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1. Bevezetés

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok veszélyeztetik a fogyasztók által a belső piacba 
vetett bizalmat, és jelentősen akadályozzák a belső piac működését. A tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv (2005/29/EK irányelv), amely 2007. december 
12-én lépett hatályba, e probléma kezelésére irányul. A tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv azzal, hogy a tagállamokban meglévő számtalan szabályt 
egyetlen eszközzel váltja fel, azt célozza, hogy a fogyasztók számára nagyobb bizalmat 
biztosítson a határokon átnyúló ügyletek elvégzéséhez, továbbá hogy nagyobb mértékű 
jogbiztonságok biztosítson a vállalkozások számára a különböző kereskedelmi gyakorlatok és 
a reklám megengedhetőségével kapcsolatban a belső piacon. 

Az irányelv általános szabályozási keretet biztosít a fogyasztók számára a piacon nyújtott 
üzleti tevékenységekre. A tisztességtelen gyakorlatok széles palettájára vonatkozik – az 
internetes csalásoktól kezdve a nagy nyomást gyakorló házaló kereskedésig –, és valamennyi 
ágazatra kiterjed. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet maximális harmonizációt 
biztosító irányelvként fogadták el, ami azt jelenti, hogy a tagállamok nem térhetnek el annak 
szabályaitól, azaz hogy nem rendelkezhetnek az irányelvben előírtaknál előíróbb vagy 
korlátozóbb jellegű rendelkezésekkel. A gyakorlatban azonban az irányelv jelentős 
mérlegelési lehetőséget enged meg a tagállamok számára meghatározott rendelkezések, 
nevezetesen a következők végrehajtása tekintetében:

 Általános klauzula: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv számos 
olyan gyakorlatot határoz meg, amelyek minden körülmények között tisztességtelennek és 
tilosnak minősülnek. Lehetővé teszi azonban a tagállamok számára, hogy az irányelvben 
szereplő viszonylag tág kritériumok alapján bővítsék a listát. Az új általános klauzula
akkor tekint egy gyakorlatot tisztességtelennek, ha az ellentétes a szakmai gondosság 
követelményeivel, és ha jelentősen torzítja vagy torzíthatja azon átlagfogyasztó gazdasági 
magatartását.1

 Jogorvoslatok és szankciók: a jogorvoslatokat és szankciókat a tagállamok nemzeti 
jogszabályainak kell meghatározniuk. A tagállamoknak különböző végrehajtási 
rendszereik vannak attól függően, hogy erőteljes magánjellegű kikényszerítésre 
hagyatkoznak-e, ahol is a fogyasztói csoportok fontos szerepet játszanak (pl.
Németország), büntetőjogi és közigazgatási szankciókra (pl. Franciaország), vagy –
alternatív módon – az önszabályozásra (pl. Nagy-Britannia) hagyatkoznak-e.

 Jogi fogalmak: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv
leglényegesebb rendelkezései többek között a következő fogalmakon alapulnak: az 
„átlagfogyasztó”, „szakmai gondosság” és „vásárlásra történő felhívás”, amelyeket a 
tagállami hatóságok és bíróságok hajlamosak eltérően értelmezni. 

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv
a fogyasztók gazdasági érdekeit csak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól védi. A 
                                               
1 Vö. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 5. cikkének (2) bekezdésével
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tagállamok további korlátokat és korlátozásokat vezethetnek be az egészség és a biztonság 
védelme alapján, valamint az ízléshez és illemhez kapcsolódó okok miatt.1

A tagállamok végrehajtási rendszereiben meglévő különbségek, néhány jogi fogalom 
összetettsége, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat szabályozó többsíkú és kiterjedt 
nemzeti szabályok, valamint az irányelv tág hatálya miatt a megfelelő átültetés és a hatékony
végrehajtás kulcsfontosságú lesz a maximális harmonizáció eléréséhez annak érdekében, hogy 
a fogyasztók számára nagyobb bizalmat, a vállalkozások számára pedig jogbiztonságot 
biztosítsanak a belső piacon.

2. Átültetés

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv átültetési határideje 2007. június 
12-én járt le. Míg a legtöbb tagállamban az átültetés folyamata nagyobb nehézségek nélkül 
zajlott, néhány tagállam még mindig nem ültette át az irányelvet, egypár tagállam pedig 
helytelenül ültette át azt. 

Eleddig (2008. szeptember 16.) öt ország nem értesítette a Bizottságot átültetési 
intézkedéseiről: Németország, Spanyolország, Luxembourg, Hollandia és Finnország. A 
Bizottság e tagállamok ellen 2007 augusztusában jogsértési eljárást indított. 

A Bizottság nem megfelelő átültetést állapított meg a következő három tagállamban: 
Franciaország, Dánia és Svédország. E tagállamok ellen még nem indult a nem megfelelő 
átültetés miatt hivatalos jogsértési eljárás. 

Ezen túlmenően három ügyet terjesztettek az EB elé. Az első két eset az áru- és/vagy 
szolgáltatáskapcsolás fogyasztó részére való felkínálását tiltó, jelenlegi belga jogszabálynak a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel való összeegyeztethetőségre 
vonatkozik2. A főtanácsnoknak az első két ügyre vonatkozó indítványa szeptember végére 
illetve október elejére, az EB határozata pedig év végére várható. A harmadik, előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmet a német Bundesgerichtshof terjesztette az EB elé és az az 
árukapcsolás megengedhetőségére vonatkozik.

Végrehajtás és kikényszerítés

2007-ben a Bizottság első alkalommal használta a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzésére és kikényszerítésére szolgáló új eszközként az „uniós seprűt”. 
A „seprű” egy, a különböző tagállamokban a nemzeti végrehajtó hatóságok által egyidejűleg 
elvégzett és az Európai Bizottság által a 2006 végén hatályba lépett fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet (2006/2004/EK rendelet) alapján koordinált szisztematikus 
ellenőrzés. Az első ellenőrzést 2007 szeptemberében végezték el a légitársaságok honlapjain. 
A nemzeti hatóságok repülőjegy-értékesítéssel foglalkozó honlapok százait vizsgálták át, 
hogy azonosítsák azokat, amelyek úgy tűnik, jogszabályt sértenek. A nyomon követés 

                                               
1 Vö. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 3. cikkének (3) bekezdése és (7) 
preambulumbekezdése
2 A C-261/07. sz. VTB-VAB v.n. kontra Total Belgium ügy; a C-299/07. sz. Galatea BVBA kontra Sanoma 
Magazines Belgium NV ügy és a C -304/08. sz. Plus Warenhandelsgesellschaft ügy.
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érdekében a tagállami végrehajtó hatóságok kapcsolatba léptek a társaságokkal arra kérve 
őket, hogy honlapjaikat hozzák összhangba a szabályokkal vagy tegyék egyértelművé 
álláspontjukat. Nemrégiben – 2008 júniusában – a Bizottság egy mozgó ellenőrzést végzett el, 
amely a csengőhangok és háttérképek internetes értékesítéseire irányult. 

A 2007-es ellenőrzés során a felülvizsgált honlapok 43,6%-a tekintetében bebizonyosodtak a 
végrehajtási szakaszbeli szabálytalanságok. Ezek a szabálytalanságok főként a hiányos 
ármegjelölésre (az első árajánlat nem tartalmazta sem az adókat, sem a díjakat), a 
beleegyezésre vonatkozó rovatokra és jegyek fiktív, forgalmazás előtti vagy ingyenes 
kínálatára vonatkozott.  

Ami a mobiltelefon-szolgáltatásokra irányuló 2008. évi ellenőrzést illeti, az első 
ténymegállapítások a hiányzó vagy hiányos ármegjelöléshez (az ellenőrzött honlapok 50%-a), 
a kereskedőre vonatkozó hiányzó vagy hiányos tájékoztatáshoz (az ellenőrzött honlapok 70%-
a) és az információk megtévesztő ismertetéséhez kapcsolódtak, beleértve az apróbetűs 
részeket, valamint az „ingyenes” szó megtévesztő használatát (az ellenőrzött honlapok 60%-
a).

Az ellenőrzések eredményeként a végrehajtással kapcsolatos problémákra vonatkozóan 
részletesebb adatokat bocsátanak rendelkezésre a légitársaságok honlapjai és a csengőhangok 
és háttérképek internetes értékesítéseire szolgáló honlapok. Más területek vonatkozásában 
azonban még mindig igen korlátozott adatok állnak rendelkezésre. Az Európai 
Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatának 2007. évi jelentése némi jelzéssel szolgál az 
aggályra esetlegesen okot adó területekről. Rámutat arra, hogy az európai fogyasztóvédelmi 
központok által nyilvántartásba vett panaszok legnagyobb része (22%) a közlekedési 
szolgáltatásokra – nevezetesen a légi utasok jogaira – irányult. A légi közlekedési ágazatot a
szabadidős és kulturális szolgáltatások (a panaszok csaknem 12%-a), majd pedig az 
audiovizuális szolgáltatások (csaknem 10%) követték.

Az előadó szerint az Európai Bizottság legújabb erőfeszítései – különösen az ellenőrzések 
megindítása – igencsak üdvözlendő, tekintve a belső piaci jogszabályok végrehajtásának jobb 
nyomon követésére irányuló szükségességet. Általánosságban azonban a belső piaci 
jogszabályok tényleges végrehajtásának állapotára vonatkozó adatok továbbra sem 
elégségesek. Ez nagyrészt azért van, mert a végrehajtás és kikényszerítés nyomon követése 
forrásigényes gyakorlat, továbbá mert a végrehajtás tekintetében hatékonyabb nyomon 
követési eszközöket – mint például az ellenőrzések – kell kidolgozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a belső piac nyújtotta előnyök eljuthassanak a fogyasztókhoz.

Határokon átnyúló végrehajtási tevékenységek

Az előadó úgy véli, hogy különös figyelmet kellene fordítani a határokon átnyúló vetülettel 
rendelkező kereskedelmi gyakorlatokra, azaz azokra a gyakorlatokra, amelyek esetében egy 
kereskedő fogyasztói árukat és szolgáltatásokat az egyik országból (forrásország) értékesít 
olyan fogyasztóknak, akik egy másik országban rendelkeznek állandó lakóhellyel (célország). 
Ilyen esetekben sokkal nehezebb a célország hatóságai számára, hogy érvényesítsék a 
kereskedőkkel szembeni jogorvoslatokat. Továbbá a forrásországbeli fogyasztói hatóságok
olykor nem érdekeltek abban, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a célországban 
előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A tagállamok eltérő 
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forrásokat szánnak a végrehajtási tevékenységekre és súlyos hiányosságok merülnek fel a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv alkalmazásában és
kikényszerítésében a határokon átnyúló forgalmazás tekintetében. Ennélfogva nem meglepő, 
hogy a légitársaságokra vonatkozó 2007. évi ellenőrzés eredményei szerint a nemzeti 
honlapokon a végrehajtás aránya 55% (50 a 90-ből), a határokon átnyúló esetekben pedig –
42-ből 5 – 12% a végrehajtás aránya.

A határokon átnyúló végrehajtással kapcsolatban a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 
rendelet azért van, hogy kezelje azokat az akadályokat, amelyekkel a tagállami hatóságok a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok Közösségen belüli végrehajtása során szembesülhetnek.  A 
hálózat a nemzeti szintű végrehajtásért felelős hatóságokból áll. A rendelet hatálybalépése óta 
fogyasztóvédelmi együttműködési adatbázisban 234 tájékoztatás iránti kérelmet (vizsgálati 
kérelem), 137 figyelmeztetést és 214, a végrehajtási intézkedések megtételére irányuló 
kérelmet vettek nyilvántartásba.1

A Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatról szóló rendelet előírja a tisztviselők 
cseréjének finanszírozását a „végrehajtási koordináció” keretében. 2007-ben 4 tisztviselő
cseréjét finanszírozták. 

Jogorvoslatok és szankciók

Az előadó hangsúlyozza, hogy a jogorvoslatok és szankciók a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv hatékony végrehajtásának egyik fontos aspektusát képezik. Az 
irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett felek rendelkeznek
jogorvoslatokkal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni eljárások 
megindítására2, a konkrét jogorvoslat megválasztását a tagállamokra bízva. A tagállamokat 
arra kérik, hogy állapítsanak meg olyan szankciókat a nemzeti átültetési intézkedések 
megsértései esetére, amelyek hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek.3

A tagállamok általánosságban jelentős mérlegeléssel rendelkeznek a tekintetben, hogy hogyan 
biztosítják a megfelelést, akár magán- akár közjogi szankciókkal. A csalárd tevékenység, az
agresszív vagy fenyegető magatartás vagy a fogyasztók fizikai biztonságára nézve fennálló 
veszély eseteiben például a tagállamok büntetőjogi szankciókat is előírhatnak, az irányelv 
azonban nem tartalmaz ennek megtételére irányuló kötelezettséget. A büntetőjogi szankciók
hatékonyan tarthatják vissza a kereskedőket attól, hogy ilyen extrém gyakorlatokat 
folytassanak. Az Egyesült Királyság például bűncselekményként határozta meg, ha valaki 
„szándékosan vagy gondatlanul” tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytat.

A legjobb gyakorlatok

Az előadó azt javasolja, hogy a Bizottságot ösztönözni kell arra, hogy segítséget nyújtson a 
tagállamoknak és együttműködjön velük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv végrehajtásában, valamint hogy előmozdítsa az irányelv végrehajtásával és 

                                               
1 Állapot: 2008. szeptember 4.
2 A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 11. cikke és (21) preambulumbekezdése
3 A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 13. cikke
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kikényszerítésével kapcsolatos legjobb gyakorlatokat. Ez magába foglalhatná a végrehajtásért 
felelős személyzet cseréjének megerősítését. Az ilyen intézkedések biztosítanák az irányelv 
jobb végrehajtását és konzisztensebb végrehajtást biztosítanának a társszabályozók körében 
EU-szerte.

Az irányelv helyes végrehajtása azt jelenti, hogy a személyek figyelmét teljes körűen 
felhívják a jogaikra. A fogyasztói jogok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelvvel történő kiterjesztésének az e jogok alkalmazásának támogatásához szükséges 
intézkedésekkel kell együtt járnia. A fogyasztókra irányuló tudatosságnövelő kampányokat, a 
fogyasztói tanácsadók számára biztosított, a fogyasztókkal kapcsolatos jobb szintű oktatást és 
képzést fontolóra kellene venni tagállami szinten. 

Megvitatásra szánt, kiemelt kérdések

A megvitatás megkezdéséhez az előadó szeretne egypár olyan előzetes kérdést felvetni, 
amelyek közelebbi megfontolást igényelnek. E vitának a bizottságbeli alakulásától függően 
ezek – vagy a bizottsági döntésekből eredő további kérdések – az előadó módosításának 
tárgyát képezhetik. 

 Hogyan lehetne biztosítani a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv
hatékony alkalmazását?

 Hogyan lehetne javítani a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv és 
általánosságban az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok határokon átnyúló végrehajtását?

 Mely eszközök a legalkalmasabbak a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásának 
nyomon követésére?
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