személyes felhasználásra 
szánt termék 

0,6 % 2,1 % 0,0 % 0,3 % 1,7 % 0,3 % 0,7 % 0,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

Szárazföldi jármű vagy közlekedési 
eszköz 

5,8 % 9,5 % 8,9 % 7,3 % 5,3 % 4,0 % 6,1 % 4,6 % 5,8 % 6,9 % 6,1 % 

M. n. s. anyag 36,1 % 5,7 % 0,3 % 9,2 % 19,7 % 17,4 % 5,4 % 12,5 % 18,0 % 7,0 % 24,5 % 

Orvosi/sebészeti műszer 0,0 % 1,4 % 0,0 % - 0,5 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 

Mozgó gép vagy különleges célú jármű 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,6 % 

Egyéb nem gyógyszerészeti jellegű vegyi 
anyag 

0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 0,8 % - 0,7 % 0,2 % 0,6 % 0,3 % 0,5 % 

Egyéb meghatározott tárgy/anyag 1,3 % 3,2 % 0,0 % 1,3 % 2,7 % 0,6 % 3,2 % 2,3 % 1,4 % 2,5 % 2,0 % 

Emberi használatra szánt gyógyszerészeti 
anyag, pl. gyógyszer, orvosság 

0,0 % 1,0 % 0,1 % 0,1 % 1,0 % - 0,6 % 0,1 % 0,3 % 0,9 % 1,2 % 

Elsősorban munkához kapcsolódó 
tevékenységhez használt szerszám, gép, 
készülék 

4,6 % 4,5 % 0,1 % 1,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 4,4 % 5,4 % 2,7 % 5,1 % 

Nem meghatározott vagy nem 
tárgy/anyag 

4,4 % - 82,7 % 35,5 % 19,8 % 11,4 % 26,8 % 29,7 % 23,9 % 56,0 % 10,2 % 

Edény vagy tartály 2,6 % 4,6 % 0,1 % 1,3 % 4,2 % 1,1 % 2,0 % 2,3 % 2,8 % 2,5 % 1,8 % 

Vízi sporteszköz vagy vízi jármű 0,1 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 

Fegyver 0,1 % 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % - 0,5 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 

Összesen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Esetek (minta) száma =  19 921   3844   11 513   5180   78 663   1647   5558   115 934   5120   295 847   96 954 

Adatgyűjtés éve: 07, '08 05, '06 06, '07, 
'08 

05, '06 08 06, '07 07, '08 05, '06, 
'07, '08 

06, 
'07, 
'08 

06, '07, 
'08 

07, '08 

R – rendszeres adat/K – kísérleti adat R K R K R R R R R R R 

Forrás: IDB, KfV 
 
Az esetek (minta) az IDB-projektben részt vevő, a mintát alkotó kórházakban nyilvántartásba 
vett balesetek számát tükrözik. 

A piaci termékek biztonságára vonatkozó további információkkal szolgál két uniós szintű 
riasztási rendszer, amelyek a veszélyes fogyasztói termékeket kísérik figyelemmel: a RAPEX14 a 

                                                 
14 RAPEX: Nem élelmiszeripari fogyasztói termékek sürgősségi riasztórendszere – 2009. évi éves jelentés 
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nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek, az RASFF15 pedig az élelmiszerek és takarmányok 
esetében. 

Rapex – az általános termékbiztonságról szóló irányelv 12. cikke szerinti értesítések

44
49
52

67
86

138
146

395
472

0
8
20
4
13
25
5
8
22
21
10
12
12
8

37
44
55

21
27

81
89

56
169

160
140

498

40
39
30
19

2
5
5
6
7
7
8

17
15
14
14

12
10

0 100 200 300 400 500

Kézi szerszámok
Kedvtelési célú vízi járművek

Irodaszerek
Reklámtárgyak

Ékszerek
Gépek

Lézermutatók
Kommunikációs és médiafelszerelések

Védőfelszerelések
Dísztárgyak

Konyhai/főzőeszközök
Gázüzemű berendezések

Bútorok
Egyéb

Öngyújtók
Díszvilágítási füzérek

Élelmiszernek látszó termékek
Vegyi termékek

Szabadidős/sportfelszerelések
Világítási berendezés

Gyermekápolási cikkek és gyermekfelszerelések
Kozmetikumok

Elektromos berendezések
Gépjárművek

Ruházat, szövetek és divatcikkek
Játékok

2008
2009

RASFF-riasztásokról szóló értesítések – 2009

7

17

22

25

37

46

49

53

57

58

122

13

13

13

15

10

0 20 40 60 80 100 120 140

italok és palackozott víz

cukoráru, méz és méhpempő

levesek, erőlevesek és mártások

tej és tejtermékek

kakaókészítmények, kávé és tea

gyümölcs és zöldség

gabonafélék és pékáru

hús és húskészítmények

A következő években az árakra, a panaszokra és a biztonságra vonatkozó adatok köre tovább 
bővül annak érdekében, hogy azok a szűrőfelmérésből származó adatokkal együtt egy átfogó 
piaci teljesítménymutatót alkossanak. 

                                                 
15 RASFF: Élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK 
Az uniós szintű piacfigyelési felmérés eredményei értékes betekintést nyújtanak a tekintetben, 
hogy megértsük: a fogyasztók szempontjából az egységes piac mely részei nem teljesítenek 
megfelelően. Körvonalazódni látszanak a fogyasztók szerint feltehetően leginkább problémás 
ágazatok. 

Míg az eredménytáblában feltüntetett adatok csupán jelzésértékűek, számottevő bizonyítékkal 
szolgálnak a további szerteágazó uniós és nemzeti szintű munkához. 

• Az adatok rámutatnak, hová érdemes összpontosítani a fogyasztói piacok vizsgálatát és 
elemzését célzó bizottsági és tagállami erőfeszítéseket és erőforrásokat piaci tanulmányok, 
ágazati vizsgálatok és más piacfigyelési eszközök formájában. 

• A bizalomra vonatkozó kérdés jelzi, mit kell előnyben részesíteni a végrehajtás során. 

• Az adatok nemzeti és uniós szinten is megfelelő alapot biztosítanak a döntéshozók számára 
ahhoz, hogy – amennyiben jelenleg még nem így tesznek – megvitassák az érintett 
ágazatok képviselőivel a felmérésben feltárt teljesítményszintek mögöttes okait. Az egyes 
piacokon érvényesülő alapvető okok mélyrehatóbb elemzése megkönnyítené az 
eredménytábla adatainak értelmezését és azon területek meghatározását, ahol 
intézkedésekre van szükség. 

Követő intézkedések 
A Bizottság évente két piaci tanulmányt készít majd az eredménytábla alapján, figyelembe 
véve az érintett ágazatokról készült legújabb bizottsági felméréseket. Az év végére várhatóan 
elkészül egy a villamossági szolgáltatások kiskereskedelmi piacáról szóló tanulmány, és a 
közelmúltban tettek közzé egy további, az e-kereskedelemről szóló dokumentumot. Minden 
egyes tanulmány részletesen megvizsgálja majd az eredménytáblában szereplő számadatok 
okait, és meghatározza a megoldásra váró főbb szakpolitikai kérdéseket, valamint a lehetséges 
megoldásokat. A Bizottság részletes adatokat gyűjt a kiválasztott piacokra vonatkozó 
fogyasztói tapasztalatokról és véleményekről, „álcázott vásárlások” keretében feljegyzi a 
fogyasztók tényleges piaci tapasztalatait, és részletes áradatgyűjtést végez. Az egyes piaci 
tanulmányok során törekedni fognak az érintettek szoros bevonására, és a lehetséges 
problémákkal kapcsolatosan kikérik a véleményüket annak érdekében, hogy ezek is részét 
képezzék az adatgyűjtésnek és az elemzésnek. Mindennek eredményeképpen egy részletes 
nyilatkozatra lehet számítani azokról a problémákról, amelyekkel a fogyasztók a kiválasztott 
piacon szembesülnek, valamint a megoldandó szakpolitikai kérdésekről. 

Az eredménytábla adatai azt mutatják, hogy MPI-mutató szerint az internet-szolgáltatás16 a 
harmadik legrosszabb minősítésű piac, míg a fogyasztók által jelentett problémák aránya itt a 
legmagasabb (az 50 vizsgált piac közül). Az internet-szolgáltatás becsült árában szintén 
jelentős eltérés figyelhető meg a tagállamok között, amely azonban összefügg az ezekben az 
országokban mért összes fogyasztás mértékével. Az internet-szolgáltatás nélkülözhetetlen az 
európai polgárok jogainak erősítése és az egységes digitális piac szempontjából. Éppen ezért 

                                                 
16 További olyan kérdések, amelyeket a piaci tanulmánynak meg kell majd vizsgálnia: a termékekbe 

beépített hedonikus hatások (amelynek köszönhetően a fogyasztók többet kapnak ugyanazért az árért) – 
például az azonos árú nagyobb sebességű internet-hozzáférés – szerepe; a termék gyorsan változó 
jellege az internettel kapcsolatos rendkívül erőteljes innováció nyomán; jól ismert panasztételi eljárások 
megléte (amelyekre esetenként az előfizetői számlákban hivatkoznak); illetve a szerződések nagyobb 
száma (egyes fogyasztók rendelkezhetnek pl. kábeles és mobilinternet-szolgáltatással vagy több 
mobiltelefon-előfizetéssel). 
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ezzel külön piaci tanulmány foglalkozik majd. A tanulmány kiegészíti az elektronikus 
hírközlési jogszabályok végrehajtásáról készült éves jelentésekben foglalt adatokat. Szintén 
figyelembe fogják venni a felülvizsgált szabályozási keret hatását, amely jelentősen 
megerősíti az olyan rendelkezéseket, mint a számhordozás, a bíróságon kívüli vitarendezés és 
a fogyasztók jobb tájékoztatása, és amelynek végrehajtása még várat magára. 

A második olyan terület, amelyről piaci tanulmány készül, a hús és hústermékek piaca. A hús 
az egyik legalacsonyabb MPI-értékkel rendelkező termékpiac, és a fogyasztói bizalom 
tekintetében is meglehetősen gyenge pontszámot ér el. Mindemellett a hús egy erőteljesen 
szabályozott, gyakran vásárolt termék, amely a fogyasztási kiadások jelentős részéért felel. 

Voltak olyan gyengén teljesítő piacok is, amelyek esetében a következő okok miatt ebben az 
évben nem vetődött fel a piaci tanulmány gondolata. A befektetések terén jelenleg is készül 
két tanulmány, és a rendelkezésre álló adatok indokolják az e piac kivizsgálására vonatkozó 
döntést. 

A villamossági szolgáltatások piacán a második eredménytábla közzétételét követően 
indítottak piaci felmérést, a banki folyószámlák piacáról (a hitelkártyát is beleértve) pedig az 
első eredménytábla nyomán készült tanulmány, amely 2009 szeptemberében látott napvilágot. 

Az „ingatlanszolgáltatások” vagy a „jogi és könyvviteli szolgáltatások (pl. közjegyző, ügyvéd, 
könyvelő stb.)” piaca például a jelek szerint csak kis részét teszi ki a háztartási 
költségvetésnek, és korlátozott határokon átnyúló dimenzióval rendelkezik. 

A nemzetközi vasúti utasszállítás liberalizációjára csak 2009 decemberében került sor, és még 
időbe telhet, mire az maradéktalanul megvalósul. Elengedhetetlen, hogy az utasokat 
megfelelően tájékoztassák jogaikról. A Bizottság ezért az utasjogokról szóló tájékoztató 
kampányt indított. Annak ellenére, hogy számos utas számol be a vasúti járatok működésével 
kapcsolatos problémákról, a vasúti ágazatban még korai lenne piaci felmérést indítani, mivel a 
nemzetközi közlekedés tekintetében a liberalizáció még gyerekcipőben jár, a belföldi 
közlekedés terén pedig egyáltalán nem létezik. 

Míg a gépjármű-javítási szolgáltatások piaca problémásnak tűnik, a Bizottság a közelmúltban 
átfogó hatásvizsgálatot tett közzé a gépjárművekre vonatkozó új versenyjogi keretről, amely 
részletesen elemzi az e piacon, illetve a használt autók piacán érvényesülő versenyfeltételeket. 
A Bizottság ezt követően új versenyjogi keretet dolgozott ki a gépjárműágazatra vonatkozóan, 
amely 2010 júniusában lépett hatályba, és amely azáltal, hogy megkönnyíti a független 
gépjárműjavítók hozzáférését a javításhoz szükséges műszaki információkhoz, valamint a 
hivatalos és a független járműjavítók számára egyaránt egyszerűbbé teszi az alternatív 
alkatrészek felhasználását, növelni fogja a versenyt a gépjármű-karbantartási és -javítási 
szolgáltatások piacán. Következésképpen a gépjármű-javítási szolgáltatások piacán az új 
szabályok jelentős mértékben javítani fogják a feltételeket a fogyasztók számára. A használt 
autókat illetően ezek árait a jelek szerint befolyásolják az új autók piacán tapasztalható 
fejlemények, amelyek a piac egészén, az új és használt gépjárművek esetében egyaránt 
nyomást gyakorolnak az árakra. A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a 
történéseket a gépjárműeladások és -szervizelés, valamint a karbantartási és javítási 
szolgáltatások piacán, és versenybeli hiányosságok esetén mind a Bizottság, mind pedig a 
nemzeti versenyhatóságok be fognak avatkozni. 

Jóllehet a „ruházat és lábbeli” szintén gyengén teljesítő piac, a részletes piaci tanulmány a 
„hús és hústermékek” piacáról készül, mivel az szorosabban összefügg a fogyasztók 
egészségével és jólétével. 
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Javasolt, hogy a tagállamok az eredménytáblában szereplő nemzeti mutatók felhasználásával 
indítsanak a nemzeti szinten legproblematikusabb fogyasztói piacokra irányuló 
kezdeményezéseket. 

A Bizottság és a tagállamok a fogyasztóvédelmi együttműködési hatóságok hálózata által 
szervezett éves felmérés témájának kiválasztásakor figyelembe fogják venni az eredménytábla 
adatait. Ajánlott továbbá, hogy a tagállamok a bizalomra vonatkozó nemzeti adatokat 
felhasználva állapítsák meg végrehajtási prioritásaikat. 

A Bizottság levélben már megkereste a piacfigyelési munkába bevont valamennyi ágazat 
uniós képviselőit, és felkérte őket, hogy vegyenek részt abban a párbeszédben, amelynek célja 
a fogyasztói tapasztalatok javítása, a magas pontszámot elért piacokon a bevált gyakorlatok 
meghatározása, a rosszul teljesítő piacokon a problémák lehetséges megoldásának 
megtalálása, valamint a piacfigyelési folyamat javítása és lehetőség szerint e munka 
eredményeinek a fogyasztók által ösztönzött innováció előmozdítására történő felhasználása. 

Az eredménytábla eredményei alapján a Bizottság az említett leggyengébben teljesítő piacok 
képviselőivel megbeszéléseket fog folytatni az eredmények lehetséges okairól és arról, vajon 
az ágazati kezdeményezésű intézkedések, például az iparági etikai kódexek, panaszügyi 
szervek vagy alternatív vitarendezési mechanizmusok megfelelő fellépésnek bizonyulnának-e 
a versenyszabályok vagy az ágazatspecifikus szabályozás alkalmazásának kiegészítéseként. 

Az eredménytáblával kapcsolatos következő lépés 
Noha a korábbi kiadásokhoz képest ez az eredménytábla számottevő előrelépést jelent, 
további haladásra van szükség az eredménytábla fejlesztéséhez és javításához, mégpedig az 
Európai Parlament jelentésében javasoltak szerint17. Ezek konkrétan: 

• Panaszok. A Bizottság az ajánlás végrehajtásának biztosítása érdekében szorosan együtt 
fog működni a panaszügyi szervekkel. 

• Piacfigyelési felmérés. Költségvetési korlátozások miatt nincs mód arra, hogy minden 
évben mind az 50 piacon felmérés készüljön. A fejlődés nyomon követése érdekében a 
legproblémásabb piacokat évente megvizsgálják majd. Más piacokon erre kétévente kerül 
majd sor. Amennyiben további források válnak elérhetővé, a felmérést kiterjesztik az egyes 
piacokon a verseny és az innováció erősségének fogyasztók általi megítélésére is. 

• Árak. Az Eurostat továbbra is szorosan együttműködik a nemzeti statisztikai hivatalokkal 
annak érdekében, hogy valamennyi fogyasztói piacra vonatkozóan összehasonlítható 
áradatokkal szolgálhasson. 

                                                 
17 Az Európai Parlament 2010. március 9-i állásfoglalása a fogyasztóvédelemről – T7-0046/2010.  



 

HU 33   HU 

I. melléklet – Árak 
Az eredménytábla elkészítése során az árak elemzéséhez felhasznált adatok az alábbi táblázatokban láthatók. Bizonyos esetekben egyes országokra 
vonatkozóan nem álltak rendelkezésre áradatok. 

2. táblázat: Szolgáltatások árai 

SZOLGÁLTATÁSOK EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Gáz < 20 GJ + adó 21,5 21,4 23,2 11,3   19,8 27,1 26,2 10,9   19,8   29,7 13,9 18,4 19,4 18,2 20,6 20,2   29,7 14,9 21,7 7,8 38,1 21,8 27,7 13,2 

Gáz 20–200 GJ + adó 15,5 17,6 15,6 11,4  13,4 17,2 26,2 10,5  15,9  15,7 13,3 16,6 17,9 11,5 13,3 12,5  20,9 11,8 16,6 7,8 25,8 16,6 13,0 11,8 

Gáz > 200 GJ + adó 14,3 15,6 14,4 11,7  13,2 15,5 26,2 10,5  13,1  14,0 13,2 15,7 18,6 10,5 12,3 12,3  19,7 10,9 14,4 7,6 24,3 16,1 13,0 10,4 

Gáz < 20 GJ adó nélkül 17,2 15,7 18,8 9,4  16,6 20,4 12,8 8,8  17,0  26,3 11,3 16,2 14,3 15,3 18,7 18,4  19,3 12,2 20,7 4,7 24,5 17,4 23,3 12,6 
Gáz 20–200 GJ adó 
nélkül 12,1 12,8 12,5 9,5  11,3 12,8 12,8 8,5  13,7  13,4 10,9 14,6 11,9 9,7 11,6 11,4  12,6 9,7 15,7 4,7 14,7 13,1 10,9 11,3 

Gáz > 200 GJ adó nélkül 10,9 11,2 11,5 9,8   11,1 11,3 12,8 8,5   11,3   11,8 10,7 13,8 11,4 8,8 10,3 11,2   11,7 8,9 13,7 4,6 13,5 12,6 11,0 10,0 
Villamos energia < 1 
MWó + adó 0,24 0,27 0,27 0,08 0,15 0,28 0,36 0,29 0,09 0,11 0,31 0,24 0,16 0,16 0,42 0,29 0,10 0,27 0,11 0,24  0,15 0,33 0,10 0,26 0,28 0,23 0,17 
Villamos energia 1–2,5 
MWó + adó 0,18 0,21 0,21 0,08 0,14 0,21 0,25 0,29 0,09 0,09 0,18 0,16 0,14 0,16 0,22 0,17 0,10 0,21 0,11 0,18 0,11 0,13 0,18 0,10 0,18 0,16 0,17 0,15 
Villamos energia 2,5–5 
MWó + adó 0,16 0,19 0,19 0,08 0,16 0,14 0,23 0,26 0,09 0,11 0,16 0,13 0,12 0,15 0,19 0,20 0,09 0,19 0,11 0,16 0,19 0,12 0,16 0,10 0,16 0,14 0,16 0,14 
Villamos energia 5–15 
MWó + adó 0,16 0,17 0,17 0,08 0,16 0,11 0,21 0,23 0,09 0,13 0,15 0,11 0,11 0,14 0,18 0,26 0,09 0,17 0,11 0,17 0,23 0,11 0,14 0,09 0,14 0,13 0,15 0,13 
Villamos energia > 15 
MWó + adó 0,15 0,16 0,15 0,08 0,17 0,10 0,21 0,23 0,08 0,16 0,14 0,10 0,10 0,14 0,15 0,30 0,08 0,14 0,10 0,21 0,19 0,11 0,13 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 
Villamos energia < 1 
MWó adó nélkül 0,18 0,19 0,20 0,07 0,13 0,23 0,25 0,14 0,07 0,10 0,26 0,19 0,12 0,13 0,37  0,08 0,24 0,10 0,23 0,25 0,12 0,29 0,08 0,19 0,20 0,20 0,16 
Villamos energia 1–2,5 
MWó adó nélkül 0,13 0,15 0,16 0,07 0,12 0,17 0,16 0,14 0,07 0,09 0,15 0,13 0,11 0,13 0,20  0,08 0,18 0,10 0,17 0,16 0,10 0,15 0,08 0,12 0,12 0,14 0,15 
Villamos energia 2,5–5 
MWó adó nélkül 0,12 0,14 0,14 0,07 0,14 0,11 0,14 0,12 0,07 0,10 0,13 0,10 0,09 0,13 0,17  0,08 0,16 0,10 0,15 0,14 0,09 0,13 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 
Villamos energia 5–15 
MWó adó nélkül 0,11 0,13 0,12 0,07 0,14 0,09 0,13 0,10 0,07 0,12 0,12 0,09 0,08 0,12 0,16  0,07 0,15 0,10 0,16 0,13 0,09 0,12 0,08 0,09 0,10 0,13 0,12 
Villamos energia >15 
MWó adó nélkül 0,11 0,12 0,11 0,07 0,14 0,08 0,12 0,10 0,06 0,14 0,12 0,07 0,08 0,12 0,14   0,07 0,12 0,10 0,20 0,12 0,09 0,11 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 
Folyószámla belföldi, 
passzív 74 100 29 17 7 40 63 38 26 15 105 45 91 28 56 135 11 40 63 53 30 46 26 30 25 44 44 95 

Folyószámla belföldi, átl. 112 140 58 27 85 95 89 74 51 54 178 104 154 76 82 253 35 57 115 72 46 73 45 83 62 100 74 103 
Folyószámla belföldi, 
aktív 159 197 82 43 185 157 115 128 93 112 304 207 232 144 118 402 113 96 192 99 56 114 82 142 128 201 125 111 

Internet 0,14–0,5 Mb    12,27  36,27 34,43  13,31 12,2   24,23 22,9 12,88   9,58  8,17   20,48 38,08  11,16 15    
Internet 0,5–1 Mb    24,17 10,17 43,18 39,06 29,53  9,52 19,42 54,61 25,01 36,15 16,81 20,08 49,67 3,7  11,3   16,79    14    
Internet 1–2 Mb   34,9  9,43 38 30,36 34,35 24,93 15,4 16,5  29,01  7,83  39,55 11,58 28,92 8,46 16,35  17,97  6,12 20,86 18,78 14,38   
Internet 2–4 Mb   29,48 72,56 9,43 67 38,81  22,72 18,59 27,16  35,01  12,45 22  14,19 67,82 11,04  19,95 33,53  11,3 26,99 17 48,25   
Internet 4–8 Mb   15,39 75,63 9  18,22 45,99 28,09 12,72 22,42  42,01 34,9 11,62 36,4 22,95 11,34 43,02 11,7 27,35 18,83 19,16 52,07 11,59 27,02 20  16,29 

Internet 8–20 Mb   25,39 50,92 7,67  25,99 29,05 34,59 19,11   40,23 17,9 9,34 32 27,95 11,34 19,42 13,68 30,93 21,2 26,29 27,07 7,01 24,6 14 17,38 24,46 

Internet 20+ Mb   49 65,49 11,24   50,51   42,41   22,42   47,01 29,9 13,07 46,44   29,88 47,82 19,46 100,67 25,83 23,56 62,07 11,59 30,56 20 24,38 44,02 

Mobiltelefon – ár/perc 0,13 0,10 0,18 0,05 0,05 0,13 0,14 0,10 0,11 0,14 0,17 0,07 0,14 0,14 0,10 0,10 0,05 0,21 0,04 0,24 0,20 0,11 0,12 0,06 0,11 0,14 0,13 0,13 
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SZOLGÁLTATÁSOK EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Telefon – 
egységcsomag   53,2 46,8 20,4 25,9 43,5 37,8 39,7 25,9 38,2 45,3 45,0 39,7 31,3 50,8 40,1 29,7 33,0 37,6 30,8 57,4 32,6 35,7 18,0 33,1 31,0 39,5 35,5 

Telefon – ritka használat   28,8 33,1 14,4 21,8 34,2 25,8 31,1 18,6 28,0 32,5 27,9 29,4 21,4 41,1 28,8 13,0 28,3 18,8 17,8 30,5 20,8 29,0 15,0 25,9 23,1 22,6 27,6 
Telefon – közepes 
mértékű használat   38,5 43,8 21,6 25,2 47,8 35,4 37,7 29,1 37,9 43,2 45,0 40,4 32,6 52,7 39,4 14,9 36,1 26,2 26,8 39,2 25,4 36,3 19,6 32,2 32,0 32,7 31,3 
Telefon – gyakori 
használat   64,8 72,1 38,7 34,0 86,1 54,5 56,0 58,9 64,3 72,7 86,5 68,7 66,7 72,3 68,8 23,6 59,2 50,8 52,9 63,5 40,4 60,7 31,3 47,3 57,0 56,5 51,4 
Telefon – 10 perc helyi 
hívás 0,37 0,49 0,62 0,15 0,17 0,62 0,29 0,37 0,23 0,31 0,29 0,29 0,36 0,16 0,58 0,22 0,39 0,31 0,36 0,25 0,55 0,49 0,37 0,23 0,27 0,29 0,75 0,60 
Normál levél < 20 gr, 
belföld   0,55  0,46 0,34 0,38 0,55 0,74 0,35 0,58 0,32 0,80   0,55  0,45 0,50 0,50 0,19 0,44 0,45 0,47 0,24 0,57  0,60 0,44 
Normál levél < 20 gr, 
EU-n belül   0,65  0,77 0,51 0,64 0,70 1,07 0,58 0,72 0,62 0,80   0,82  0,71 0,70 0,78 0,37 0,77 0,69 0,68 0,50 1,13  1,00 0,63 

Fogtömés             78 47     125   45 8   136         63 18           159 

Fogyasztói hitelek   5,6 % 8,4 % 12,5 % 7,7 % 15,0 % 6,7 % 8,5 % 32,5 % 10,2 % 11,1 % 3,4 % 7,2 % 23,7 % 7,5 % 8,9 % 13,5 %  19,0 % 4,0 % 8,9 % 18,5 % 12,4 % 18,0 % 2,9 % 7,4 % 15,0 %   
Lakáshitelek   3,6 %   8,9 % 5,8 % 5,7 % 4,2 % 3,3 % 9,6 % 2,9 % 3,9 % 1,1 % 4,9 % 10,3 % 5,3 % 3,0 % 6,1 %   7,8 % 2,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 7,7 % 0,2 % 3,6 % 5,6 %   

 

A táblázatban feltüntetett adatok több forrásból származnak. A villamossági és gázárak alapjául az Eurostat belföldi fogyasztókra vonatkozó adatai szolgáltak (2007 óta új módszer). 
Ezek az adatok 2009-re vonatkoznak és kilowatt/óránként (villamos energia), illetve gigajoule-onként (gáz) euróban kifejezve szerepelnek. A banki folyószámlák (a hitelkártyát is 
beleértve) éves díjai a 2009 szeptemberében a Bizottság által közzétett jelentésből származnak („Az ügyfeleknek biztosított folyószámlák áraival kapcsolatos adatgyűjtés”) és 2009-
re vonatkoznak. Az internetárak a Bizottság által 2010 januárjában kiadott „Szélessávú internet-hozzáférés költségei” című tanulmányban szerepeltek, és 2009-re vonatkoznak. A 
mobiltelefon- és vonalastelefon-szolgáltatások árai az egységes európai elektronikus hírközlési piac fejlődéséről szóló 15. jelentésben jelentek meg. A postai szolgáltatások árai az 
Eurostat európai uniós postai szolgáltatásokról készített felméréséből származnak, és 2009-re vonatkoznak. A fogászati kezelések áraihoz a „Költségek nemzetközi összehasonlítása: 
Az országokon belüli és az országok közötti eltérések vizsgálata tíz egészségügyi szolgáltatás terén kilenc európai uniós tagállamban” című végleges jelentés szolgált alapul. A 
fogyasztói és a lakáshitelek kamatát az EKB-tól származó kamatadatok szerint állapították meg; a 2009. évi átlagértékeket tükrözik, a harmonizált fogyasztói árindex által kiigazítva. 
3. táblázat: Termékek árai 

TERMÉKEK EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
VW Golf + adó   17 698 17 571 14 756 15 277 13 239 16 650 28 079 14 275 15 242   17 785 15 695 16 540 18 850 16 803 14 394 15 087 14 606   19 551 13 967 18 782 13 641 16 050     15 456 

Ford Fiesta + adó  13 725 14 430   10 773 13 500 21 431  13 060 13 755 14 630 13 330 13 097 15 155 12 650  13 715   15 232 11 528 13 825  11 427   14 102 

Ford Focus + adó  19 110 19 150   17 021 19 575 35 016  17 765 16 750 20 370 18 350 18 326 23 175 17 500  18 200   22 366 16 679 20 875  14 047   20 247 

Peugeot 207 + adó  16 446  13 421 12 753 12 285 15 051 22 815 12 750 14 880 15 750 16 822 15 750 14 627 16 828 14 694 13 210  13 287 11 123 17 413 13 112 16 173 13 641 12 609 12 770 13 190 13 765 

Renault Clio + adó  16 796 16 215 12 640  12 730 15 400 25 557   15 350 18 541 16 262 14 333 18 200 14 500  14 463   16 790 12 900 17 700 12 890 14 564 12 771 12 634 14 465 

Fiat Punto + adó  16 600 15 499 13 442 12 770 14 605 16 350 23 650 13 038 15 000 14 800 17 701 15 750 15 379 17 453 15 950 14 655 14 730 14 400 15 600 19 595 14 255 19 070 13 400 15 305 13 810 13 470 16 154 

BMW 320d + adó  35 893 33 352 31 974 37 416 33 143 34 100 72 643 33 544 40 547 34 226 48 416 33 500 35 861 37 447 33 343 34 379 31 702 34 546 41 190 43 329 33 910 39 900 31 921 29 658 33 658 32 146 25 769 

Mercedes C220 + adó   37 748 34 798 32 606 42 903 32 500 35 968 74 096 33 775 43 403 34 890 42 762 32 607 35 997 41 384 35 073 34 061 33 264 36 462 47 558 44 365 35 538 43 323 37 137 31 578 34 843 33 882 24 925 

VW Golf adó nélkül  13 970 14 522 12 296 12 545 11 033 13 992 11 222 11 597 11 803  11 403 13 123 13 498 12 715 13 666 11 597 13 119 11 597  13 329 11 449 13 430 11 463 12 337   13 156 

Ford Fiesta adó nélkül  10 746 11 926   8978 11 345 9419  10 304 11 195 9593 11 145 9330 10 796 10 075  11 926   10 741 9449 10 243  9002   12 001 

Ford Focus adó nélkül  14 652 15 826   14 184 16 450 13 412  13 517 13 690 12 864 15 343 13 193 15 961 14 097  15 826   15 020 13 672 14 766  11 114   17 231 

Peugeot 207 adó nélkül  12 929  11 184 10 284 10 237 12 648 9555 10 625 11 566 13 043 10 397 13 169 10 631 11 856 11 808 10 917  10 981 9427 12 077 10 425 11 531 11 463 10 087 10 642 11 084 10 930 
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TERMÉKEK EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Renault Clio adó nélkül  13 393 13 342 10 533  10 698 12 941 11 535   12 502 12 119 13 597 11 944 12 824 11 517  12 577   11 919 10 256 13 871 10 832 11 652 10 486 10 617 12 311 

Fiat Punto adó nélkül  13 590 12 809 11 202 10 634 12 171 13 739 11 434 11 049 11 811 12 369 11 859 12 775 11 562 12 606 12 665 12 112 12 809 11 901 10 641 12 958 11 685 13 657 11 261 12 244 11 508 11 319 13 242 

BMW 320d adó nélkül  28 217 27 564 26 645 27 769 27 851 28 655 31 114 28 427 27 682 28 345 27 405 28 010 27 589 26 547 26 990 28 890 27 567 28 199 29 374 28 279 26 959 28 392 26 824 23 663 27 034 26 788 21 931 

Mercedes C220 adó nélkül   29 723 28 759 27 172 30 044 27 311 30 225 23 448 28 623 27 505 28 835 27 082 27 263 27 626 26 477 29 228 28 623 28 925 30 134 29 741 29 016 25 641 28 502 30 316 25 262 26 598 28 472 21 213 

IPOD Nano 4G 137 146 141 129  158 146 148  156 139 163 149 148 147 140     133 120 146 153 126 146 171 127 

IPOD Shuffle 2G 46 52 49 50  51 48 50  51 49 53 52 50 46 49     47 47 48 60 41 57 58 41 

IPOD Nano 3G 149 155 153 170  176 149 158  181 150 169 161 169 157 151     140 143 158 177 144 166 182 144 

Hűtőszekrény 251–300L nf 479 540 484 400  503 493 624  602 530 591 547 432  518     453 498 494 410 530 558 541 417 

Hűtőszekrény 301–350L nf 582 579 564 462  570 604 708  837 573 556 630 480 480 606     555 578 627 484 631 559 601 471 

Hűtőszekrény 301–350L A+ 458 561 537 387  456 561 576  683 546 564 540 381  488     394 407 410 335 542 511 452 370 

Mikrohullámú sütő 0,6–0,7 kW 51 47 70   49 50 60  58 51 64 38 41  79     51 40 51 48 55 67 52 50 

Mikrohullámú sütő 0,7–0,8 kW 67 81 94   76 74 58  70 63 98 68 58 81 76     67 71 74 65 74 86 86 57 

Mikrohullámú sütő 0,7–0,8 kW, 
grill 82 64 93   87 79 194  102 79 83 81 74  90     90 85 75 69 147 74 94   
Mosógép, 5,5–6L 1100–1200 
fordulat/perc A+ 424 446 463 355  459 486 431  394 430 404 443 314 407 408     743 364 412 329 479 399 434 386 

Mosógép, 5,5–6L 1300–1400 
fordulat/perc A+ 586 724 717 437  676 619 712  944 786 537 428 386 387 600     574 448 602 325 536 550 788 411 

Mosógép, 4,5–5L 900–1000 
fordulat/perc A 267 239 340 256  307 236 286  287 278 303 285 213  340     226 293 288 229 276 268 302 215 

Kávéfőző, filterpárnás 81 90 84   71 79 83   66 71 82 64 125 81     85 65 61 40 58  99 72 

Kávéfőző, 10 személyes filter 26 27 40   40 25 28  25 28 31 28 17 20 43     29 26 21 27 26  34 18 

Kávéfőző, 15 személyes filter 28 24 31   38 27 33  31 26 26 29 24 25 36     28 31 28 26 28  34 24 

Vasaló 2 kW 31 36 34   41 35 43  36 34 45 31 31 31 29     29 40 32 32 35 44 41 25 

Vasaló 2,4 kW 67 66 74   91 61 82  80 68 83 72 77 43 68     66 79 66 71 72 83 82 44 

Vasaló 2,2 kW, acél  25 24 31   25 24   25 27 49 32 20 34 37     19 21 24 20 48 33 38 23 

Porszívó 1,5–1,6 kW 72 88 134 41  72 105 72  55 43 65 53 45  49     75 66 46 40 61 61 67 49 

Porszívó 1,7–1,8 kW 92 114 114 35  113 121 153  68 88 108 79 78 61 102     115 64 63 51 72 83 89 56 

Porszívó, kézi, < 0,7 W 59 65 65 59  55 62 54  55 61 47 50 41 131 43     67 41 52 37 41 51 48 94 

Atom netbook < 11' 100–200 G 357 331 387 389  345 380 383  380 360 386 375 356 389 361     367 346 370 376 341   314 

Noteszgép (core2, 15–16' 200–
300 G) 703 767 789 911  909 757 870  856 710 928 730 850 733 750     654 721 771 843 812   550 

Noteszgép (core2 15–16' 300–
400 G) 798 838 854 920  823 799 961  965 806 854 812 1069 766 816     746 766 901 874 750   626 

TV 32LG3000 474 470 535 467  495 465 616  552 496 482 510 489 523 455     449 394 478 408 504 498 513 462 

TV LE32A336 453 505 443 442  466 453 581  510 422 546 494 360  454     390  399 401 482 412 478 392 

TV LE32A330 422 460 479 427  366 453 447  482 395 418 381 379 392 400     428 375 505 404 472 483 462 346 

Ixus 80 IS 170 166 191 189  184 158 198  203 180 188 172 188 196 190     179 170 178 164 184 190 190 161 

Lumix DMC TZ5 288 310 327 283  298 290 311  362 304 304 287 265 305 310     293 280 278 310 321 323 326 252 

Coolpix S210 139 148 153 144  133 135 162  148 129 154 141 144 166 145     146 145 139 142 150 138 139 124 
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TERMÉKEK EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Euro-super 95 + adó 1346 1188 1449 1030 1090 1287 1386 1439 1098 1509 1167 1431 1333 1231 1333 1372 1201 1152 1101 1220 1489 1150 1382 1086 1345 1223 1275 1404 

Euro-super 95 adó nélkül 531 505 584 508 578 565 510 580 492 548 552 561 508 543 538 580 559 540 548 596 531 536 559 526 492 531 557 511 

Dízel + adó 1179 1103 1203 990 1069 1246 1194 1209 1092 1310 1077 1148 1135 1173 1249 1212 1054 970 1075 1060 1149 1083 1167 1055 1265 1187 1133 1432 

Dízel adó nélkül 556 533 601 518 589 606 533 578 517 645 572 611 521 578 563 587 597 534 574 546 528 573 600 556 553 560 584 535 

Fűtőolaj + adó 745 746 628 985 825 737 682 1153 739 1127 706 786 700 1173 846 1178 586 573 720 720 807 687 833 909 1125 789 781 633 

Fűtőolaj adó nélkül 521 513 501 514 582 521 512 590 505 495 512 563 528 578 637 578 463 502 574 513 424 506 561 438 497 530 630 472 

 

A táblázatban feltüntetett termékárak több forrásból származnak. A gépjárműárak adatai a Versenypolitikai Főigazgatóság által 2010 júliusában közzétett legújabb autóárakról szóló 
jelentésből származnak. A 30 elektronikai termék ára a GfK Retail vállalat egyik tanulmányában szereplő fogyasztói áradatokon alapul, amely az elektromos és elektronikus 
fogyasztói termékek 10 kategóriájában teljes körűen összehasonlítja az árakat. A jelentés a tervek szerint 2011 tavaszán lát napvilágot. Az (1000 literre vonatkozó) üzemanyagárakat 
az Európai Bizottság által létrehozott Energiapiaci Megfigyelőközpont rendszeresen frissíti, és azok 2010-re vonatkoznak. 
4. táblázat: Eurostat-árak 

 TERMÉKEK – EUR EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Hosszúszemű rizs, 1 kg   2,2 3,0 1,5 2,2 1,4     1,5 2,7 1,4 2,5   1,2   2,1 1,3 2,6 1,7 2,8 2,0 1,0 1,0 1,7     1,6 3,3 

Búzaliszt, 1 kg  1,0 0,8 0,5 1,3 0,4    1,3 0,8 0,6  0,4 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 1,1 0,4 0,8 0,6  1,0 0,4 0,8 

Fehér kenyér, 1 kg  4,8 2,5 0,6 1,8 0,7    2,1 2,7 3,3  0,9 1,7 2,6 1,5 3,4 1,7 1,1 1,4 0,8 2,0 0,9  1,9 1,3 1,6 

Kenyér, gabonafélék 

Spagetti, 1 kg     2,0   2,1 1,1 2,6   2,0 1,8   2,3   2,1 2,4 1,5 2,1 2,4 1,9 1,6 1,3   1,3 2,5     2,1 1,7 

Darált marhahús, 1 kg     8,9 3,2   3,1           9,2       9,1 3,5 7,9   5,6 5,6 2,6   3,7       7,0 

Sertésbordaszelet, 1 kg  9,3 7,5   4,1    5,5  12,4  4,5  8,1 4,1 9,2 5,1 3,5 7,7 3,0 5,5 5,4  5,2 4,2   
Egész csirke, 1 kg  4,2 4,0 2,3 3,5 2,2   2,5 3,7 2,8   2,6 4,0 4,2 2,6 4,1 2,8 2,5  1,6 2,3 2,3  3,3 2,3 3,4 

Virsli, frankf./bécsi, 1 kg      4,5    7,1    3,4  7,3  9,5 4,3   3,4 5,7 3,6  6,0 3,1   
Hús és hústermékek 

Kolbász, szalámi, 1 kg   17,9 15,7   6,2 6,4           14,6   11,7     11,1 14,7 10,5     7,3             
Tonhalkonzerv, 1 kg   8,1 9,7 6,9               8,8       10,1   13,4   5,6 7,7 5,5 8,7       6,3 7,6 

Friss tej, teljes, 1 l  0,9  0,8 1,2 0,6   0,7 1,1 0,9 0,9  0,7 1,1 1,4 0,7 1,1 0,7 0,7 1,0 0,6 0,8 1,2  0,8 0,6 0,9 

Natúr joghurt, 1 kg   2,6 1,0  1,5    3,3    1,8  4,5  3,1  1,6 0,7 1,4 2,8       
Gyümölcsjoghurt, 1 kg  2,9 3,2 1,9  2,2      2,4  1,9   2,8 4,0  1,6  1,6 3,1   2,3 0,4   
Sajt, Camembert, 1 kg  8,7 7,2   7,4        11,1    12,6    7,7     8,5   
Sajt, Gouda, 1 kg  7,8 7,9   4,2            10,9 5,7  6,0 3,6    8,0    
Tyúktojás, 10 db  3,4 2,0 1,1 2,0 1,0    2,6 1,3 1,8  1,1 3,1 1,9 1,2 2,4 1,4 1,1 1,8 1,0 1,3 1,1  1,5 1,1 3,0 

Vaj, 250 gr  1,3 1,4 1,1 2,1 0,9    2,8  1,2  1,7 1,3 2,0 1,2 1,8 1,4 1,5 1,2 0,9 1,6 1,6  2,0 1,4 1,2 

Egyéb élelmiszerek (pl. hal, tejtermék, olaj, 
fűszer, édesség, leves) 

Olívaolaj, 1 l  7,7 6,7  5,3 10,0    5,5 2,9   9,1  5,3 6,7 8,0  5,6  8,5 4,0       
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 TERMÉKEK – EUR EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Növényi olaj, 1 l  3,2 2,1 1,2  1,3    2,5  3,2  1,5   2,0 3,3 2,0 2,3  1,4 1,5   2,2 1,9   
Fehér cukor, 1 kg  1,0 0,9 0,8 1,0 0,7   0,9 0,8 0,9 1,1  0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9  0,8 0,9 1,1 

Lekvár, 1 kg  4,6 3,4 3,0 4,1 3,7     3,0   2,7 4,0 4,2 3,3 5,0  1,2 2,3 2,7 5,8 3,1   4,0 3,3 

Tejcsokoládé, 1 kg  8,5 9,0 6,9  8,2 8,4   9,7  9,4  8,0    12,2    7,2 9,6   8,4 7,8   
Jégkrém, 1 l  3,0 3,2 2,1 5,4 6,4   2,5 4,9  1,6  3,7  6,6 2,2 4,2  2,1 3,2 2,1 3,2 4,2  3,6 1,4 2,3 

Ketchup, 1 kg   2,1   1,5   1,6     2,1 3,8   3,1   3,2     1,8   1,4 3,0 2,5 2,2 2,7 2,6     2,8 3,3 

 Alma, 1 kg   1,8 1,3 1,0   1,1     1,1 1,9 1,7 1,8   0,9   2,0 1,5 2,1 0,9 1,6 1,3 0,7 1,3 0,8   1,1 1,0 1,9 

Gyümölcskonzerv, 1 kg  1,5 2,1   1,6    2,2  2,8  1,7  2,9 1,7 5,3 1,8 2,1  1,5 1,6    1,8 2,0 

Sárgarépa, 1 kg  1,3 1,1 0,8 1,2 0,9   0,9 1,1 1,1 1,8  0,8 1,3 1,2 0,8 1,3 1,0 1,4  0,8 0,7 0,7  1,2 1,1 1,1 

Gyümölcs és zöldség 

Burgonya, 1 kg   1,1 1,0 0,6 0,5 0,6     0,4 0,7 0,7 0,8   0,7 1,4 0,9 0,7 1,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5   0,5 0,6 0,8 

Kávé, 1 kg     9,3 6,1 8,9 8,2         6,2 5,5   7,7   9,3 8,0 10,3 9,6 20,5 4,0 5,3 8,7 9,9     8,0 11,3 

Fekete tea, 25 filter  2,0 1,2  1,4 0,7   1,3 2,1    1,3 0,9 1,4 1,2 1,8  0,7  1,2 1,5    0,7   
Ásványvíz, 1 l  0,3 0,4 0,2  0,3 0,5   0,3  1,1  0,3  0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 1,4 0,3  0,4 0,3   

Alkoholmentes italok, kivéve kávéházakban, 
bárokban és éttermekben árusított italok 

Narancslé, 1 l   1,2 1,3 1,2   1,1     1,1 1,4 0,8 1,0   1,2 1,6 0,7 1,2 1,4     0,6 1,0 1,1 1,4     1,3 2,2 

Vodka, 1 l   12,8     13,6 9,7     11,2 16,1       10,8 30,8   10,7 12,5 10,9     8,7   9,2     7,7 18,6 

Vörösbor, 0,75 l  4,2   3,3 1,9    3,6    0,6   4,3 4,4  1,6  3,7 1,2 2,7  1,3 1,9 6,0 

Fehérbor, 0,75 l  3,8  1,8 3,2 1,6    3,4    0,6  3,9  4,6  1,6  4,6 1,2 3,4  1,1 1,7 6,1 

Alkoholtartalmú italok, kivéve kávéházakban, 
bárokban és éttermekben árusított italok 

Sör, 1 l   1,6 1,5 0,9 2,4 1,4 1,4   1,5 1,9   3,4   1,4   1,8 1,4 2,1 1,5 2,5   1,1 1,5 0,9   1,7 1,0   
Vatta, 1 m2           5,0               2,8     3,0 13,9   7,5 7,0 3,7         7,6   
Férfi öltöny, gyapjú  217,2  90,1  183,4           148,0 307,7    145,2  122,7   161,6   
Farmernadrág (férfi)  64,9 56,5 22,4  37,8    49,3    31,2   30,6 58,1  40,2  26,0  26,6  63,3 44,2   
Férfiing  36,1 41,2 16,6 38,1 18,3    40,1    21,1   24,6 58,7  28,1 35,8 17,2     20,2 24,6 

Férfipóló, rövid ujjú  24,1 18,0 5,5  21,0        13,1   11,2 36,0  21,0 11,9 4,6  6,7      
Farmernadrág (női)  67,1 53,1   31,4 35,9   57,2    26,6   65,6 41,5  30,3 65,4 23,9    63,3 32,3 52,2 

Szoknya    18,9  31,6           31,3 42,6  28,1  18,4  19,2  76,7 31,9 28,6 

Női póló  25,9 19,7   20,9        11,8   16,2 38,8  18,0 18,8 10,5        
Női kétrészes fürdőruha  38,9    30,9        29,9   24,6 61,2  32,4 31,8 20,9    45,7 30,1   
Melltartó, push-up      17,1        17,2   11,9 28,3    9,5     16,8   
Harisnya  5,5 5,9 1,9 3,9 1,3   2,7 3,9    1,6   2,7 5,4  4,4 2,5 0,7    3,4 1,1 3,4 

Farmernadrág (gyermek)  26,6 30,8 12,7  17,6    30,6    16,2   19,0 32,5 18,7 18,3 21,9 13,7  11,8   20,4 11,2 

Klasszikus férfi fűzős cipő  76,6 100,8   52,3        45,4   53,6 110,9  51,8 90,6 35,0  35,8  69,9 58,4 53,2 

Ruházat és lábbeli 

Női pumps  89,3 83,9   47,8        42,9   48,9 106,0  39,3 66,2 34,7  38,6  70,7 52,8   
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 TERMÉKEK – EUR EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
Gyermek sportcipő     67,8 12,7           41,0       19,7     11,9 76,1 19,4   41,1 9,5         27,2 31,4 

Hűtőszekrény – 200 l, fagyasztó 
100 l, A   625,2 446,2 337,2   344,6               326,1     359,5 510,9 342,6 614,5 555,7 273,6   299,0   511,4 364,2   
Mosógép – 4,5–5 kg, A   570,5 613,8 274,7   384,0 496,8             275,0     350,7 395,5 368,5 595,5 526,4 259,8   299,9     372,8 369,5 

Nagyméretű háztartási berendezések (pl. 
sütők, hűtőszekrények, fűtőtestek, 
porszívók) 

Porszívó – 1,4–1,6 kW   147,7 156,2 54,3   126,9               53,7     105,1 124,5       73,3   75,8     93,8   
Taxi – 5 km, nappali viteldíj   9,7 9,1 1,4 5,6 5,5 6,9   5,2     11,5   5,1     3,2 16,4 4,5   4,7 3,3 4,3 2,0   6,0 4,8   Villamos-, busz- és metrószolgáltatások 
Városi busz, 1 feln. menetjegy, 5 
km, 2 zn.   1,5 1,3 0,4 1,3 0,4     0,7 1,0       0,8     0,5 1,5   0,5 2,4 0,5 1,1 0,3     0,5   
Elem LR6–1,5V = AA, alkáli, 1 db  1,3 1,7 0,3 1,0 0,3   0,6 1,1  1,1  0,9  1,0  1,1 0,7 2,5 1,2 0,5 0,9 0,5  1,2 0,9 0,9 

Izzó – 220–240 V, 1 db   0,8 0,3 0,5 0,4   0,4 1,0    0,3  1,0 0,3 1,6 0,4 0,6 0,9 0,3 1,2 0,3  0,4 0,4 0,6 

Üres CD-R, 700 MB  1,0  0,7 0,7 0,4        0,5   0,8 0,7   0,8 0,3 0,6 0,7  0,5 0,5   
TV LCD, 32"  647,6 813,2   554,7 648,9  497,8     459,2   592,8 589,7  451,7 630,5 453,5     536,6   
DVD rec + HD, 160–250 GB  329,6 284,4   296,3        203,0   84,6 201,2   267,8 174,5    258,1 253,2 198,3 

Egyéb elektronikai cikkek (pl. televízió, 
audiolejátszók, fényképező és 

videoberendezések) 

MP3-lejátszó '4 GB flash LCD  78,6 117,9   62,3        52,5   62,8 67,5   86,4 33,5     51,0   
Kulturális és szórakoztatási szolgáltatások 
(pl. koncertek, mozi és vidámparkok) Mozijegy, 1 db   8,2 7,3 2,4 7,3 3,3 7,1     7,6   9,2   4,1 8,7 6,3 3,9 7,3   5,8 8,5 3,2 5,0     4,7 2,6   
 Könyvek, magazinok, újságok, írószer 
(postai kézbesítés nélkül) Napilap   1,0 1,0 0,5 1,0 0,5     1,2 1,3       0,5     0,7 1,7   0,5 1,3 0,3 0,9 0,3   1,0 0,4 0,3 

Házi vörösbor (pohár) 12 cl   1,8       1,1     2,1         0,6     1,5 4,0     3,2 1,3 0,8       0,6 2,2 

Sör (lager), dm (pohár) 0,2–0,35 l   1,7   1,0        0,8 2,6 2,0 1,5 2,1  1,2 1,9 0,7 0,9 0,6   1,1 1,6 
Kávéházi, bár- és éttermi szolgáltatások 

Egy csésze kávé, asztali   2,3 1,8 0,4 0,9 0,8 1,7     2,7   1,7   0,7   0,8 0,8 2,1 1,1 1,2 1,9 1,0 0,6 0,7   1,2 0,8 2,0 

Higiéniai szolgáltatások (például fodrász, 
szauna stb.) Női hajvágás + mosás + szárítás   44,7     16,9 10,6 29,3   14,1 17,2   36,3   8,7 38,5 16,3 12,4 28,3 15,8 26,2 33,6         28,2 8,3   

Sampon, 400 ml   4,3 3,9 4,5 4,1 3,0       4,2   4,8   4,1   4,5 4,7 3,8 4,1 6,3 5,0 1,8 5,2 5,8   4,0 3,0 2,2 

Fogkrém, 100 ml  2,7 2,0 0,9 3,1 1,3 2,5  1,6 3,2  2,2  1,8  2,3 1,9 2,9 1,9  2,4 1,5 3,0 1,4  2,6 1,3   
Higiéniai termékek (kozmetikumok, 
parfümök, elektromos kozmetikai 
berendezések) 

Tusfürdő, 300 ml   2,7 2,1     2,7     2,4     3,1   2,1   2,7 2,8 2,9 2,8 3,0 3,6 2,5 2,1 2,8   2,4 2,9 2,4 

Törölköző, 70 x 150 cm  19,2 15,2 2,7  5,1        3,8  9,9 3,8 9,3  6,6 5,2 4,0  5,5   4,8   
Zenei CD – Pop (top 5 eladás)  15,8 17,5  19,7 12,2        11,8  18,8 6,6 18,3 12,5  15,1 8,7 14,2   14,0 11,0 12,2 

Kutyaeledel (hús), 1 kg   2,6    2,4       2,4  2,0  2,3 2,3 4,0   2,1   2,0    
Kutyaeledel (száraz), 1 kg  1,8 1,8 1,5  2,2      2,4     2,2 2,1  4,0 3,3 2,0 2,6    2,6   
Mosópor, 1 kg    3,4 2,7 3,1 1,7   3,5  3,7  2,7  2,5 2,7 3,2 2,9 2,9  3,0 2,6 2,7  3,5 3,0   

  

Cigaretta, 20 db  3,8 4,7 1,7 3,1 2,4   2,6 2,6  4,5  2,4 8,3  1,7 3,8 2,6 3,4 5,0 1,8 3,4 1,7  2,8 2,5 6,8 

Öltönytisztítás   13,4 14,7   10,1 5,6     8,1 9,8       7,9   8,7   15,7   6,8 14,8 6,0 7,3 4,9   12,3   11,8 Cipő- és ruhatisztítás, -javítás 
Cipőjavítási szolgáltatás           4,0     5,0 3,8       3,5     3,9 10,8 6,3     2,9 3,7 4,7   6,7 3,1   

Forrás: Eurostat-árak, 2009. (kutatási projekt) 
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II. melléklet: A piacok nemzeti rangsora 
Az 50 fogyasztói piacról a felmérés alapján összeállított nemzeti rangsorok az alábbiakban olvashatók. 

Ausztriában a postai és 
fogászati szolgáltatások a 
megfelelő összesített uniós 
helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. A 
gázszolgáltatás, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a vasúti 
szolgáltatások, az 
üzemanyagok, az 
otthonbiztosítás, a 
szerencsejátékok, a 
gépjármű-biztosítások, a 
nem receptre kapható 
gyógyszerek, a sport- és 
szabadidős szolgáltatások, a 
kenyér és gabonafélék, 
valamint a higiéniai 
szolgáltatások mind lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

Egyetlen egységes piac sem 
ért el olyan helyezést, 
amely jóval meghaladta 
volna az összesített uniós 
pozíciót. A háztartási és 
kerti karbantartási 
szolgáltatások, a gépjármű-
karbantartási és -javítási 
szolgáltatások, a jogi és 
könyvviteli szolgáltatások, 
a hús és hústermékek, a 
ruházat és lábbeli, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, a vízügyi 
szolgáltatások, a villamos-, 
busz- és 
metrószolgáltatások, az új 
autók, a temetkezési 
szolgáltatások és a 

 

 

Belgiumban a postai és 
a légiforgalmi 
szolgáltatások a 
megfelelő összesített 
uniós helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. A 
mobiltelefon-
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, az 
ICT-termékek, az új 
autók, a gépjármű-
biztosítások, a bútorok 
és lakberendezési 
cikkek, a sport- és 
szabadidős 
szolgáltatások, a 
nyaralási szálláshelyek 
és a higiéniai termékek 
szintén lejjebb kerültek 
a rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

Az üzemanyagok 
azonban az összesített 
uniós rangsorban 
elfoglalt helyüknél jóval 
előnyösebb pozícióban 
találhatók. A kölcsön és 
jelzálog, a vízügyi 
szolgáltatások, a 
gépjármű-karbantartási 
és -javítási 
szolgáltatások, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, a 
szerencsejátékok, a 
gyümölcs és zöldség, a 
hús és hústermékek, a 
szabadidős termékek, a 
nem receptre kapható 
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kisméretű háztartási 
berendezések egyaránt jobb 
helyen végeztek, mint az 
összesített uniós 
rangsorban. 

gyógyszerek és az egyéb 
élelmiszerek szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Bulgáriában a szabadidős 
termékek, a kisméretű 
háztartási berendezések és 
az alkoholtartalmú italok 
piaca az a három piac, 
amely a megfelelő 
összesített uniós 
helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót foglal 
el. 

A ruházat és lábbeli, a 
fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a vasúti 
szolgáltatások, a hús és 
hústermékek, a háztartási és 
kertészeti termékek, a 
gyümölcs és zöldség, az 
üzemanyagok, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, az egyéb 
élelmiszerek, az új autók, a 
kenyér, gabonafélék, rizs és 
tésztafélék, a nagyméretű 
háztartási berendezések és a 
nyaralási szálláshelyek 
mind lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített uniós 
helyezésüknél. 

Az internet-szolgáltatások, 
a banki folyószámla (a 
hitelkártyát is beleértve), a 
mobiltelefon-
szolgáltatások, az 
otthonbiztosítás és a 
gázszolgáltatás mind jóval 
kedvezőbb helyet foglalnak 
el a rangsorban, mint 
összesített uniós 
megfelelőjük. 

A háztartási és kerti 
karbantartási 
szolgáltatások, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a nem 
receptre kapható 

Cipruson a villamos-, 
busz- és 
metrószolgáltatások, a 
kisméretű háztartási 
berendezések, valamint a 
sport- és szabadidős 
szolgáltatások a megfelelő 
összesített uniós 
helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A nagyobb utazások és 
körutak, az ICT-termékek, 
a szabadidős termékek, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, az 
üzemanyagok, a postai 
szolgáltatások, a 
temetkezési 
szolgáltatások, a 
nagyméretű háztartási 
berendezések, az 
alkoholmentes italok, a 
gyümölcs és zöldség, az 
alkoholtartalmú italok, 
valamint a kulturális és 
szórakoztatási 
szolgáltatások szintén 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A mobiltelefon- és a 
vonalastelefon-
szolgáltatások azonban az 
összesített uniós 
rangsorban elfoglalt 
helyüknél jóval 
előnyösebb pozícióban 
találhatók. 

A használt autók, az 
internet-szolgáltatások, a 
kölcsön és jelzálog, a 
ruházat és lábbeli, a hús és 
hústermékek, a nem 
receptre kapható 
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gyógyszerek, a fogászati, a 
postai és a légiforgalmi 
szolgáltatások szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós helyükhöz 
képest. 

gyógyszerek, a bútorok és 
lakberendezési cikkek, az 
új autók és a fogászati 
szolgáltatások szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Csehországban a gépjármű-
bérlési szolgáltatásoké az 
egyetlen olyan piac, amely a 
megfelelő összesített uniós 
helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót foglal 
el. 

A ruházat és lábbeli, a 
szerencsejátékok, az 
üzemanyagok, az új autók, a 
nem receptre kapható 
gyógyszerek, a bútorok és 
lakberendezési cikkek, 
valamint az alkoholtartalmú 
italok mind lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített uniós 
helyükhöz képest. 

A gépjármű-karbantartási és -
javítási szolgáltatások, 
valamint a villamos-, busz- 
és metrószolgáltatások piaca 
egyaránt jóval kedvezőbb 
pozíciót foglal el a 
rangsorban, mint összesített 
uniós megfelelőjük. 

Az internet-szolgáltatások, 
a mobiltelefon-
szolgáltatások, a vízügyi 
szolgáltatások, a jogi és 
könyvviteli szolgáltatások, 
az otthonbiztosítás, a 
fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a gyümölcs 
és zöldség, az 
ICT-termékek, az egyéb 
élelmiszerek és a fogászati 
szolgáltatások mind jobb 
helyen végeztek, mint az 
összesített uniós 
rangsorban. 

 

Németországban 
egyetlen piac sem 
foglalt el jóval 
magasabb vagy 
alacsonyabb pozíciót a 
rangsorban megfelelő 
összesített uniós 
helyéhez képest. 

A vasúti szolgáltatások, 
a vonalastelefon-
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a 
szerencsejátékok, az 
ICT-termékek, a 
gyümölcs és zöldség, a 
bútorok és 
lakberendezési cikkek, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, a sport- és 
szabadidős 
szolgáltatások és végül a 
kenyér, gabonafélék, 
rizs és tésztafélék 
összesített uniós 
helyezésüknél lejjebb 
kerültek a rangsorban. 

A villamossági 
szolgáltatások, a 
háztartási és kerti 
karbantartási 
szolgáltatások, a 
gépjármű-karbantartási 
és -javítási 
szolgáltatások, a vízügyi 
szolgáltatások, a 
fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, az új 
autók, a kávéházi, bár- 
és éttermi 
szolgáltatások, valamint 
a kisméretű háztartási 
berendezések azonban 
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előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Dániában a higiéniai termékek 
és az egyéb elektronikai cikkek 
a megfelelő összesített uniós 
helyezésnél jóval alacsonyabb 
pozíciót foglalnak el. 

A mobiltelefon-szolgáltatások, 
a banki folyószámla (a 
hitelkártyát is beleértve), a hús 
és hústermékek, a 
vonalastelefon-szolgáltatások, 
az ICT-termékek, a gépjármű-
biztosítások, a gyümölcs és 
zöldség, az egyéb 
élelmiszerek, a postai 
szolgáltatások és a higiéniai 
szolgáltatások szintén lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós helyezésüknél. 

A vízügyi szolgáltatások, a 
vasúti szolgáltatások és az 
üzemanyagok megfelelő 
összesített uniós helyezésüknél 
jóval magasabb pozíciót 
foglalnak el. 

A jogi és könyvviteli 
szolgáltatások, a ruházat és 
lábbeli, a háztartási és 
kertészeti termékek, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, 
valamint a bútorok és 
lakberendezési cikkek 
szintén előreléptek a 
rangsorban összesített 
uniós helyükhöz képest. 

 

Észtországban a 
gyümölcs és zöldség, a 
szabadidős termékek, a 
kis- és a nagyméretű 
háztartási berendezések 
mind jóval alacsonyabb 
pozíciót foglalnak el a 
rangsorban a megfelelő 
összesített uniós 
helyezésnél. 

A ruházat és lábbeli, a hús 
és hústermékek, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, az 
üzemanyagok, a 
kávéházi, bár- és éttermi 
szolgáltatások, az 
ICT-termékek, az egyéb 
élelmiszerek, a bútorok 
és lakberendezési 
cikkek, az új autók, az 
egyéb elektronikai 
cikkek, az 
alkoholtartalmú italok, 
az alkoholmentes italok, 
a higiéniai termékek, a 
nyaralási szálláshelyek, 
valamint a kulturális és 
szórakoztatási 
szolgáltatások mind 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A jogi és könyvviteli 
szolgáltatások, a 
mobiltelefon-
szolgáltatások, a banki 
folyószámla (a hitelkártyát 
is beleértve), a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, valamint a 
vasúti szolgáltatások az 
összesített uniós 
rangsorban elfoglalt 
helyüknél jóval 
előnyösebb pozícióban 
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találhatók. 

Az internet-szolgáltatások, 
a villamossági 
szolgáltatások, a 
fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, az 
otthonbiztosítás, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, a 
szerencsejátékok, a 
temetkezési 
szolgáltatások, a 
gépjármű-biztosítások, 
valamint a postai 
szolgáltatások mind 
előreléptek a rangsorban 
megfelelő összesített 
uniós helyükhöz képest. 
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Görögországban az 
üzemanyagok, a nyaralási 
szálláshelyek, a sport- és 
szabadidős szolgáltatások a 
megfelelő összesített uniós 
helyezésnél jóval alacsonyabb 
pozíciót foglalnak el. 

A kölcsön és jelzálog, a banki 
folyószámla (a hitelkártyát is 
beleértve), a fuvarozási és 
szállítási szolgáltatások, a 
nagyobb utazások és körutak, 
a szerencsejátékok, az 
otthonbiztosítás, a 
temetkezési szolgáltatások, a 
higiéniai termékek és az 
alkoholtartalmú italok szintén 
lejjebb kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A hús és hústermékek piaca 
az egyetlen, amely megfelelő 
összesített uniós helyéhez 
képest jóval előnyösebb 
pozíciót foglal el a rangsorban. 

Az internet-szolgáltatások, a 
használt autók, a gépjármű-
karbantartási és -javítási 
szolgáltatások, a vízügyi 
szolgáltatások, a 
mobiltelefon-
szolgáltatások, a ruházat és 
lábbeli, a gázszolgáltatás, a 
gyümölcs és zöldség, az 
egyéb élelmiszerek, az 
ICT-termékek, a 
légiforgalmi szolgáltatások 
és a fogászati 
szolgáltatások szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós helyükhöz 
képest. 

 

Spanyolországban a 
légiforgalmi 
szolgáltatásoké az 
egyetlen olyan piac, amely 
a megfelelő összesített 
uniós helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglal el a rangsorban. 

A mobiltelefon-
szolgáltatások, a banki 
folyószámla (a hitelkártyát 
is beleértve), az 
otthonbiztosítás, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a 
gépjármű-biztosítások, az 
üzemanyagok, az új autók, 
a temetkezési 
szolgáltatások, a 
fogászati szolgáltatások, 
a nagyméretű háztartási 
berendezések, a 
nyaralási szálláshelyek, 
a kulturális és 
szórakoztatási 
szolgáltatások, valamint 
a higiéniai 
szolgáltatások mind 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A háztartási és kerti 
karbantartási 
szolgáltatások, a 
szerencsejátékok, a hús és 
hústermékek, valamint a 
gyümölcs és zöldség 
azonban az összesített 
uniós rangsorban elfoglalt 
helyüknél jóval 
előnyösebb pozícióban 
találhatók. 

A használt autók, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, a vízügyi 
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szolgáltatások, a vasúti 
szolgáltatások, a ruházat 
és lábbeli, a villamos-, 
busz- és 
metrószolgáltatások, 
valamint az egyéb 
élelmiszerek szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 



 

HU 49   HU 

 

Finnországban az 
ICT-termékek, a gépjármű-
biztosítások, a könyvek, 
magazinok és újságok, 
valamint a bútorok és 
lakberendezési cikkek a 
megfelelő összesített uniós 
helyezésnél jóval alacsonyabb 
pozíciót foglalnak el. 

A mobiltelefon- és 
vonalastelefon-szolgáltatások, 
az otthonbiztosítás, az új autók, 
az egyéb elektronikai cikkek, a 
higiéniai termékek, a sport- és 
szabadidős szolgáltatások, 
valamint a nagy- és 
kisméretű háztartási 
berendezések lejjebb kerültek 
a rangsorban összesített uniós 
helyezésüknél. 

A hús és hústermékek, 
valamint a villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások piaca 
egyaránt jóval kedvezőbb 
pozíciót foglal el a rangsorban, 
mint összesített uniós 
megfelelőjük. 

A jogi és könyvviteli 
szolgáltatások, a vízügyi 
szolgáltatások, a ruházat és 
lábbeli, a kölcsön és 
jelzálog, a vasúti 
szolgáltatások, a nagyobb 
utazások és körutak, a 
szerencsejátékok, a 
gyümölcs és zöldség, az 
üzemanyagok és a 
temetkezési szolgáltatások 
mind előreléptek a 
rangsorban összesített 
uniós helyükhöz képest. 

 

Franciaországban a nem 
receptre kapható 
gyógyszerek és a postai 
szolgáltatások a 
megfelelő összesített 
uniós helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A banki folyószámla (a 
hitelkártyát is 
beleértve), a vasúti 
szolgáltatások, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a 
gépjármű-biztosítások, a 
légiforgalmi 
szolgáltatások, a 
temetkezési 
szolgáltatások és a 
nagyméretű háztartási 
berendezések szintén 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A ruházat és lábbeli 
azonban az összesített 
uniós rangsorban 
elfoglalt helyénél jóval 
előnyösebb pozícióban 
található. 

A használt autók, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, a fuvarozási 
és szállítási 
szolgáltatások, a hús és 
hústermékek, a nagyobb 
utazások és körutak, 
valamint az 
üzemanyagok szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 



 

HU 50   HU 

 

Magyarországon a 
temetkezési szolgáltatások, 
az alkoholtartalmú italok és a 
szerencsejátékok a megfelelő 
összesített uniós helyezésnél 
jóval alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A kölcsön és jelzálog, a 
gázszolgáltatás, a vasúti 
szolgáltatás, a villamos-, 
busz- és metrószolgáltatás, a 
gépjármű-biztosítások, az új 
autók, a higiéniai termékek, 
valamint a kenyér, 
gabonafélék, rizs és 
tésztafélék szintén lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A mobiltelefon-
szolgáltatások piaca az 
egyetlen, amely megfelelő 
összesített uniós helyéhez 
képest jóval előnyösebb 
pozíciót foglal el a 
rangsorban. 

Az internet-szolgáltatások, 
a gépjármű-karbantartási és 
-javítási szolgáltatások, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a háztartási 
és kertészeti termékek, a 
kávéházi, bár- és éttermi 
szolgáltatások, valamint az 
ICT-termékek mind 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós helyükhöz 
képest. 

 

Írországban a 
légiforgalmi 
szolgáltatások piaca az 
összesített uniós 
rangsorban elfoglalt 
helyénél jóval 
alacsonyabb pozícióban 
található. 

A banki folyószámla (a 
hitelkártyát is 
beleértve), a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, az 
üzemanyagok, az 
otthonbiztosítás, az új 
autók, a gépjármű-
biztosítások, a nem 
receptre kapható 
gyógyszerek, a fogászati 
szolgáltatások, a 
nyaralási szálláshelyek, 
a sport- és szabadidős 
szolgáltatások, a 
kulturális és 
szórakoztatási 
szolgáltatások, valamint 
a könyvek, magazinok 
és újságok szintén 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A villamossági 
szolgáltatások és a 
szerencsejátékok az 
összesített uniós 
rangsorban elfoglalt 
helyüknél jóval 
előnyösebb pozícióban 
találhatók. 

A gázszolgáltatás, a 
vízügyi szolgáltatások, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, a 
ruházat és lábbeli, a hús 
és hústermékek, a 
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gyümölcs és zöldség, 
valamint a postai 
szolgáltatások szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Olaszországban az 
üzemanyagok és a postai 
szolgáltatások a megfelelő 
összesített uniós helyezésnél 
jóval alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A vasúti szolgáltatások, a banki 
folyószámla (a hitelkártyát is 
beleértve), a vonalastelefon-
szolgáltatások, a 
gépjármű-biztosítások, a 
légiforgalmi szolgáltatások, 
az egyéb élelmiszerek, 
valamint a bútorok és 
lakberendezési cikkek szintén 
lejjebb kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A használt autók, a 
villamossági 
szolgáltatások, a ruházat és 
lábbeli, a 
gépjármű-karbantartási és 
-javítási szolgáltatások, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, a nagyobb 
utazások és körutak, a 
gyümölcs és zöldség, a hús 
és hústermékek, az 
ICT-termékek, a szabadidős 
termékek, valamint a nem 
receptre kapható 
gyógyszerek szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós helyükhöz 
képest. 

 

Litvániában egyetlen 
egységes piac sem került 
olyan helyre a rangsorban, 
amely jóval alatta maradt 
volna az összesített uniós 
pozíciónak. 

A vízügyi szolgáltatások, 
a ruházat és lábbeli, a hús 
és hústermékek, a 
gyümölcs és zöldség, a 
szerencsejátékok, a 
szabadidős termékek, a 
bútorok és lakberendezési 
cikkek, az új autók, az 
egyéb élelmiszerek, a nem 
receptre kapható 
gyógyszerek, az 
üzemanyagok, a 
kisméretű háztartási 
berendezések, a fogászati 
szolgáltatások, a higiéniai 
termékek, az egyéb 
elektronikai cikkek, a 
nyaralási szálláshelyek, a 
sport- és szabadidős 
szolgáltatások, valamint 
az alkoholmentes italok 
azonban egyaránt lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A bankifolyószámla-piac (a 
hitelkártyát is beleértve), 
valamint a villamos-, busz- 
és metrószolgáltatások 
piaca egyaránt jóval 
kedvezőbb pozíciót foglal el 
a rangsorban, mint 
összesített uniós 
megfelelőjük. 

A háztartási és kerti 
karbantartási szolgáltatások, 
az internet-szolgáltatások, a 
kölcsön és jelzálog, a 
fuvarozási és szállítási 
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szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, az 
otthonbiztosítás, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, a postai 
szolgáltatások, a 
légiforgalmi 
szolgáltatások és a 
gépjármű-biztosítások 
megfelelő összesített uniós 
helyükhöz képest 
előreléptek a rangsorban. 
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Luxemburgban a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, a légiforgalmi 
szolgáltatások, valamint a 
sport- és szabadidős 
szolgáltatások a megfelelő 
összesített uniós helyezésnél 
jóval alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A gépjármű-karbantartási és 
-javítási szolgáltatások, a 
kávéházi, bár- és éttermi 
szolgáltatások, a hús és 
hústermékek, a 
szerencsejátékok, az 
ICT-termékek, az új autók, a 
bútorok és lakberendezési 
cikkek, az egyéb 
élelmiszerek, az egyéb 
elektronikai cikkek, a 
higiéniai termékek, a 
kisméretű háztartási 
berendezések, valamint a 
kenyér, gabonafélék, rizs és 
tésztafélék szintén lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A banki folyószámla (a 
hitelkártyát is beleértve), a 
gázszolgáltatás, a 
vonalastelefon-szolgáltatások
, a vízügyi szolgáltatások, az 
otthonbiztosítás és az 
üzemanyagok megfelelő 
összesített uniós 
helyezésüknél jóval 
magasabb pozíciót foglalnak 
el. 

A villamossági 
szolgáltatások, a vasúti 
szolgáltatások, a nagyobb 
utazások és körutak, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, a postai 

 

Lettországban az egyéb 
élelmiszerek és az 
alkoholtartalmú italok a 
megfelelő összesített 
uniós helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A vízügyi 
szolgáltatások, a 
gépjármű-karbantartási 
és -javítási 
szolgáltatások, a ruházat 
és lábbeli, a hús és 
hústermékek, a háztartási 
és kertészeti termékek, a 
szerencsejátékok, a 
gyümölcs és zöldség, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, az új 
autók, a kávéházi, bár- 
és éttermi 
szolgáltatások, a nem 
receptre kapható 
gyógyszerek, a 
szabadidős termékek, az 
egyéb elektronikai 
cikkek, az 
alkoholmentes italok, a 
higiéniai termékek, 
valamint a kulturális és 
szórakoztatási 
szolgáltatások mind 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A mobiltelefon-
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a vasúti 
szolgáltatások és a 
vonalastelefon-
szolgáltatások megfelelő 
összesített uniós 
helyezésüknél jóval 
magasabb pozíciót 
foglalnak el. 
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szolgáltatások és a 
temetkezési szolgáltatások 
szintén előreléptek a 
rangsorban összesített uniós 
helyükhöz képest. 

A banki befektetések, 
járadékok és értékpapír-
termékek, az internet-
szolgáltatások, a jogi és 
könyvviteli szolgáltatások, 
a fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a banki 
folyószámla (a 
hitelkártyát is 
beleértve), az 
otthonbiztosítás és a 
gépjármű-biztosítások 
szintén előreléptek a 
rangsorban megfelelő 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Máltán a villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, a postai 
szolgáltatások, a 
gépjármű-biztosítások, a 
temetkezési szolgáltatások és 
a nagyméretű háztartási 
berendezések az összesített 
uniós rangsorban elfoglalt 
helyüknél jóval alacsonyabb 
pozícióban találhatók. 

A vízügyi szolgáltatások, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, a vonalastelefon-
szolgáltatások, az 
otthonbiztosítás, a szabadidős 
termékek, a nem receptre 
kapható gyógyszerek, a 
nyaralási szálláshelyek, a 
kisméretű háztartási 
berendezések, a sport- és 
szabadidős szolgáltatások, a 
kulturális és szórakoztatási 
szolgáltatások, valamint a 
kenyér, gabonafélék, rizs és 
tésztafélék szintén lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós helyezésüknél. 

A használt autók, a 
mobiltelefon-szolgáltatások, 
valamint a hús és hústermékek 
azonban az összesített uniós 
rangsorban elfoglalt helyüknél 
jóval előnyösebb pozícióban 
találhatók. 

A banki befektetések, 
járadékok és értékpapír-
termékek, az 
ingatlanszolgáltatások, a 
kölcsön és jelzálog, a 
gyümölcs és zöldség, az 
ICT-termékek, a nagyobb 
utazások és körutak, az 
egyéb élelmiszerek, 
valamint a légiforgalmi 
szolgáltatások szintén 

 

Hollandiában a 
szerencsejátékok és a 
postai szolgáltatások a 
megfelelő összesített 
uniós helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A mobiltelefon-és 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, az 
ICT-termékek, a 
temetkezési 
szolgáltatások, a 
gépjármű-biztosítások, a 
bútorok és 
lakberendezési cikkek, 
az egyéb elektronikai 
cikkek, a légiforgalmi 
szolgáltatások, a 
nagyméretű háztartási 
berendezések, valamint 
a sport- és szabadidős 
szolgáltatások szintén 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A fuvarozási és 
szállítási szolgáltatások, 
a vízügyi szolgáltatások 
és az üzemanyagok 
megfelelő összesített 
uniós helyezésüknél 
jóval magasabb pozíciót 
foglalnak el. 

Az 
ingatlanszolgáltatások, a 
használt autók, a 
villamossági 
szolgáltatások, a jogi és 
könyvviteli 
szolgáltatások, a 
gépjármű-karbantartási 
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előrébb léptek a rangsorban 
összesített uniós helyükhöz 
képest. 

és -javítási 
szolgáltatások, a ruházat 
és lábbeli, a háztartási 
és kertészeti termékek, a 
hús és hústermékek, a 
szabadidős termékek és 
a nem receptre kapható 
gyógyszerek szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Lengyelországban egyetlen 
egységes piac sem került 
olyan helyre a rangsorban, 
amely jóval alatta maradt 
volna az összesített uniós 
pozíciónak. 

A vasúti szolgáltatások, a 
fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a hús és 
hústermékek, az 
üzemanyagok, a nagyobb 
utazások és körutak, a 
szerencsejátékok, a postai 
szolgáltatások, az új autók, a 
szabadidős termékek, 
valamint a nyaralási 
szálláshelyek mind lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások 
megfelelő összesített uniós 
helyezésüknél jóval 
előkelőbb pozícióba kerültek. 

Az internet-szolgáltatások, 
a mobiltelefon-
szolgáltatások, a jogi és 
könyvviteli szolgáltatások, 
a vonalastelefon-
szolgáltatások, a háztartási 
és kertészeti termékek, a 
gyümölcs és zöldség, 
valamint az 
otthonbiztosítás mind jobb 
helyen végeztek, mint az 
összesített uniós 
rangsorban. 

 

Portugáliában a sport- és 
szabadidős 
szolgáltatások piaca az 
egyetlen, amely az 
összesített uniós 
rangsorban elfoglalt 
helyénél jóval 
alacsonyabb pozícióban 
található. 

A banki folyószámla (a 
hitelkártyát is beleértve), a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, az 
üzemanyagok, az 
otthonbiztosítás, az új 
autók, a gépjárműbérlési 
szolgáltatások, a 
temetkezési 
szolgáltatások és a 
légiforgalmi 
szolgáltatások szintén 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A vasúti szolgáltatások és 
a szerencsejátékok piaca 
egyaránt jobb helyet 
foglal el, mint az 
összesített uniós 
rangsorban. 

A mobiltelefon-
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a 
ruházat és lábbeli, a 
háztartási és kertészeti 
termékek, az 
ICT-termékek, valamint 
a nem receptre kapható 
gyógyszerek szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Romániában az 
alkoholtartalmú italok, az 
alkoholmentes italok és a 
nyaralási szálláshelyek piaca 
a megfelelő összesített uniós 
helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót foglalt 
el. 

A vasúti szolgáltatások, a 
fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a hús és 
hústermékek, az egyéb 
élelmiszerek, a kávéházi, bár- 
és éttermi szolgáltatások, a 
nem receptre kapható 
gyógyszerek, az 
üzemanyagok, a 
gépjármű-biztosítások, 
valamint a kenyér, 
gabonafélék, rizs és 
tésztafélék szintén lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

Az internet-szolgáltatások, az 
ICT-termékek, a 
mobiltelefon- és 
vonalastelefon-szolgáltatások 
megfelelő összesített uniós 
helyezésüknél jóval 
magasabb pozíciót foglalnak 
el. 

A háztartási és kerti 
karbantartási szolgáltatások, a 
villamossági 
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a 
szerencsejátékok, az új 
autók, az otthonbiztosítás, a 
postai és a légiforgalmi 
szolgáltatások kivétel nélkül 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós helyükhöz 
képest.  

Svédországban a higiéniai 
termékek piaca az 
egyetlen, amely a 
megfelelő összesített 
uniós helyezésnél jóval 
alacsonyabb pozíciót 
foglal el. 

A mobiltelefon- és 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a vasúti 
szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, az 
ICT-termékek, a 
gépjármű-biztosítások, a 
postai szolgáltatások, a 
fogászati szolgáltatások, 
az egyéb elektronikai 
cikkek, valamint a 
nagyméretű háztartási 
berendezések megfelelő 
összesített uniós 
helyezésüknél 
alacsonyabb pozíciót 
értek el. 

A nagyobb utazások és 
körutak, valamint az 
üzemanyagok piaca az a 
kettő, amely megfelelő 
összesített uniós 
helyezésénél jóval 
előkelőbb pozícióba 
került. 

Az ingatlanszolgáltatások, 
a kölcsön és jelzálog, a 
ruházat és lábbeli, a 
banki folyószámla (a 
hitelkártyát is 
beleértve), a háztartási 
és kertészeti termékek, a 
szerencsejátékok, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, valamint 
a bútorok és 
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lakberendezési cikkek 
mind előreléptek a 
rangsorban összesített 
uniós helyükhöz képest. 
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Szlovéniában a fogászati 
szolgáltatások, a nem 
receptre kapható 
gyógyszerek, a higiéniai 
termékek és az egyéb 
élelmiszerek a megfelelő 
összesített uniós helyezésnél 
jóval alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A ruházat és lábbeli, a 
gyümölcs és zöldség, a 
szerencsejátékok, a 
szabadidős termékek, a 
bútorok és lakberendezési 
cikkek, a nagyméretű 
háztartási berendezések, a 
kisméretű háztartási 
berendezések, az 
alkoholtartalmú italok, az 
egyéb elektronikai cikkek, a 
kenyér, gabonafélék, rizs és 
tésztafélék, a nyaralási 
szálláshelyek, valamint a 
könyvek, magazinok és 
újságok szintén lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A villamossági 
szolgáltatások, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a banki 
folyószámla (a hitelkártyát is 
beleértve), a vízügyi 
szolgáltatások, a villamos-, 
busz- és metrószolgáltatások, 
a vasúti szolgáltatások, 
valamint a gázszolgáltatás 
mind jóval kedvezőbb helyet 
foglalnak el a rangsorban, 
mint összesített uniós 
megfelelőjük. 

A kölcsön és jelzálog, a 
mobiltelefon-szolgáltatások, a 
gépjármű-karbantartási és 

 

Szlovákiában egyetlen 
piac sem került olyan 
helyre a rangsorban, 
amely jóval alatta maradt 
volna az összesített uniós 
pozíciónak. 

Ugyanakkor a ruházat és 
lábbeli, a hús és 
hústermékek, a 
fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a 
nagyobb utazások és 
körutak, a háztartási és 
kertészeti termékek, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, a 
gépjármű-biztosítások, a 
bútorok és 
lakberendezési cikkek, a 
szabadidős termékek, a 
légiforgalmi 
szolgáltatások, az 
alkoholtartalmú italok, a 
kisméretű háztartási 
berendezések, a 
nyaralási szálláshelyek, 
valamint a sport- és 
szabadidős 
szolgáltatások piaca 
lejjebb került a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésénél. 

A villamossági 
szolgáltatások, a vasúti 
szolgáltatások, a 
villamos-, busz- és 
metrószolgáltatások, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások és a 
gázszolgáltatás azonban 
az összesített uniós 
rangsorban elfoglalt 
helyüknél jóval 
előkelőbb pozícióban 
találhatók. 
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-javítási szolgáltatások, az 
otthonbiztosítás, a 
gépjármű-biztosítások, az 
üzemanyagok és a postai 
szolgáltatások egyaránt 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós helyükhöz 
képest. 

Az internet-
szolgáltatások, a vízügyi 
szolgáltatások, az 
üzemanyagok és a postai 
szolgáltatások szintén 
előreléptek a rangsorban 
összesített uniós 
helyükhöz képest. 
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Az Egyesült Királyságban az új 
autók és a higiéniai 
szolgáltatások a megfelelő 
összesített uniós helyezésnél 
jóval alacsonyabb pozíciót 
foglalnak el. 

A gépjármű-karbantartási és 
-javítási szolgáltatások, a 
gázszolgáltatás, a vasúti 
szolgáltatások, a 
vonalastelefon-
szolgáltatások, a gépjármű-
biztosítások, a 
gépjárműbérlési 
szolgáltatások, a légiforgalmi 
szolgáltatások, a fogászati 
szolgáltatások, a postai 
szolgáltatások, a nyaralási 
szálláshelyek, valamint a 
sport- és szabadidős 
szolgáltatások szintén lejjebb 
kerültek a rangsorban 
összesített uniós helyezésüknél. 

A ruházat és lábbeli, a hús és 
hústermékek, valamint a 
gyümölcs és zöldség 
megfelelő összesített uniós 
helyezésüknél jóval magasabb 
pozíciót foglalnak el. 

A kölcsön és jelzálog, a 
villamossági 
szolgáltatások, a háztartási 
és kerti karbantartási 
szolgáltatások, a vízügyi 
szolgáltatások, a háztartási és 
kertészeti termékek, a 
szerencsejátékok, az egyéb 
élelmiszerek, a szabadidős 
termékek, a nem receptre 
kapható gyógyszerek, 
valamint a higiéniai 
termékek szintén előreléptek 
a rangsorban összesített uniós 
helyükhöz képest. 

Norvégiában csupán a 
higiéniai termékek piaca 
foglalt el a megfelelő 
összesített uniós 
helyezésénél jóval 
alacsonyabb pozíciót. 

A fuvarozási és szállítási 
szolgáltatások, a 
kávéházi, bár- és éttermi 
szolgáltatások, az 
ICT-termékek, a 
gyümölcs és zöldség, az 
egyéb elektronikai 
cikkek, a kisméretű 
háztartási berendezések, 
a sport- és szabadidős 
szolgáltatások, a 
higiéniai szolgáltatások, 
valamint a könyvek, 
magazinok és újságok 
lejjebb kerültek a 
rangsorban összesített 
uniós helyezésüknél. 

A banki folyószámla (a 
hitelkártyát is beleértve), a 
gázszolgáltatás, 
valamint az 
üzemanyagok mind 
jóval előkelőbb pozíciót 
foglaltak el megfelelő 
összesített uniós 
helyezésüknél. 

A villamossági 
szolgáltatások, a 
kölcsön és jelzálog, a 
ruházat és lábbeli, a 
vízügyi szolgáltatások, a 
hús és hústermékek, a 
nagyobb utazások és 
körutak, a fogászati 
szolgáltatások, valamint 
a temetkezési 
szolgáltatások kivétel 
nélkül előreléptek a 
rangsorban összesített 
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uniós helyükhöz képest. 

 


