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A fogyasztók alapjogai az Unióban: 
  

• jog az alapvető szükségletek kielégítéséhez, 
• jog a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz, 
• jog a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez, 
• jog a különféle termékek és szolgáltatások közötti választáshoz 
• jog a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába   való beleszóláshoz, 
• jog a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez, 
• jog a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismertetek és tudás elsajátításához, 
• jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez. 

Az EU ma érvényes fogyasztóvédelmi politikai stratégiája (2002-2006.) visszatükrözi: 
• a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások feltételeit könnyítő intézkedések fontosságát, 
• összekötve ezt az alternatív vitarendezés elterjesztésével, és 

• az európai fogyasztói központok (FIN-NET) hálózatának kialakításával. 
Napjainkra az EU fogyasztóvédelmi politikája: 

• önálló közösségi politika, 
• saját céljai, prioritásai és eszközei vannak, és 

• meghatározó szerepet tölt be más közösségi politikák alakításában is. 
A magyar kormány ma érvényes fogyasztói politikai stratégiája (2003-2006.) rendszerét és struktúráját 
tekintve harmonizál a közösségi fogyasztói politikával: 
  
     A feladatok a közösségi fogyasztópolitika hármas célkitűzésével megegyezően: 

• az egységesen magas szintű fogyasztóvédelem elérését, 
• a fogyasztói jogszabályok hatékony végrehajtását, és 

• a fogyasztói szervezetek bevonását 
       jelölték meg a fogyasztóvédelem elérendő céljának.  
  
A FOGYASZTÓVÉDELEM VÉGSŐ CÉLJA: 
  
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET ÉS A FOGYASZTÓ EGYENRANGÚ VISZONYÁNAK KIALAKÍTÁSA 
   
A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ FOGYASZTÓVÉDELEM KIEMELT CÉLJAI: 
  

• a választás biztosítása 

• a fogyasztó szükséges és elégséges tájékoztatása 
• a fogyasztó gazdasági érdekeinek védelme 

• a fogyasztó panaszjogának biztosítása  
A fogyasztóvédelem korlátai: 
  

• a biztosítási szolgáltatások túlnyomó része  nem kézzelfogható, nagymértékben absztrahált, a 
fogyasztók számára rendszerint nehezen érthető, kevésbé összehasonlítható, 

• a szerződő felelek nincsenek azonos pozícióban, a     szolgáltatók gazdasági, szakmai és 
információs fölénnyel rendelkeznek, 

• a szolgáltatás teljesítésére gyakran évek múlva kerül sor, ezért kevéssé kiszámítható, 
• az általános szerződési feltételek diktált feltételek, arra az átlagfogyasztónak tényleges alakító 

 



befolyása nincs. 
A gyakorlatban: 
  

• a szereplők mellérendeltségi pozíciója megkérdőjelezhető, az információs egyenlőtlenség 
nyilvánvaló, miközben 

• a piac újabb és újabb, egyre bonyolultabb, egyre gyakrabban kapcsolt termékeket jelentet meg, 
• az állampolgárok nagy részének az érdekei felismerésére, képviseletére,  érvényesítésére való 

képessége korlátozott, és mindez 
• tartós, visszatérő bizalmatlanságot eredményez a szolgáltatások és szolgáltatók iránt. 

VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK 
  
A Magyar Köztársaság Alkotmánya alapjogként tartalmazza a független és pártatlan eljárás lehetőségét 
mindenki számára. 
A fogyasztó panaszával fordulhat: 

• a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségekhez, 
• a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, 
• a Gazdasági Versenyhivatalhoz, 
• a Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekhez, 
• a Békéltető Testületekhez, 
• a bírósághoz. 

 Közelebbről megvizsgálva a lehetőségeket, a fórumoknak ez a sokféleségét, az látszik 
megállapíthatónak, hogy mégsem garantálják maradéktalanul az állampolgári és fogyasztói jogok 
érvényesülését. Akinek szüksége volna rá gyakran nem ismeri a lehetőségeit, a hatóságok hatásköre 
korlátozott, a civil szervezetek és a békéltető testületek döntéseinek „ereje” függ a gazdálkodó 
szervezetek  „jóindulatától”, rugalmasságától.  
  
A fogyasztóvédelemben célszerű megoldani, hogy a fogyasztó legyen képes egyenrangú fél lenni mind a 
szolgáltatások igénybevétele, mind pedig a jogai érvényesítése terén: 
  

• Újra kell gondolni a rendszer és szereplői jogosítványait és kötelezettségeit, 
• Meg lehetne fontolni azt is, hogy a Békéltető Testületek döntése - eljárási hibát nem ide 

számítva – rendelkezzen, a gazdálkodó szervezet által megfellebbezhető - kikényszerítési 
lehetőséggel, 

• Rendezni kell a panaszkezeléssel összefüggő jogosítványokat, és javítani kell az ehhez szükséges 
feltételeket, 

• Végül a fogyasztók - sokszor elhatározott - oktatására, képzésére hatékonyabb intézkedések 
történjenek, és az új nemzedékek folyamatos felkészítése alapozza meg a tudatos fogyasztóvá 
válás elterjedését. 

  
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

    
 

 


