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„apró betűk” reklámokban való alkalmazásának betiltásáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója amellett érvel, hogy tiltsák be a reklámokban a fogyasztók számára 
szinte olvashatatlanul kis betűtípusok alkalmazását, mivel ezekkel a betűkkel sokszor 
lényeges feltételeket tüntetnek fel. A petíció benyújtója példaként egy mobiltelefon-reklámot 
említ, amelyben 1 euróért kínálták a telefont. A rendkívül apró betűkkel szedett feltételek 
elolvasásakor azonban nyilvánvalóvá válik, hogy 24 hónapon át 14,99 eurót kell fizetni a 
telefonért. Véleménye szerint ebben az esetben a fogyasztók tudatos félrevezetéséről van szó. 
A petíció benyújtója ezért olyan európai szabályozást sürget, amelynek értelmében tilos lenne 
a fogyasztók számára lényeges feltételeket – mint például a szerződéses viszony teljes 
költségeit és idejét – a reklámokban olyan módon feltüntetni, hogy azok egy átlagos olvasó 
számára ne legyenek rögtön és könnyedén olvashatók.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója arra kéri az EU-t, hogy vezessen be olyan szabályozást, amelynek 
értelmében tilos lenne a fogyasztók számára lényeges feltételeket – mint például a 
szerződéses viszony teljes költségeit és idejét – a reklámokban olyan módon feltüntetni, hogy 
azok egy átlagos olvasó számára ne legyenek rögtön és könnyedén olvashatók. A kis 
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betűtípusok alkalmazásának betiltását kéri. 

Jelenleg nincs olyan uniós előírás, amely szabályozná a reklámokban használt betűk méretét. 
Az európai fogyasztók azonban már most is védelmet élveznek a rejtett vagy nem egyértelmű 
termékinformációkkal szemben. A termékinformációknak meg kell felelniük a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv előírásainak, amely irányelv 2007. december 12-
én lépett hatályba, és amelyet valamennyi tagállam átültetett saját nemzeti jogába. Az irányelv 
tiltja a megtévesztő mulasztásokat, vagyis az olyan helyzeteket, amelyek során az érintett 
kereskedő az átlagfogyasztó tájékozott gazdasági döntéséhez szükséges jelentős 
információkat hagy ki, hallgat el, illetve azokat homályos vagy érthetetlen módon bocsátja 
rendelkezésre (az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése). Ezenfelül valamely termék vagy 
szolgáltatás megvásárlására való felhívás esetén a kereskedőnek fel kell tüntetnie a termék 
vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságait, valamint az adóval növelt árat és az összes 
fuvardíjat, szállítási vagy postaköltséget (az irányelv 7. cikkének (4) bekezdése). 

A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv azt is megköveteli, hogy a kereskedő 
világos és érthető módon fogalmazza meg a szerződési feltételeket, ideértve bizonyos 
promóciós ajánlatok feltételeit is. Az irányelv kimondja, hogy ha egy feltétel értelme 
kétséges, akkor a fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezés az irányadó (a tisztességtelen 
szerződési feltételekről szóló irányelv 5. cikke). Egy szabványos fogyasztói szerződés 
feltételei tisztességtelennek tekintendők, amennyiben egyrészről a fogyasztók, másrészről 
pedig az eladók és szolgáltatók jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget 
idéznek elő (3. cikk (1) bekezdés). A tisztességtelen szerződési feltételek nem jelentenek 
kötelezettséget a fogyasztóra nézve (6. cikk). 

A Bizottság javaslatot tett a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv 
felülvizsgálatára, amelyet beépítenének a Tanács és az Európai Parlament által jelenleg 
tárgyalt, a fogyasztói jogokról szóló irányelvtervezetbe. Az irányelvtervezet a szerződési 
feltételek átláthatóságára vonatkozó szabályok módosítását javasolja egy, a feltételek 
olvashatóságát előíró követelmény bevezetésével. Az olvashatóság követelményén túl 
azonban az irányelvtervezet azt is tisztázza, hogy a szerződési feltételek szövegének 
betűtípusára vagy -méretére vonatkozóan a tagállamok nem írhatnak elő konkrét 
követelményeket (31. cikk (4) bekezdés és (47) preambulumbekezdés).

Továbbá a fogyasztók jogairól szóló irányelvre vonatkozó javaslat kötelezi a kereskedőt, hogy 
valamennyi adásvételi vagy szolgáltatási szerződés esetében tájékoztassa a fogyasztót a teljes 
árról (5. cikk (1) bekezdés c) pont). A fogyasztók jogairól szóló irányelvre vonatkozó javaslat 
arról is rendelkezik, hogy a fogyasztó nem kötelezhető olyan díj kifizetésére, amelyről a 
kereskedő őt nem tájékoztatta (6. cikk (1) bekezdés).  

A fogyasztók jogairól szóló irányelvről a következő weboldalon találhatók további 
információk:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Mindennek ellenére meg kell jegyezni, hogy a végrehajtásért felelős nemzeti hatóságok és 
bíróságok feladata, hogy az ügy valamennyi körülményét figyelembe véve meghatározzák, 
mely esetekben ellentétes az apró betűk használata a nemzeti jogba átültetett uniós 
szabályozással, és szükség esetén lépéseket tegyenek a gyakorlat megszüntetésére. 



CM\811000HU.doc 3/3 PE440.090v01-00

HU

A Bizottság úgynevezett „szemlék” révén koordinálja a tagállami hatóságok végrehajtási 
intézkedéseit a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet által létrehozott bizottság 
keretében. Ilyen közös végrehajtási intézkedésre került sor a távközlési ágazatban 2008-ban. 
A végrehajtásért felelős nemzeti hatóságok több mint 500 mobiltelefon-szolgáltatásokat 
kínáló weboldalt ellenőriztek, hogy megállapítsák, vajon azok betartják-e a vonatkozó uniós 
szabályokat, vagy akadnak-e megtévesztő gyakorlatra utaló jelek. A fellépés során vizsgált 
gyakorlatok között a végrehajtók ellenőrizték, hogy a díjakat egyértelműen feltüntették-e, 
valamint hogy rendelkezésre bocsátották-e a fogyasztók számára lényeges információkat. A 
nemzeti hatóságok megállapították például, hogy a weboldalak 41 százaléka nem jelezte 
egyértelműen, hogy egy ajánlat előfizetéshez kötött, és az előfizetési időszak hosszát sem 
határozták meg pontosan. A weboldalak 35 százaléka megtévesztő módon nyújtott 
tájékoztatást, többek között azáltal, hogy a szerződési feltételekre vonatkozó lényeges 
információk közlésekor apró betűs írást alkalmaztak. 2009 novemberének végére a 
mobiltelefon-szolgáltatások megtévesztő értékesítése miatt kivizsgált weboldalak 70 
százalékát kiigazították vagy megszüntették. A petíció benyújtója a végrehajtási intézkedésről 
az alábbi címen olvashat tájékoztatást: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


