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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról
(2011/2272(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre 1(a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv),

– tekintettel a fogyasztók jogairól szóló, a 93/13/EGK tanácsi irányelvet és az 1999/44/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet módosító, valamint a 85/577/EGK tanácsi 
irányelvet és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet hatályon kívül helyező, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0707) és az azt 
kísérő dokumentumokra (SEC(2011)1320 és SEC(2011)1321),

– tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. 
március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)4,

– tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet)5,

– tekintettel az Európai Unió – az EUSZ. 6. cikkével a Szerződésekbe beépített – Alapjogi 
Chartájára és különösen annak 7. cikkére (a magán- és a családi élet tiszteletben tartása), 
21. cikkére (a megkülönböztetés tilalma), 24. cikkére (a gyermekek jogai), 25. cikkére (az 
idősek jogai), 26. cikkére (a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése) és 28. cikkére (a 
fogyasztók védelme),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 12. cikkére, amely kimondja, 
hogy „a fogyasztóvédelmi követelményeket figyelembe kell venni az egyéb uniós 
politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor”,

                                               
1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
2 HL L 304., 2011.11.22., 64. o.
3 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.
4 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
5 HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
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– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikkére, amely szerint 
„politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi 
a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és 
az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”,

– tekintettel a fogyasztóvédelmi politika új stratégiájáról szóló, 2011. november 15-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Tanácshoz intézett, „Európa 2020: az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az e-kereskedelemi belső piac kialakításáról szóló, 2010. szeptember 21-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról szóló, 2010. december 
15-i állásfoglalására3, 

– tekintettel a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló 
harmonizált módszerről szóló, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2009. július 7-i 
bizottsági közleményre (COM(2009)0346) és az ezt kísérő bizottsági ajánlástervezetre 
(SEC(2009)0949),

– tekintettel „A fogyasztói öntudat fejlesztése az EU-ban” című, 2011. április 7-i bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2011)0469),

– tekintettel „Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása – a fogyasztói 
piacok eredménytáblája (hatodik kiadás)” című, 2011. októberi bizottsági közleményre 
(SEC(2011)1271),

– tekintettel az „Otthon a belső piacon – a fogyasztói piacok eredménytáblája (ötödik 
kiadás)” című, 2011. március 11-i bizottsági közleményre (SEC(2011)0299),

– tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre4,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre5,

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. június 8-

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0320.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0484.
4 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
5 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
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i, 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására2,

– tekintettel a belső piaci eredménytábláról szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására3,

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv és a megtévesztő 
és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetéséről, végrehajtásáról és 
érvényesítéséről szóló, 2009. január 13-i állásfoglalására4,

– tekintettel a marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásáról szóló, 2008. szeptember 3-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Eurobarométer 342., a fogyasztói öntudat fejlesztéséről szóló különszámára,

– tekintettel a határokon átnyúló eladásokkal szembeni viselkedésről és a fogyasztók 
védelméről szóló, a Bizottság által az Eurobarométer 282. különszámában 2010 
márciusában közzétett elemző jelentésre,

– tekintettel a digitális környezethez igazodó médiaműveltség európai megközelítésére,

– tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv alkalmazására 
vonatkozó bizottsági iránymutatásokra (SEC(2009)1666),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel a fogyasztók jogainak előmozdítása és védelme az Európai Unió politikáinak 
megvalósítása és az Európa 2020 stratégia céljainak elérése szempontjából alapvető 
értéket képez,

B. mivel az egységes piacnak a kiszolgáltatott fogyasztók magas szintű védelméről és 
képességeik megerősítéséről is gondoskodnia kell,

C. mivel a kiszolgáltatott fogyasztók egy heterogén csoportot alkotnak, amelynek tagjai 
olyan személyek, akik szellemi vagy testi fogyatékosságuk, pszichológiai állapotuk, 
koruk, befolyásolhatóságuk vagy képzettségük miatt, illetve meggyengült szociális és 
pénzügyi helyzetük következtében kiszolgáltatottnak tekinthetők, ezért különleges 
védelemre és a hatóságok részéről kialakított egyedi stratégiára szorulnak,

Kiszolgáltatottság és kiszolgáltatott fogyasztók

1. jelzi, hogy a kiszolgáltatott helyzetek különbözősége megnehezíti azok egységes kezelését 
                                               
1 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0046.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0051.
4 HL C 46. E, 2010.2.24., 26. o.
5 HL C 295 E., 2009.12.4, 43. o.
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és annak kedvez, hogy a kiszolgáltatottság kérdését mind a jogszabályok, mind a ma 
létező politikák egyedi esetek alapján közelítsék meg;

2. hangsúlyozza, hogy a kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozó stratégia középpontjába a 
fogyasztók hatékony védelmét és a kiszolgáltatottság megelőzését kell állítani, függetlenül 
az alkalmazott eszköztől;

3. kéri a Bizottságot és arra buzdítja a tagállamokat, hogy a megelőzés érdekében 
folyamatosan és alaposan elemezzék azokat a társadalmi és fogyasztói 
magatartásformákat, amelyek bizonyos közösségeket és egyéneket a kiszolgáltatottság 
állapotába taszíthatnak, és különleges biztonsági intézkedések segítségével vessenek véget 
a kiszolgáltatott helyzetnek, amennyiben az előállt;

A jelenlegi jogszabályi keret értékelése

4. megjegyzi, hogy a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv nem szentel kellő figyelmet a kiszolgáltatottság 
problémájának, mivel csak a fogyasztók gazdasági érdekeivel foglalkozik;

5. sajnálattal állapítja meg, hogy a fogyasztók jogaival foglalkozó legújabb jogi eszköz, a 
fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv nem vonatkozik bizonyos ágazatokra, 
amelyekre a kiszolgáltatottság előfordulása különösen jellemző, és a 34. 
preambulumbekezdésben foglalt megjegyzésen túl nem tartalmaz a kiszolgáltatottságra 
vonatkozó sajátos rendelkezéseket;

A fogyasztói öntudat fejlesztése: a fogyasztók felelősségének felébresztése saját 
védelmük érdekében

6. sajnálja, hogy az Európai Bizottság elsősorban a fogyasztói öntudat erősítésére 
összpontosítja erőfeszítéseit; noha dicséretes a Bizottság arra irányuló törekvése, hogy az 
európai fogyasztók tájékozottabbak legyenek választási lehetőségeik és jogaik felől, és 
minden ilyen irányú tevékenység hozzájárul a belső piac hatékonyságának 
növekedéséhez, ez a megközelítés minden bizonnyal nem elegendő a kiszolgáltatott 
fogyasztók védelméhez, akik különleges figyelmet igényelnek;

7. megjegyzi, hogy számos fogyasztó kiszolgáltatottságának kiváltó oka éppen a 
magabiztosság hiánya és a kapott információk vagy a választási lehetőségek meg nem 
értése, vagy pedig a panasztételi és kártérítési eljárások ismeretének hiánya, különösen a 
határon átnyúló és az online vásárlás esetében;

8. kiemeli, hogy a szerződéses viszonyokban gyakran a fogyasztó a gyengébbik fél;
amennyiben a szerződéses viszonyban az említett fél kiszolgáltatott helyzetben van, a 
szállítónak vagy szolgáltatónak védelmet kell nyújtania számára, a hatóságoknak és a 
közigazgatásnak pedig gondoskodnia kell az azt elősegítő megfelelő ösztönzőkről;

Tájékoztatás és szabályozás

9. aláhúzza, hogy a fogyasztói jogokról szóló 2011/83/EU irányelv szigorítja a szerződést 
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megelőzően és a szerződéskötéskor nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó követelményeket, 
és megerősíti a szerződéstől való elállás jogát abban az esetben, ha a szolgáltató vagy az 
eladó nem teljesítette az annak biztosítására vonatkozó törvényes kötelezettségét, továbbá 
előírja, hogy a szerződéstől való elállás lehetőségét egyértelmű és érthető módon kell 
megfogalmazni; rámutat, hogy mindennek ellenére előfordulhat, hogy a kiszolgáltatott 
fogyasztók nem képesek elolvasni vagy értelmezni a kapott tájékoztatást;

10. kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy az elsősorban a kiszolgáltatott 
helyzetben levő fogyasztóknak szánt egyes termékekre vonatkozó szabványok és 
biztonsági feltételek szabályozásakor ne csak a rendeltetés szerinti, hanem az előrelátható 
használatot is vegyék tekintetbe, és helyezzenek hangsúlyt a minőségi követelményekre és 
a biztonsági intézkedésekre;

11. kéri a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy tegyenek erőfeszítéseket a 
fogyatékkal élő polgárokat célzó útmutatások összehangolására, és segítsék elő, hogy a 
vállalkozások az említett polgárok számára hozzáférhető formátumban nyújtsanak 
tájékoztatást;

Különösen problematikus ágazatok

12. megjegyzi, hogy a nemzetközi fórumokon elismerték, hogy a fogyasztókat tájékoztatással 
és a pénzügyi piacok szabályozásával védeni kell; a pénzügyi piacok bonyolultsága az 
esetek többségében azzal jár, hogy bármely fogyasztó kiszolgáltatott lehet;

13. sajnálattal állapítja meg, hogy a magas zsír-, só- és cukortartalmú élelmiszerek hirdetései 
a gyermekeket és a fiatalokat célozzák, akiket egyre inkább sújtanak a mozgásszegény 
életmód és az elhízás káros következményei; felszólítja az érintett szereplőket, hogy 
oktassák ki és tájékoztassák a kiskorúakat a kiegyensúlyozott étrend fontosságáról;

14. hangsúlyozza, hogy a vonatkozó jogszabályok megléte ellenére, azok nem teljesítéséből 
fakadóan az utasok gyakran kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, különösen járatuk törlése 
vagy késése esetén, mely kiszolgáltatottság még fokozottabb, ha a fogyasztó valamilyen 
fogyatékosságtól szenved; arra ösztönzi az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hozzák meg a szükséges intézkedéseket az árak átláthatóságának biztosítása érdekében;

15. sajnálja, hogy a szolgáltatások digitalizálása és a hagyományos fiókokban és üzletekben a 
szolgáltatások árára rakódó ügyviteli költségek folytán az idős fogyasztók, a digitális 
szakadék legfőbb kárvallottjai, esetleg nem élvezhetik az online kereskedelem előnyeit, 
sőt a „szegénység árát” is meg kell fizetniük, mivel ugyanaz a termék többe kerül nekik;

16. hangsúlyozza, hogy a fő szolgáltatási piacok liberalizálása általában nem vonta maga után 
az árak csökkenését, viszont a legtöbb polgár számára megnehezítette a legjobb ár 
kiválasztását, a szolgáltatóváltást és a kiszámlázott tételek megértését;

17. felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra olyan 
ingyenes alternatív konfliktusmegoldási mechanizmusok bevezetését, amelyeket 
hivatalból működésbe lehet léptetni, amennyiben a konfliktusban egy kiszolgáltatott 
fogyasztó érintett, valamint igyekezzenek lehetőséget teremteni a kollektív fellépésekre;
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18. kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a 
kiszolgáltatottság elleni széles körű és koherens politikai és jogalkotási stratégia 
elfogadásában, különösen a fogyasztóvédelmi menetrend és a fogyasztóvédelmi program 
keretében;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS

Az Európai Unióhoz tartozás a fogyasztók magasabb fokú védelmét biztosítja, mivel az EU 
számos fogyasztási termék esetében egyenlő biztonságot nyújt és intézkedésekkel védi a 
fogyasztók általános érdekeit a tisztességtelen vállalkozói gyakorlattal, a megtévesztő 
reklámmal és a tisztességtelen szerződési záradékokkal szemben.

Ennek ellenére a fogyasztók általános megközelítésének van egy sajátos kategóriája, a 
kiszolgáltatott vagy kiszolgáltatott helyzetben levő fogyasztók csoportja, akiknek különleges 
védelemre és a hatóságok részéről kialakított egyedi stratégiára van szükségük. 

Ez a jelentés abból az alapelvből indul ki, hogy élete során minden fogyasztó kiszolgáltatott 
fogyasztóvá válhat, mivel a kiszolgáltatottság mind belső, mind külső eredetű okok 
következtében előállhat. Belső eredetű okokról beszélünk, ha a fogyasztó kiszolgáltatottsága 
az egyénre jellemző, testi vagy pszichikai mivoltában rejlő átmeneti vagy állandó 
körülményekből ered (gyermekek, serdülők, idősek, fogyatékkal élők stb.), és külső okokról 
van szó, ha a fogyasztót külső körülmények teszik kiszolgáltatottá: ilyenek a nyelvismeret 
hiánya, az általános vagy a piac egy adott ágazatára vonatkozó képzettség hiánya vagy 
egyszerűen olyan új technológiák kényszerű használata, amelyek alkalmazását az adott 
személy nem sajátította el.

Az előadó nem kívánta a „kiszolgáltatott fogyasztó” újabb definícióját megalkotni, lévén, 
hogy a Parlament ezt korábban már megtette, és mert ez azzal a veszéllyel járna, hogy egy túl 
homályos vagy éppen túl konkrét fogalom születik, amely nem kellőképpen rugalmas ahhoz, 
hogy a különböző kiszolgáltatott helyzetekre alkalmazni lehessen.

A fogyasztót élete során esetleg érintő, különböző kiszolgáltatott helyzetekre szabott statikus 
definíciók alkalmazásának bonyolultsága annak kedvez, hogy a kiszolgáltatottság kérdését a 
jogszabályok és a ma létező európai szintű politikák egyedi esetek alapján közelítsék meg;
azaz, a kiszolgáltatottság mérséklésére vagy megelőzésére hivatott politikai és jogi eszközök 
hajlamosak a kiszolgáltatottság egy-egy tényezőjére összpontosítani.

A kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégia révén a Bizottságnak 
és a tagállamoknak a megelőzés érdekében közelről nyomon kell követniük a társadalmi 
szokásokat és a társadalmi és fogyasztói magatartásformákban beállt változásokat, amelyek 
bizonyos közösségeket és egyéneket a kiszolgáltatottság állapotába taszíthatnak, és 
különleges biztonsági intézkedések segítségével véget kell vetniük a kiszolgáltatott 
helyzetnek, amennyiben az előállt.

A jelenlegi jogszabályi keret értékelése

Az európai jogalkotás a fogyasztók kiszolgáltatottságának kérdésével először az Európai 
Parlament és a Tanács 2005. október 11-i, a belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 
2005/29/EK irányelvében foglalkozott: ebben megállapította az ilyen gyakorlattal szembeni 
kiszolgáltatottság fogalmát, amelynek központi eleme a nem teljesen kialakult szándékkal 
rendelkező fogyasztókkal szemben gyakorolt „nem megengedett befolyásolás”. A 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv mindazonáltal csupán a fogyasztók 
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gazdasági érdekeit védte, figyelmen kívül hagyva más lehetséges területeket, így a fogyasztók 
egészségét, biztonságát vagy akár erkölcsi integritását. 

A fogyasztók jogainak védelmével foglalkozó legújabb jogi aktus, a fogyasztók jogairól szóló 
2011/83/EU irányelv nem tartalmaz a kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozó sajátos 
rendelkezéseket, és nem vonatkozik bizonyos ágazatokra, amelyekre a kiszolgáltatottság 
előfordulása különösen jellemző. Mindamellett kilátásba helyezi az e tárgyban legnagyobb 
védelmet nyújtó jogszabály (34. preambulumbekezdés) életbe léptetését, szigorítja a 
szerződést megelőzően és a szerződéskötéskor nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó 
követelményeket, megerősíti a szerződéstől való elállás jogát abban az esetben, ha a 
szolgáltató vagy az eladó nem teljesítette az annak biztosítására vonatkozó törvényes 
kötelezettségét, továbbá előírja, hogy a szerződéstől való elállás lehetőségét egyértelmű és 
érthető módon kell megfogalmazni. 

Tájékoztatás és szabályozás

Múlt év november 9-én a biztosi testület jóváhagyta a 2014–2020-as fogyasztóvédelmi 
programról szóló rendeletre irányuló javaslatot, amelyben a Bizottság úgy foglal állást, hogy 
„az „öntudatos” fogyasztót az egységes piac középpontjába kell állítani”. 

Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy fontos a fogyasztók képzése és tájékoztatása –
hogy ily módon jobban tudatában legyenek jogaiknak –, azonban aláhúzza, hogy a gyakorlat 
sajnálatos módon azt tűnik bizonyítani, hogy az információ önmagában – különösen bizonyos 
ágazatokban és a kiszolgáltatott fogyasztók esetében még nyilvánvalóbban – nem tölti be 
fogyasztóvédelmi feladatát. 

A fogyasztók kiszolgáltatottságának kiváltó oka számos esetben a magabiztosság hiánya 
(például a gyermekek vagy az idős korúak esetében), a kapott információk vagy a választási 
lehetőségek meg nem értése (mint a társadalmilag kirekesztett vagy a képzettség híján lévő 
személyek esetében) vagy pedig a panasztételi és kártérítési eljárások ismeretének hiánya, 
különösen a határon átnyúló és az online vásárlás esetében. 

Az előadó kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak olyan különleges 
jogszabályi intézkedéseket, amelyek a puszta tájékoztatáson túlmenően biztosítják a 
kiszolgáltatott fogyasztók megfelelő védelmét, különösen azokon a területeken, ahol a 
kiszolgáltatottság mértéke a legnagyobbnak bizonyult (távközlés, az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés, energia-szolgáltatás, közlekedés, élelmezés, pénzügyi szolgáltatások stb.), és 
azt konkrétan a 2014–2020-as időszakra szóló fogyasztóvédelmi menetrend és 
fogyasztóvédelmi program keretében valósítsák meg. Ebben a feladatban a hatóságokon kívül 
a vállalkozásoknak és a szolgáltatóknak is részt kell venniük, hogy elősegítsék egy kevésbé 
homályos és átláthatóbb szerződéses egyensúly létrejöttét.

Különösen problematikus ágazatok

Az előadó az alábbi konkrét ágazatokkal foglalkozott:

- Pénzügy: léteznek eszközök, amelyek a termékekkel kapcsolatos tájékoztatásra és azok 
megfelelőségére vonatkozó követelményeket írnak elő, azonban a kiszolgáltatottság esetén 
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(különösen az idős személyek esetében) ezek az intézkedések nyilvánvalóan nem elégségesek. 
Ezenkívül megjegyzendő, hogy a nemzetközi fórumok (G20-ak, OECD) állást foglaltak a 
mellett, hogy a fogyasztókat tájékoztatással és szabályozással kell védeni a pénzügyi 
piacokon, amelyek bonyolultsága az esetek többségében azzal jár, hogy bármely fogyasztó 
kiszolgáltatottá válhat.  

- Élelmezés: a kiszolgáltatott fogyasztókat (a gyermekeket és a fiatalokat) meg kell védeni a 
magas zsír-, só- és cukortartalmú élelmiszereket népszerűsítő reklámoktól, és intézkedéseket 
kell hozni az elhízás és a mozgásszegény életmód megelőzésére és a táplálkozási szokások 
javítására. 

- Közlekedés: a fogyasztói szervezetek szerint a késés vagy járattörlés esetén alkalmazandó 
jogszabályok figyelmen kívül hagyása és a nagyszámú tisztességtelen záradék – ami főleg a 
diszkont légitársaságoknál fordul elő – azzal a következménnyel jár, hogy az utasok gyakran 
kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, és ez a kiszolgáltatottság még fokozottabb, ha a fogyasztó 
valamilyen fogyatékosságtól szenved. Továbbá, a legfrissebb vizsgálatok azt bizonyítják, 
hogy egyes fogyasztók akár háromszor többet fizetnek, mint mások, mivel az árak nem 
átláthatók, dacára annak, hogy a fogyasztói jogokról szóló irányelv az ennek elkerülését célzó 
rendelkezéseket tartalmaz. 

- Internet: amellett, hogy a kiskorúak (az életkor ellenőrzésére szolgáló intézkedések nem 
megfelelő hatékonysága miatt) könnyen hozzáférhetnek a korukhoz nem illő tartalmakhoz, a 
közösségi oldalak a „célzott reklám” veszélyét hordozzák magukban. Az ilyen reklámok 
terjesztői a kiskorúak által hagyott digitális nyomokat használják fel ahhoz, hogy a kiskorúak 
tudtán kívül ízlésüknek megfelelő vagy – ami még rosszabb – a barátaiknak „tetsző” 
termékeket népszerűsítő reklámokat küldjenek számukra, kihasználva azt a társadalmi 
befolyást, amelyet a csoportok gyakorolnak a kiskorúakra és amellyel szemben ők különösen 
kiszolgáltatottak. 

- Liberalizált piacok: a legfőbb szolgáltatási piacok liberalizálása változatos eredményeket 
hozott: általában nem eredményezett árcsökkenést, hanem a fogyasztó szükségleteinek 
leginkább megfelelő ár megtalálása, a szolgáltatóváltás, valamint a kiszámlázott tételek 
megértése a polgárok többsége számára újabb nehézséget jelentett. Mivel a kínált 
szolgáltatások „egyetemesnek” minősülnek (abban az értelemben, hogy egyetlen polgárnak 
sem kellene nélkülöznie azokat), a fogyasztó rosszabb helyzetben van, mint a szolgáltató, ami 
kiszolgáltatott helyzeteket idézhet elő. 

- Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés: az elszenvedett károkért járó kártérítést 
illetően előfordulhat, hogy a legkiszolgáltatottabb fogyasztók nehezen férnek hozzá a létező 
mechanizmusokhoz, akár azért, mert nem ismerik, akár azért, mert nem tudják vagy nem 
képesek használni azokat (mert túl költségesek, vagy mert a fogyasztó számára ismeretlen 
nyelvet alkalmaznak). Gondoskodni kell ingyenes alternatív mechanizmusok bevezetéséről, 
amelyeket akár hivatalból is működésbe lehet léptetni olyan határokon átnyúló műveletekkel 
kapcsolatos konfliktusok megoldására, amelyekben kiszolgáltatott fogyasztók érintettek, 
valamint lehetőséget kell teremteni a kollektív fellépésekre, mivel ezek biztosítják az esetek 
általánosabb kezelését és az érintettek jobb bevonását. 

Az előadó felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az idős fogyasztók – elsősorban a 
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szolgáltatások digitalizálása és a hagyományos fiókokban és üzletekben a szolgáltatások árára 
rakódó ügyviteli költségek miatt – kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, és ugyanazért a 
termékért sok esetben többet fizetnek.
Következtetés

Az előadó végül hangsúlyozza, hogy a legkiszolgáltatottabb fogyasztók jogainak 
megerősítésére irányuló és az egységes piacon való részvételüket lehetővé tevő stratégia 
nemcsak e személyek társadalmi befogadásához és az igazságosabb és toleránsabb társadalom 
megvalósításához járul hozzá, hanem emellett elősegíti a dinamikusabb, biztonságosabb és 
versenyképesebb belső piac megteremtését. Mindazonáltal a kiszolgáltatott fogyasztók 
különleges védelme semmilyen esetben sem vezethet a fogyasztóvédelem két különböző 
szintjének létrejöttéhez.


