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KIVONAT
A fogyasztó a piac központi szereplője, hiszen a termékek (szolgáltatások) és vállalkozások
közötti választásában megnyilvánuló fogyasztói döntése alapjaiban határozza meg a gazdasági
verseny kimenetelét és így a piac működésének hatékonyságát. A kínálati és a keresleti oldal
szereplői közötti kívánatos egyensúlyt több tényező, többek között a fogyasztók racionálistól
eltérő magatartása és a vállalkozások tisztességtelen gyakorlata is akadályozza. A
fogyasztóvédelem célja éppen ennek az aszimmetrikus állapotnak a helyreállítása azáltal, hogy
védi és felruházza a fogyasztókat a körültekintő és ésszerű döntés képességével, valamint
szabályozza a vállalkozások tevékenységét és kiszűri a nem jogkövető szereplőket. Ugyanakkor a
fogyasztók és a vállalkozások nagyobb mértékű fogyasztóvédelmi tudatossága hozzájárulhat a jogi
beavatkozások elkerüléséhez, közvetett módon pedig a kívánt egyensúlyi állapothoz is vezethet.
Értekezésemben ezért a piaci szereplők – a fogyasztók és a kiskereskedelmi vállalkozások –
fogyasztóvédelmi normákkal kapcsolatos tudatosságára helyezem a hangsúlyt, valamint ezek
közvetett megjelenését vizsgálom a fogyasztói magatartásban, illetve az alkalmazott kereskedelmi
gyakorlatokban.
A fogyasztói tudatosság dimenzióinak feltárására, valamint a fogyasztóvédelmi oktatásnak a
tudatosság kialakulásában betöltött szerepére vonatkozó, a fiatal felnőtt fogyasztói generáció
tagjai körében végzett kérdőíves kutatásom rámutatott arra, hogy a tudatosság elsősorban a
vásárlás előtti információgyűjtéshez, és részben az üzlet- és termékválasztáshoz kötődik. Az
oktatás hatása – céljaival ellentétben – ugyanakkor csupán a vásárlás közben, a
termékválasztásban megjelenő fogyasztóvédelmi szempontok vonatkozásában és szinte
kizárólagosan a vásárlás után, az esetleges fogyasztóvédelmi panaszok kezelésében jelenik meg. A
Gazdasági Versenyhivatal által indított vizsgálatok kapcsán hozott versenytanácsi határozatok
tartalomelemzésével a megvalósult jogsértő kereskedelmi gyakorlatok körülményeit és okait
keresve arra a következtetésre jutottam, hogy a vállalkozások fogyasztóvédelmi tudatossága nem
elégséges kereskedelmi gyakorlatuk fogyasztóvédelmi megfeleltetéséhez, amely részben a
bizonyos termékkörökkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi túl- vagy alulszabályozottságra vezethető
vissza. Ugyanakkor a vállalkozások fogyasztóvédelmi megfelelésért tett erőfeszítései sem
egységesek, a kis- és középvállalkozások több szempontból elmaradnak a nagyvállalatoktól. A
Versenytanács határozatainak elemzése továbbá arra is rávilágított, hogy a viselkedési
közgazdaságtan „fogyasztóképe” – az elvárásoknak megfelelően – implicit és explicit módon is
megjelenik a fogyasztóvédelmi jogalkotási és -alkalmazási gyakorlatban.
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THE CONSCIOUSNESS OF MARKET ACTORS – UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES
IN THE LIGHT OF BEHAVIOURAL ECONOMICS

SUMMARY
Consumers are key market actors because their consumer decisions – manifested in their choices
between certain products (services) and enterprises – fundamentally affect the outcome of
economic competition and thus, the efficient functioning of the market. The desired equilibrium
between the actors of the supply side and the demand side is hindered by several factors,
including the consumers’ non-rational behaviour and the enterprises’ unfair commercial practices.
The aim of consumer protection is the restoration of this asymmetric situation by the protection
of consumers, their empowerment with the ability to make reasonably well-informed and
circumspect decisions, by the regulation of the enterprises’ activities, as well as by the sanctioning
of non-compliant actors. At the same time, a greater level of consciousness from the side of
consumers and enterprises might also contribute to the avoidance of legal interventions and
implicitly, to the desired state of equilibrium as well.
Therefore, in my dissertation, the emphasis is placed on the consciousness of market actors
(consumers and retailers) towards consumer protection norms. In addition, the implicit
appearance of consciousness in consumer behaviour and in the commercial practices used by
certain enterprises is also investigated.
Based on a questionnaire survey carried out among a younger generation of consumers, one
of my empirical researches explores the dimensions of consumer consciousness, as well as the
role of consumer protection education in establishing consciousness. This research revealed that
consciousness is primarily associated with gathering information prior to purchases, and partly
with dealer- and product choices. Contrary to its aims, however, the effects of education are
mostly manifested in taking into account certain aspects of consumer protection when choosing
products during purchases, and almost exclusively after purchases, in the case of resolving
emerging consumer complaints. Within the confines of my second empirical research, a content
analysis was conducted, in order to evaluate the resolutions made by the Competition Council of
the Hungarian Competition Authority. The investigation of the circumstances and reasons of
unfair commercial practices led to the conclusion that the enterprises’ consciousness is not
sufficient enough in regard to the compliance of their commercial practices with consumer
protection regulations. In part, this might be traced back to the over- or under-regulation
associated with certain groups of products. Nevertheless, the enterprises’ efforts for their
compliance with consumer protection regulation are not uniform either, with small- and mediumsized ones usually lagging behind large enterprises in several aspects. Furthermore, the analysis of
the Competition Council’s resolutions also revealed that the ‘consumer’ of behavioural
economics, as expected, both implicitly and explicitly appears in consumer protection legislation
and practices.

4

TARTALOMJEGYZÉK

I.

BEVEZETÉS............................................................................................................................................ 7
1.
2.
3.

A téma relevanciája ......................................................................................................................... 7
A kutatás célja és a téma szűkítése.............................................................................................. 10
A dolgozat felépítése .................................................................................................................... 13

II. A FOGYASZTÓVÉDELEM (GAZDASÁG)ELMÉLETI ALAPJAI ............................................................ 16
1.

A fogyasztóvédelem gazdasági alapjai és az új irányok ............................................................ 16
1.1.
A fogyasztóvédelem a klasszikus közgazdaságtantól a fogyasztói társadalomig.......... 16
1.2.
A viselkedési közgazdaságtan és a fogyasztóvédelem...................................................... 19
2. Fogyasztóvédelmi elméleti alapok .............................................................................................. 36
3. A tájékoztatáshoz való jog ........................................................................................................... 42
4. Az oktatáshoz való jog ................................................................................................................. 53
4.1.
A fogyasztók oktatásának nemzetközi gyakorlata ............................................................ 54
4.2.
A fogyasztó(védelm)i oktatás Magyarországon ................................................................ 59
III. FOGYASZTÓVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON .................................... 62
1.

A fogyasztóvédelmi jog az Európai Unióban ........................................................................... 63
1.1.
A közösségi szintű fogyasztóvédelmi politika alapjainak megteremtése – a „soft law”
időszak ................................................................................................................................................. 63
1.2.
A fogyasztóvédelmi politika önállósodása a Maastrichti Szerződést követően ........... 67
1.3.
Az EU fogyasztóvédelmi politikája napjainkban.............................................................. 71
1.4.
Összefoglaló gondolatok ..................................................................................................... 77
2. A fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon ....................................................................... 78
2.1.
A fogyasztóvédelem szerepe a szocialista hiánygazdaságban ......................................... 78
2.2.
A fogyasztóvédelem fejlődése a rendszerváltozást követően a csatlakozásig .............. 80
2.3.
A fogyasztóvédelem alakulása a csatlakozást követően................................................... 84
2.4.
A hazai fogyasztóvédelmi politika prioritásai napjainkban ............................................. 90
3. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma – a UCP irányelv és az Fttv. törvény . 96
3.1.
A kereskedelmi gyakorlat és a piacbefolyásolás fogyasztóvédelmi szabályozása – a
UCP irányelv és előzményei ............................................................................................................. 96
3.2.
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény ............................................................................................................................................... 100
IV. A FOGYASZTÓVÉDELEM SZEREPLŐI: FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK............................... 109
1.

A fogyasztóvédelem alanya: a fogyasztó és a fogyasztói magatartás ................................... 109
1.1.
A fogyasztói modell a fogyasztóvédelemben .................................................................. 110
1.2.
Fogyasztó-modell a magyar joggyakorlatban .................................................................. 120
2. A kínálati oldal fogyasztóvédelmi attitűdje és ismeretei ........................................................ 126
2.1.
Helyzetkép és jó gyakorlatok a jogi megfelelésben ........................................................ 127
V. EMPIRIKUS KUTATÁSOK .................................................................................................................. 133
1. Hipotézisek, a kutatás felépítése ............................................................................................... 133
2. Tanulható-e a tudatos fogyasztás? – Az oktatás szerepe a fogyasztói magatartás
alakításában ........................................................................................................................................... 138

5

2.1.
„Fogyasztói tudatosság” kérdőív és a minta bemutatása .............................................. 138
2.2.
A kérdőíves kutatás eredményei ....................................................................................... 141
3. Az Fttv. alapján hozott versenyfelügyeleti határozatok tartalomelemzése ......................... 151
3.1.
Módszertan .......................................................................................................................... 151
3.2.
A tartalomelemzés eredményei ......................................................................................... 158
VI. ÖSSZEFOGLALÁS............................................................................................................................... 190
1.
2.

A kutatási eredmények összefoglalása...................................................................................... 190
Kitekintés, további lehetséges kutatási irányok ...................................................................... 193

VII. A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁT PUBLIKÁCIÓK ......................................................................... 198
VIII. IRODALOMJEGYZÉK ...................................................................................................................... 200
1.
2.

Felhasznált szakirodalmak ......................................................................................................... 200
Felhasznált joganyagok és egyéb források ............................................................................... 208
2.1.
Európai uniós jogi aktusok ................................................................................................ 208
2.2.
Hazai jogi aktusok ............................................................................................................... 209
2.3.
Egyéb források .................................................................................................................... 210
3. Internetes források...................................................................................................................... 212
IX. ÁBRÁK- ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE ............................................................................................. 214
X. MELLÉKLETEK .................................................................................................................................. 216
1. Minden körülmények között tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlatok
(2005/29/EK irányelv I. Melléklete)................................................................................................. 216
2. Fogyasztó(védelm)i oktatás szerepe – a fogyasztói készségek és attitűdök fejlesztésének
elméleti keretrendszere ........................................................................................................................ 219
3. Fogyasztói tudatosság kérdőív .................................................................................................. 221
3.1.
Kérdőíves kutatás eredménytáblái .................................................................................... 228
4. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény
alapján hozott versenyhivatali határozatok (2008–2013)................................................................ 234
5. Tartalomelemzés összesítő táblázatai ....................................................................................... 244
5.1.
Kategóriák évek szerinti megoszlása ................................................................................ 244
5.2.
Kategóriák terméktípusok szerinti megoszlása ............................................................... 246
5.3.
Kategóriák megoszlása a vállalkozások típusa szerint ................................................... 247
5.4.
Kategóriák megoszlása az Fttv. szerinti megítélés szerint ............................................ 249

6

„Minden embernek joga van két áldáshoz: a helyes döntéshez és a tévedéshez.”
Paulo Coelho: Mint az áradó folyó (2012)

I. BEVEZETÉS
1.

A téma relevanciája

Korunk fogyasztói társadalmában, a tömegtermelés és a presztízsfogyasztást támogató fogyasztói
kultúra viszonyai között a fogyasztó számos szempontból hátrányba került az érte folytatott
versenyben: vásárlási szabadsága korlátozott, nem valós szükségletei és objektív érdekei
motiválják fogyasztási döntéseit, a számára elérhető és feldolgozható információk alapján nem
képes racionális döntést hozni a bizonytalan körülmények között. A vevők piacaként jellemzett
fogyasztói társadalmak piacát – annak ellenére, hogy számos gazdaságtudós a fogyasztó
erőfölényét hangsúlyozza – a fogyasztók kiszolgáltatottsága jellemzi (Fazekas 2007).
A fogyasztóvédelem iránti társadalmi igény megjelenése összekapcsolódott azzal a
felismeréssel, hogy a piacgazdaság keretei között nem érvényesülhet a tökéletes verseny, mert
nem jöhet létre az ennek alapját jelentő tökéletes egyensúly (equilibrium) a piac szereplői (vevők
és eladók) között a piaci tranzakciók során. Tulajdonképpen e célnak a megvalósítását szolgálja a
fogyasztóvédelem intézményrendszerének életre hívása és az erre vonatkozó anyagi- és eljárásjogi
szabályok megalkotása. A fogyasztóvédelmi jog fogalma és funkciója kapcsán kialakult szakmai
diskurzus szereplői egyetértenek abban, hogy a fogyasztóvédelem feladata jogi szabályozás útján
korrigálni és visszaállítani a piac megbomlott egyensúlyi állapotát, amely a gyengébb piaci
alkupozícióban lévő fél (a fogyasztó) jogi és gazdasági érdekeinek védelme által valósítható meg.
Mivel az abszolút védelem kialakítása a folyamatosan változó gazdasági és társadalmi viszonyok
között irreális elvárás volna, ezért sokkal hatékonyabb megoldást biztosít(ott) a védelemhez
szükséges alapvető fogyasztói alapjogok meghatározása és a fogyasztók széleskörű támogatása
jogaik megismerése és érvényesítése tárgyában (Hajnal 2009). A fogyasztói jogok rendszerét a(z) –
több szempontból is Európa előtt példaként járó – Amerikai Egyesült Államokban J. F. Kennedy
az 1962-es kongresszusi üzenetével alapozta meg, amely a fogyasztói érdekvédelmet az állami
politika rangjára emelte. Kennedy leszögezte, hogy a fogyasztók a legfontosabb, ugyanakkor a
legkevésbé meghallgatott gazdasági szereplők, akik érdekében ezért olyan jogszabályokat kell
megalkotni, amelyek biztosítják az információhoz, a biztonsághoz, a választáshoz és a
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meghallgatáshoz való jogot1. A fogyasztói jogok közösségi deklarációja az Európai Tanács által
1975. április 14-én elfogadott, „Az Európai Gazdasági Közösség első, előzetes programja a fogyasztók
védelmének és informálásának politikájáról” címet viselő határozathoz köthető, amely nevesítette a
fogyasztók öt alapjogát:


a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét,



a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét,



a jogorvoslathoz való jogot,



a tájékoztatáshoz és oktatáshoz való jogot, illetve



a meghallgatáshoz és a fogyasztók érdekeinek képviseletéhez való jogot.

A fogyasztói alapjogok deklarációjának rendkívüli jelentősége volt, ugyanis azok gyakorlati
megvalósulása felett egyre erősebb intézményrendszer őrködött, és a jogszabályokban
folyamatosan jelent meg annak effektív tartalma. Míg a nyugat-európai országokban már az 1970es évektől kezdődően megjelent az igény a megfelelő fogyasztóvédelmi szabályozás kialakítására2,
addig Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások megkezdéséig kevés
figyelem összpontosult a fogyasztóvédelemre. Tulajdonképpen csak a csatlakozási folyamattal
párhuzamosan sikerült hazánknak felismernie a fogyasztóvédelem jelentőségét és szükségességét,
amely elindította a korábbi szemlélet változását.
A fogyasztóvédelem mai szemléletének kialakulásához – ami ugyan még korántsem
tekinthető lezártnak – hosszú folyamat vezetett, amelyet az aktuális gazdasági folyamatok, az
állami szerepvállalás mértékének, a termelés és a fogyasztás kapcsolatának, valamint a fogyasztó
gazdasági folyamatokban játszott szerepének változása határozott meg. Mindeközben egyre
erőteljesebben jelent meg a fogyasztóvédelemnek a gazdasággal, a versenyképességgel való
összefüggése is, mint értékelendő és figyelembe veendő szempont3. Így az utóbbi évek
legjelentősebb gazdasági eseménye, a 2007-től kibontakozó pénzügyi, majd gazdasági válság
okainak kapcsán szintén felmerült a fogyasztóvédelem gazdasági szerepének kérdése. A válsághoz
számos és komplex ok vezetett, amelyet az elemzők és kormányok különböző, elsősorban
A Kennedy által lefektetett fogyasztói jogokat a Fogyasztóvédelmi Szövetségek Nemzetközi Szervezete (Consumers
International – CI) a fogyasztói érdekek teljesebb körű védelme érdekében további négy alapjoggal egészítette ki (az
alapvető szükségletekhez, a kártérítéshez, az oktatásához és az egészséges környezethez való jog), amelyeket 1985ben az ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmánya (Consumer Protection Charter) is elismert. URL (Letöltés
dátuma: 2014.03.28.)
2 A fogyasztói alapjogok hatására sorra születtek az egyes országok fogyasztóvédelmi rendelkezései, például
Franciaországban 1978-ban, Ausztriában 1979-ben, Portugáliában 1981-ben született meg a fogyasztóvédelmi
törvény.
3 Fekete (2011) példaként az Európai Parlament és Tanács a fogyasztók jogairól szóló irányelvének tervezetét említi,
amelyben egyértelműen rögzítésre került a fogyasztóvédelmi szempontok és a vállalkozások versenyképessége közötti
egyensúly megteremtésének szükségessége. A fogyasztói kiadások hatalmas gazdasági ereje – amely az uniós GDP
56%-át adja – ugyancsak a fogyasztóvédelem egyre erősödő gazdasági szerepére hívja fel a figyelmet.
1
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gazdasági nézőpontokból közelítenek. Addig az OECD egyike azoknak az érdekelteknek, akik a
válság kapcsán – kulturális és értékrendbeli okokat is keresve – a fogyasztóvédelmi szabályozás,
valamint a pénzügyi ismeretek oktatásának és eszközeinek fejlesztésére hívják fel a figyelmet
(OECD 2009)4. Náray (2008) szerint „a rendszerek válságát a részben vagy egészében helytelen normák és /
vagy a helyes normák részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyása okozza”5, a válság okai így a gazdasági
szereplők elszabadult mohósággal társuló tudatlanságára és szisztematikusan hibás döntéseikre
(Bod 2009) vezethetők vissza. A válság előtti gazdaságilag stabil időszakot a kínálati és keresleti
oldalon egyaránt a rövid távú haszonra és költségekre való koncentrálás jellemezte, amely
mindkét fél részéről a rövid és hosszú távú kockázatok megfelelő ismeretének hiányával párosult.
A válsághoz vezető utat pedig részben a fenti jellemzőket fenntartó, kihasználó és erre alapozó
üzleti magatartás jelentette. Ebben az értelmezésben a tisztességtelen kereskedelem tehát nem
más, mint az írott és íratlan normákon túli üzleti mohóság, amellyel szemben Náray (2008) szerint
erősen szabályozott és érdekérvényesítő fellépésre van szükség. Bod (2009) a pénzügyi és
gazdasági válság kapcsán a piacgazdaság önszabályozó képességének és a gazdasági szereplők
döntéseinek ésszerűségéről vallott nézetek megváltozására hívja fel a figyelmet. A válság
lecsengésével a fejlett országok fogyasztóvédelmi szabályozásának változásait vetíti elő;
árnyaltabb, ugyanakkor sűrűbb és eseti alapon történő állami beavatkozást, amelynek a viselkedési
közgazdaságtan eredményei adnak új lendületet. A válság tehát ismét a fogyasztókra és a
fogyasztói döntés gazdaság-befolyásoló szerepére irányította a döntéshozók figyelmét, azonban a
neoklasszikus közgazdaságtan „homo oeconomicusa” helyett, amely kudarcot vallott a piaci
versenyben, a tájékozott és öntudatos fogyasztók eszményképe jelenti a fogyasztói politika
távlatait6.
Habár az Európai Bizottság felismerte, hogy a magabiztos, tájékozott és erős pozíciójú
fogyasztók a gazdasági változások motorjai, mivel az ő döntéseik jelentik az innováció és a
hatékonyság hajtóerejét, és míg a belső piac versenyképes működését segítő technológiai
eszközből egyre több (például az e-kereskedelem eszközeinek végtelen tárháza) áll rendelkezésre,
addig a vállalkozások és fogyasztók viselkedése messze elmarad a lehetőségektől.

Habár a válság feltételezett okaira visszavezethetően mind a tájékoztatás, mind a fogyasztó(védelm)i oktatás terén
egyre nagyobb figyelmet kap a fogyasztók pénzügyi tudatossága, s ennek fejlesztése, a téma összetettsége (az ehhez
szükséges magasabb szintű pénzügyi ismeretek és az aktualitásából is fakadó kiterjedt irodalma) miatt ezt a
kérdéskört disszertációmban nem érintem, nem vitatva ugyanakkor a témakör fontosságát.
5 Forrás: Náray L. (2008) Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a pénzügyi szolgáltatások területén.
„Fogyasztóvédelem – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok” konferencia, Fogyasztóvédelmi Egyesületek
Országos Szövetsége, 2008. október 21-22., Budapest. URL (Letöltés dátuma: 2012.03.28.)
6 Vö. az EU jelenleg hatályos, a 2014–2020 közötti időszakra szóló fogyasztóvédelmi stratégiájával.
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2.

A kutatás célja és a téma szűkítése

Értekezésemben a piaci szereplők – a fogyasztók és a kiskereskedelmi vállalkozások –
(jogszabályokban megtestesülő) fogyasztóvédelmi normákkal kapcsolatos tudatosságára helyezem a
hangsúlyt, valamint ezek közvetett megjelenését vizsgálom a fogyasztói magatartásban, illetve az
alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokban. A dolgozatban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény (Fgytv.) hatályának (az 1. § (1) bekezdésének) megfelelően, azon vállalkozásokkal
foglalkozom, amelyek tevékenysége a fogyasztókat érinti vagy érintheti, amelyek a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) értelmező rendelkezései szerinti
kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak. Kiskereskedelmi tevékenység e törvény értelmében az
„üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel
közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is” (2. §).
Disszertációmban a Thorelli (1972) által felvázolt fogyasztóvédelmi mátrixot veszem alapul,
amely szerint a fogyasztó(védelmi)-politika három alappillére a tájékoztatás (az információ-átadás),
az oktatás7 és a védelem (lásd részletesebben a II.2. fejezetben). Thorelli nyomán a
legfontosabbnak ítélt fogyasztóvédelmi eszközök (és jogok), az információ (az információhoz /
tájékoztatáshoz való jog8), illetve az oktatás (oktatáshoz való jog) szerepére fókuszálok. Ezekkel
összefüggésben az alábbi kérdésekre keresem a választ kutatásaim során:


Milyen szerepet játszik a fogyasztói döntések alakításában az információ, kiemelten az

információ-átadás módja (a vállalkozások termékeik népszerűsítésére, reklámozásra vonatkozó
gyakorlata)?


Milyen módon és mértékben jelenik meg a vállalkozások fogyasztóvédelmi megfelelése

(tudatossága) a fogyasztók informálásában, tájékoztatásában (ide értve az áruk reklámozását, mint
a tájékoztatás egyik formáját is)?


Milyen valódi hatással van a fogyasztók tudatosságára, a tudatos fogyasztói magatartásra

az uniós és a hazai fogyasztóvédelmi politikában a 2000-es évektől fokozottabban megjelenő
fogyasztóvédelmi oktatás?

A dolgozatban az oktatás fogalma alatt, tekintve, hogy akárcsak a tájékoztatás során, információ-átadás történik,
valamely ismeret (tudás) intézményesített, szervezett keretek között zajló átadását értem. Az oktatás a tájékoztatáson
túlmenően az ismeretek elsajátítása, a műveltség megszerzése és intellektuális képességek kialakítása révén hozzájárul
a személyiség fejlesztéséhez is (Molnár 2006). Az oktatás – a tájékoztatással szemben – alapvető eszköze és feltétele
lehet tehát nem csak az ismeretszerzésnek, hanem a gondolkodás fejlesztésének, az értelmi nevelésnek, a jártasságok,
a készségek, a képességek alakításának és a személyiségfejlődésnek is. A dolgozat szűkebb tárgykörébe tartozó
fogyasztó(védelm)i oktatások céljáról részletesebben lásd a II.4. fejezetben.
8 Egyes források az információhoz, míg mások a tájékoztatáshoz való jogként határozzák meg. A dolgozatban a
tájékoztatás alatt a vállalkozások, valamint az állami és társadalmi (fogyasztóvédelmi) szervezetek az áruval, a
kereskedelmi ügylettel, valamint a fogyasztók jogaival kapcsolatos információ-átadását értem (ezekről részletesebben
lásd a II.3. fejezetben).
7
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Az információ szerepére vonatkozó kérdéskört a – 2005-ben elfogadott európai uniós
irányelv teljes harmonizációjával deklarált – 2008. évi XLVII., a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) előírásainak és a
vállalkozásokkal szemben a törvény megsértése miatt indított eljárások vonatkozásában
vizsgálom. Az irányelv és a törvény a fogyasztók gazdasági érdekeinek, valamint a tájékoztatáshoz
való joguk védelmében tiltja az üzleti vállalkozások – „az áruhoz kapcsolódó, a kereskedelmi ügylet
lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően” (1. § (1) bekezdés) – fogyasztókkal szemben
folytatott tisztességtelen (megtévesztő vagy agresszív) kereskedelmi gyakorlatát. Magyarországon
a törvényi előírások betartása érdekében a konkrét esettől függően, a hatásköri megosztás
szabályainak megfelelően három hatóság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), a Magyar
Nemzeti Bank (Felügyelet) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jár el. Értekezésemben
kizárólag a Gazdasági Versenyhivatalnak a fogyasztók széles körére kiterjedő, azaz a piaci
versenyt érdemben érintő kereskedelmi gyakorlatokkal szemben folytatott eljárásaival, az ezekkel
kapcsolatos állásfoglalásaival és elvi jelentőségű döntéseivel foglalkozom. Ennek oka egyrészt a
gyakorlatok fogyasztói döntést befolyásoló hatásának széleskörűsége, másrészt a kutatási
kérdésekben is megfogalmazott információ-átadási módok (az alkalmazott kommunikációs
csatornák) vizsgálatával kapcsolatos törekvésem.
A disszertációban elsősorban a fogyasztók termékekhez9 (azok vásárlásával, használatával és
azokra vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos) és hagyományos kereskedelmi formákhoz fűződő
fogyasztói jogaival foglalkozom. Nem képezi ugyanakkor dolgozatom tárgyát a – különösen a
fejlett országokban vezető gazdasági ágazattá váló – tercier szektor (a közszolgáltatások, a
pénzügyi-, a hírközlési- és egyéb szolgáltatások), valamint az e-kereskedelem és más, a
megszokottól eltérő kereskedelmi formák fogyasztóvédelmi vonatkozásainak vizsgálata.
A fogyasztó(védelm)i oktatás a fogyasztói tudatosság kialakulásában betöltött szerepének,
valamint a fogyasztói magatartásban megjelenő közvetlen és közvetett hatásának feltárására
irányuló empirikus kutatásomat a felnövekvő fiatal fogyasztói generáció tagjai (a jelenleg
felsőfokú tanulmányaikat folytató, illetve lezáró hallgatók) körében végeztem. Habár az uniós és a
hazai fogyasztóvédelmi stratégiák a hangsúlyt a fogyasztóvédelem közoktatásban való
megjelenésére helyezik (s ennek nyomán a Nemzeti Alaptanterv részévé is vált), valamint
egyetértve azzal, hogy a fogyasztói szocializációnak minél hamarabb, már a gyermekkorban el kell
kezdődnie, kutatásom egy későbbi életszakaszban megjelenő oktatás rövid távú szerepére
A fogyasztóvédelmi törvény értelmező rendelkezései szerint termék „minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide
nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő” (Fgytv. 2. § f)).
9
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fókuszál. Ez a szűkebb fókusz szándékosan irányítja a figyelmet a szakpolitikában kevésbé
prioritásként kezelt fogyasztó(védelm)i ismeretekkel felruházott szakemberek képzésére. Ennek
egyik példája a – kutatásomnak is lehetőséget biztosító – Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék által, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság (illetve annak jogelődje, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség)
szakembereivel közösen kialakított és már több mint 10 éve folyó Fogyasztóvédelem kurzus
(Antalovits – Jókai 2009). A tantárgy célkitűzése olyan fogyasztó(védelm)i kompetenciák és tudás
átadása a leendő mérnökök (Műszaki menedzser, valamint Ipari- termék és formatervező szakos
hallgatók) számára, amelyek nemcsak szakmai, hanem egyéni (fogyasztói) fejlődésüket is
szolgálja10. (A kurzus az alábbi témaköröket érinti: a fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon
és az Európai Unióban, a fogyasztóvédelem szereplői [fogyasztók, gyártók, kereskedők,
szolgáltatók, állami fogyasztóvédelem, jogszolgáltató szervezetek, társadalmi fogyasztóvédelmi
szervezetek] és feladataik, a fogyasztók életének, egészségének és testi épségének védelmét
szolgáló termék-specifikus [élelmiszerekre, műszaki cikkekre, kozmetikumokra és háztartási vegyi
árukra, gyermekjátékokra és textiltermékekre, illetve online kereskedelemre11 vonatkozó]
követelmények, valamint a piacfelügyelet).
Disszertációm harmadik nagyobb gondolati egységét a fogyasztóvédelmi szabályozás
(gazdaság)elméleti megközelítésének összefoglalása adja. Az elméleti áttekintés rávilágít, hogy a
közgazdasági fősodor szerinti emberképnek komoly szabályozási következményei vannak,
egyrészt a hatékony szabályozási eszközök, másrészt a beavatkozás helyes mértékének
meghatározásában. A fogyasztóvédelmi politika a XIX. századig arra a feltételezésre épült, hogy a
fogyasztói „racionalitás nem elemezendő probléma, hanem vitán felül álló axióma” (Hámori 2003, p. 782.).
Az önérdekeiket követő egyének és a profit-maximalizáló vállalkozások közötti szabad és
önkéntes versengés vezet el a jóléthez, az államnak pedig legfeljebb piaci kudarcok esetén kell
beavatkoznia (Bod 2009). A neoklasszikus közgazdaságtan tévesen idealizált emberképére az
utóbbi évtizedekben a viselkedési közgazdaságtan próbál empirikus eredményeken alapuló
alternatívát mutatni. A viselkedési közgazdaságtan a pszichológia döntéshozatalra vonatkozó
A kurzushoz 2003-ban (dr. Huszay Gábor szerkesztésében) tankönyv készült, majd ezt 2007-ben (dr. Geri István
szerkesztésében) egy online jegyzet váltotta fel, amely a változó jogszabályi környezetnek megfelelően évente
frissítésre kerül. A 2009–2010-es tanévig a kurzus tematikáját képezte egy ún. „civil fogyasztói vizsgálódás” gyakorlat,
amely során a hallgatók „éles” terepen (kereskedelmi egységekben, szolgáltató intézményeknél), az NFH
szakembereinek előzetes felkészítése alapján és szakmai felügyelete mellett az elméletben megismert
fogyasztóvédelmi követelmények gyakorlati megvalósulását, betartását „ellenőrizték”. A kétségkívül hasznos
gyakorlati feladat ezután a magas hallgatói létszámra való tekintettel kikerült a tematikából, így ennek tényleges
hatását kutatásom során nem vizsgál(hat)tam.
11 A témakör, vagyis az online kereskedelem fogyasztóvédelmi vonatkozásainak feldolgozása a 2012–2013-as
tanévben került be a kurzus tematikájába.
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eredményeit integrálja a keresleti oldali közgazdaságtani gondolkodásba, melynek központi
kérdése, hogy valójában milyen lélektani minták és milyen kognitív hibák jellemzik az egyént
(jelen esetben mint fogyasztót) a gazdasági döntéseiben. A mindennapi tapasztalatokból ismert
döntési hibák tudományos igazolására számos kísérletet tettek, köztük Daniel Kahneman, a
Princeton University pszichológiaprofesszora (és szerzőtársa, Amos Tversky), aki empirikus
kutatásokkal alátámasztott eredményeiért 2002-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott. A
Kahneman és Tversky (1979) által kidolgozott kilátáselmélet szerint az emberek döntéseikben
bizonytalan, kockázatos körülmények között nem követik a hasznosság maximalizálására irányuló
előrejelzéseket, hanem – a problémát leegyszerűsítve – hüvelykujjszabályokat és alapvető
heurisztikákat alkalmaznak. A dolgozat további célja ehhez kapcsolódóan annak igazolása, hogy a
viselkedési közgazdaságtannak a fogyasztói döntés szisztematikus hibáit feltáró eredményei a
fogyasztóvédelmi szabályozás (újra)tervezése során sem hagyhatóak figyelmen kívül. Ehhez
kapcsolódó kutatási kérdéseim:
 Miképpen

jelenhetnek

meg

a

fogyasztóvédelmi

gyakorlatban

a

viselkedési

közgazdaságtannak az irracionális magatartásmintákat feltáró kutatási eredményei?
 Megjelenik-e a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot
folytató vállalkozásokkal szembeni eljárási gyakorlatában a korlátozott fogyasztói racionalitás,
mint tudatosan használt elem?
Végezetül, dolgozatommal nem célom – ami megfelelő előképzettség hiányában nem is lenne
helyénvaló – a jogtudomány területén született számos kiváló fogyasztóvédelmi témájú
disszertáció számának bővítése, sokkal inkább a más társadalomtudományi (a közgazdaságtan és a
marketing területén született) munkák közötti hiánypótlás. Meggyőződésem, hogy a
fogyasztóvédelem a társadalom valamennyi tagját – függetlenül attól, hogy magánszemélyként
vagy jogi személyiségként – érinti, ismertsége és elismertsége azonban mégis messze elmarad a
kívánatostól.

3.

A dolgozat felépítése
A disszertáció témája, valamint az előzőekben felvázolt kutatási kérdéseim interdiszciplináris

problémákat vetnek fel. Az emberrel (mint fogyasztóval vagy vásárlóval), a döntéshozatallal (a
fogyasztói magatartással), illetve ennek társadalmi és gazdasági hatásaival több tudományterület –
egyebek mellett a közgazdaságtan, a pszichológia, a szociológia, a jogtudomány és a marketing –
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is foglalkozik. Dolgozatomban elsősorban e szerteágazó témakör fogyasztóvédelmi (jogi) és
(viselkedési) közgazdasági megközelítésére helyezem a hangsúlyt (amint azt az értekezés felépítése
is mutatja), amelyek ugyanakkor a pszichológia és a marketing területéről is számos elméletet és
modellt „vettek kölcsön”.
A bevezetést követően a dolgozat első felében (II. fejezetében) a fogyasztóvédelemmel
kapcsolatos elméleti diskurzusokról kívánok – a teljesség igénye nélkül – áttekintést adni, kitérve a
fogyasztóvédelem

gazdaságelméleti

alapjaira

és

a

közgazdaságtannal

való

legelemibb

összefüggéseire, különös tekintettel az uralkodó közgazdasági irányzatoknak az állami
beavatkozás mértékét és a fogyasztói modellt meghatározó szabályozási vonatkozásaira (II.1.
fejezet). A második alfejezetben bemutatom a kutatásaim egyik alapját jelentő, a klasszikus (és
neoklasszikus) közgazdasági elmélet racionális emberképével szembe-helyezkedő, új szabályozási
dimenziókat nyitó viselkedési közgazdaságtan és a kapcsolódó iskolák legfontosabb eredményeit
és ezek fogyasztóvédelmi vonatkozásait. Az elméleti áttekintést a fogyasztóvédelem szűkebb
fogalmi magyarázatával, a fogyasztóvédelem céljára és tartalmi sajátosságaira vonatkozó
különböző koncepciók bemutatásával folytatom. E két alfejezet lezárásaként az elméleti
keretrendszert egy áttekintő ábrában foglom össze (5. ábra). A következő két alfejezetben a
bevezetésben kiemelt két fogyasztói alapjog, az információhoz, valamint az oktatáshoz való jog
elméleti megfontolásaival és gyakorlati megvalósulási módjaikkal foglalkozom, kitérve az uniós és
hazai „jó gyakorlatokra”.
A III. fejezetben előbb a közösségi (III.1. fejezet), majd a hazai (III.2. fejezet)
fogyasztóvédelmi jog kialakulásának, megszilárdulásának és önállósodásának legfontosabb
állomásait – az 1975 és 2020 közötti időszakban kiadott tíz közösségi fogyasztóvédelmi program
főbb szabályozási motívumain keresztül – mutatom be. Az egyes korszakok áttekintése során
elsősorban a dolgozat fókuszpontjában álló két fogyasztói alapjog megjelenésének bemutatására,
illetve az ezeket érintő jogszabályi vonatkozások kiemelésére törekszem. A III.3. fejezetben a
disszertáció leszűkített kutatási kereteit jelentő, a Bizottság által 2005-ben elfogadott
2005/29/EK számú, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló irányelv (UCP
irányelv) megszületésének előzményeivel, tagállamokbeli és hazai implementációjának, valamint a
törvény felépítésének sajátosságaival foglalkozom.
A IV. fejezetben a fogyasztói jogviszony két szereplőjével, a fogyasztókkal és a
vállalkozásokkal foglalkozok. Elsőként az emberi tényező (human factor), a fogyasztó – mint a
fogyasztóvédelem alanya – fogalmának értelmezését mutatom be a fogyasztóvédelem
fejlődésének egyes szakaszaiban, valamint kitérek az uniós és hazai fogyasztóvédelmi
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törvénykezésben

és

joggyakorlatban

alkalmazott

„fogyasztói

modell”

jellemzésére

és

differenciálására (az átlagfogyasztó, a kiszolgáltatott és a tudatos fogyasztó fogalmának
megkülönböztetésére), illetve e megközelítés kritikájára. Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a
vállalkozások (verseny)jogi megfelelésének kérdésével, amely a közösségi piac gazdaságilag és
társadalmilag egyaránt hatékony működéséhez vezet. A kínálati oldal szereplői, a nemzetközi és
hazai vállalkozások jogi megfelelésének alkalmazott eszközeit, valamint jó gyakorlatait szekunder
kutatási eredmények alapján mutatom be.
Az V. fejezetben a kutatási kérdéseimhez kapcsolódóan feldolgozott elméleti vonatkozások
és szekunder kutatási eredmények alapján megfogalmazott hipotéziseimet, valamint a vizsgált
piaci szereplők fogyasztóvédelmi tudatosságának mérésére szolgáló saját kutatásaimat
részletezem. Elsőként (az V.2. fejezetben) a fogyasztói tudatosság dimenzióit, valamint a
fogyasztóvédelmi oktatásban való részvétel fogyasztói tudatosságot befolyásoló hatását vizsgáló
kérdőíves kutatás legfontosabb eredményeit, vagyis a fogyasztói döntési folyamat sajátosságai és a
tudatosság, illetve a döntési folyamat és az oktatásban való részvétel közötti összefüggéseket
mutatom be. Második empirikus kutatásom tárgyát a 2008 és 2013 közötti időszakban a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény alapján
hozott
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versenytanácsi

határozat

jelenti.

Ezek

alapvetően

kvantitatív

jellegű

tartalomelemzésével a hazai jogalkalmazás és a fogyasztói modell értelmezésének sajátosságaira, a
piaci szereplők tudatosságának szintjére, valamint a viselkedési közgazdaságtani megfontolások
megjelenésére vonatkozó kutatási kérdéseimre keresem a választ (V.3. fejezet).
Az empirikus kutatások ismertetése után a legfontosabb eredményeket tézispontokba
foglalva összegzem új tudományos eredményeimet. Ezek ismertetését követően javaslatot teszek
gyakorlati hasznosításukra, s végül kitérek a témával kapcsolatos további lehetséges kutatási
irányokra.
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II. A FOGYASZTÓVÉDELEM (GAZDASÁG)ELMÉLETI ALAPJAI
1.

A fogyasztóvédelem gazdasági alapjai és az új irányok

Bár a fogyasztói érdekvédelem gyökerei – egyes szerzők szerint – az ókori és feudális jogban is
megtalálható, a kereskedelmi viszonyokat meghatározó piaci szabályokig nyúlnak vissza (lásd
Bodnár 2001, Geri 2012, Jakab 2003)12, a fogyasztóvédelmi jog a modern kor „terméke”, amely
valódi jelentőségét a fogyasztói társadalom létrejöttével nyerte el (Fazekas 1995, 2007, Fekete
2011). A fogyasztóvédelemhez kapcsolódó elméletek megértéséhez ezért szükséges röviden
áttekinteni a XX. század uralkodó gazdaságelméleti irányzatait, illetve nagyvonalakban kitérni a
fogyasztóvédelemnek a gazdasággal, a közgazdaságtannal való legelemibb összefüggéseire 13. Az
elemzések kiindulópontja az állam – a fogyasztóról, illetve a fogyasztó piaci viselkedéséről vallott
nézetek által determinált – gazdaságban betöltött szerepének vizsgálata, amely eltérő hangsúlyt
kapott a XIX. század gazdaságpolitikájában, a jóléti közgazdaságtani-, majd a fogyasztói
gazdaságelméletben.
1.1.

A fogyasztóvédelem a klasszikus közgazdaságtantól a fogyasztói társadalomig

A XIX. századi szabad verseny gazdaságelmélete a termelés és a kereslet összhangját, a kínálat és
a kereslet tökéletes egyensúlyát feltételezte, amelyet az autonóm fogyasztók szabad, tökéletes
informáltságon alapuló és racionális piaci döntései eredményeznek. A klasszikus közgazdaságtan a
szuverén fogyasztót tekintette a kínálat legfontosabb befolyásoló tényezőjének, aki végső soron
az általa támasztott kereslettel befolyásolja a kínálatot. A szabad verseny elvére épülő
gazdaságelmélet így elvetette a fogyasztók oldalán történő központi beavatkozás, a
fogyasztóvédelem szükségét, az állam szerepe csupán a gazdaság fejlődéséhez szükséges kedvező
környezet biztosítása volt14.
A legkorábbi fogyasztóvédelmi vonatkozású szabályok egyike a Leviták Könyvéből származik: „Ne legyetek
igazságtalanok az ítélkezésben, a hosszmérték, a súlymérték és az űrmérték használatában. Legyen hiteles a mérleged, hiteles a súlyod,
hiteles a mértéked, hiteles a vékád. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről.” (Lev 19.35, 19.36). Az ókori
és feudális jogok ugyancsak tartalmaztak a piac és a vevők védelmét szolgáló szabályokat: Hammurapi törvényeiben
és a római jog szabályaiban is találkozhatunk a hibás teljesítésért való felelősség korai előzményeivel, a feudális
piacokon pedig tiltották az igazságos és tisztességes ártól és a jó minőségtől való eltérést, a mértékkel való csalást. A
középkori vásárokon piaci bíróságokat hoztak létre a vásári ügyletek konfliktusainak gyors és hatékony rendezésére,
amely kezdetben a szokásjogon, később a céh- vagy ipartestületi szabályokon nyugodott és a szabálysértéseket
közjogi szankciókkal sújtotta. A lassabban fejlődő magánjog és intézményrendszere csak a XVIII–XIX. században
alakult ki.
13 Ezek részletekbe menő tárgyalására a dolgozat terjedelmi korlátai nem adnak lehetőséget.
14 Lásd Smith, A. (1776) A nemzetek gazdasága című művében kifejtett „láthatatlan kéz” elmélete, idézi Fazekas
(1995, 2007).
12
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A XIX. század végére bekövetkező változások15 miatt a gazdasági egyensúly megbomlott és a
fogyasztó kiszolgáltatott helyzetbe került. Megfordult a fogyasztó és a kereskedő közötti
„szereposztás”, a kereslet és a termelés szerkezete elmozdult, amelyben az immár erőfölényben
lévő kereskedők igyekeztek a fogyasztók igényeit – hatékony marketingmódszerek segítségével –
a termeléshez igazítani. Ezt a helyzetet a gazdaság – korábbi gazdaságelméleti megközelítés
szerinti – önszabályzó mechanizmusai nem voltak képesek kezelni, ezért szükségessé vált a
„tökéletlen” verseny működésébe való állami beavatkozás. Az állami szerepvállalás elméleti
megalapozása John Maynard Keynes angol közgazdász nevéhez köthető, aki kimutatta, hogy a
fogyasztó és kereskedő között megbomlott egyensúly az aggregált kereslet növelését célzó
költségvetési vagy monetáris politikával állítható helyre16. A gazdasági átrendeződéssel egy időben
jelentkező

1929–33-as

nagy

gazdasági

világválság

ugyancsak

az

állami

beavatkozás

szükségszerűségére hívta fel a figyelmet, amely – a gazdaság központi ellenőrzése és a kirívó
egyenlőtlenségeknek az állami újraelosztás eszközeivel való kompenzálása által – egyszerre
garantálja a vállalkozók és a fogyasztók gazdasági biztonságát. E korszakra a fogyasztóvédelem
szempontjából is fordulópontként tekinthetünk. Egyrészt mind a közgazdaságtan, mind az
államok többsége ráismert a fogyasztók kiszolgáltatottságára, mint a fogyasztóvédelmet legitimáló
valós jelenségre, másrészt megerősítést nyert az állami szerepvállalás jelentősége a gazdasági
színtéren végbemenő folyamatok kontrollja és bizonyos mértékű korlátozása területén (Bencsik
2012).
A két világháború között fejlődött ki az alapvető szociális jogokat az állami újraelosztás útján
minden állampolgár számára biztosítani kívánó jóléti állam és az ún. jóléti közgazdaságtan
elmélete17. A jóléti állam koncepciója jelentősen hozzájárult a fogyasztóvédelem elfogadtatásához
azáltal, hogy a társadalom figyelmét a valamennyi polgárt megillető gazdasági, szociális jogokra és
a jóléti funkciók megvalósítására (az esélyegyenlőségre, a minimális egészségügyi és oktatási
ellátásra, a széleskörű foglalkoztatásra) irányította, valamint mindezt elősegítendő aktív
gazdaságpolitikát és jogvédelmet hirdetett. A jóléti állam aktív gazdasági szerepvállalását
ugyanakkor számos kritika érte a neoklasszikus közgazdaságtan – különösen a Milton Friedman
nevéhez köthető chicagói iskola – képviselői részéről, miszerint ez a fajta redisztribúciós politika
képes aláásni a gazdaság termelőerejét és a gazdasági növekedést. Friedman (1962, 1982) szerint
az állami beavatkozás megfosztja az egyént a döntési szabadságától, holott a piaci szuverenitás

Mono- és oligopóliumok alakultak, amelyek saját érdekeiknek megfelelően tudták alakítani a termékek árait.
Lásd Keynes, J. M. (1926) The End of Laissez-faire, idézi Fazekas (1995, 2007)
17 Lásd Myrdal, G. (1961) Jenseits des Wohlfahrstaates és Wilensky, H – Lebeaux, C. H. (1965) Industrial Society and
Social Welafare, idézi Fazekas (1995, 2007)
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központi szerepet játszik a gazdasági növekedés kiteljesedésében18. A neoklasszikus irányzat
erősen bírálja a jólléti állam mindent szabályozó és a fogyasztókat „kiskorúsító” paternalizmusát,
amely a fogyasztók tudatlanságát feltételezve19 (aki nem képes az információk értékelésére vagy
félreértelmezi azokat, így irracionálisan cselekszik) kormányzati intézkedésekkel kívánja
helyettesíteni az egyéni értékítéleteket. A neoklasszikus közgazdaságtan a racionális és tökéletesen
szuverén fogyasztó megfelelő piaci viselkedéséből indul ki, amely a piaci mechanizmus hatékony
működését feltételezve szabályozza a szükségletek kiegyenlítését. Ezáltal megkérdőjelezik a
fogyasztóvédelem létjogosultságát és azt csak az alapvető biztonság garantálása érdekében tekintik
elfogadhatónak. Ugyanakkor az elmélet a fogyasztók ízlését és potenciális keresletét eleve
adottnak tekinti, és figyelmen kívül hagyja a fogyasztói döntést nagymértékben befolyásoló egyéb
külső tényezőket, mint az egyén környezete, a reklám, a divat, valamint a technikai fejlődés
vívmányai és „áldozatai”. A fogyasztó, valamint a fogyasztói magatartás ilyen szintű
leegyszerűsítése

ellen

azonban

számos

cáfolhatatlan

tény

merül(t)

fel,

köztük

az

információrobbanással lépést tartani képtelen fogyasztó korlátozott információi és technikai
ismeretei, vagy a termelők és kereskedők keresletalakító erőfölénye és manipulációja.
A II. világháborút követő időszak gazdaságpolitikája a fogyasztás gazdasági folyamatokban
betöltött szerepének és a(z) – „elidegeníthetetlen” és „veleszületett” – fogyasztói jogok
fontosságának elismerését jelezte (Hajnal 2009). A kormányzati berendezkedéstől függetlenül a
fogyasztóvédelem az 1960-as évek végétől a nemzetállamok gazdaságpolitikájának részét képezte,
hiszen a fogyasztói jogok védelmét még a neoklasszikus közgazdasági érveket előnyben részesítő
konzervatív kormányok is tiszteletben tartották (Fazekas 1995, 2007). Ez az időszak a fejlett
nyugati társadalmakban a fogyasztói társadalmak, a konzumerizmus korszaka. A klasszikus
kapitalista társadalommal szemben soha nem tapasztalt minőségi változást jelentett a XX. század
második felében a fogyasztói társadalom kialakulása (Kopátsy 1993). Megsokszorozódott a
termelés és a fogyasztás, ugyanakkor már nem a mennyiségi termelés volt a döntő, hanem a
gyorsan változó fogyasztói igényekhez való alkalmazkodás20, ahol kevésbé az ár, mint inkább a
minőség és a divat szerepe vált meghatározóvá a termékek és szolgáltatások értékesíthetőségében.
Minőségi változást jelentett a tartós fogyasztási cikkek termelésének és fogyasztásának
(birtoklásának) tömegessé válása, amely ugyanakkor a fogyasztás polarizáltságának csökkenésével
is együtt járt. Az egyedi termékekhez képest olcsóbb előállítású – fejlett technológiával –

Lásd Friedman, M. (1962) Capitalism and Freedom, Friedman, M. – Friedman, R. (1982) A szabad választás, idézi
Fazekas (1995, 2007)
19 Lásd Thurow, L. C. (1980) The Zero-Sum Society: Distribution and the Possibilities for Economic Change, idézi
Fazekas (1995, 2007)
20 Vö. A klasszikus kapitalizmusban „a termelést követte a piaci realizálás, jelenleg a piac megelőzi a termelést” (Kopátsy 1993,
p. 36.).
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sorozatban gyártott fogyasztási cikkek a társadalom széles tömegei számára váltak elérhetővé,
csökkentve a társadalmi rétegek közötti fogyasztási különbségeket. A termékek és a szolgáltatások
növekvő „dzsungelében”, amelyet a globalizálódó gazdasági folyamatok tovább erősítettek, a
fogyasztóvédelem szerepét a fogyasztók – a fogyasztást ösztönző és egyre erőszakosabb
marketingtevékenység ellenére – racionális döntését támogató információszolgáltatásban látták.
Habár a fogyasztói társadalomban a fogyasztók mozgástere növekedett, a szakértelem hiánya,
valamint a kínálati oldal információs hatalma következtében egyre kiszolgáltatottabbá váltak.
Mindezek szükségessé tettek bizonyos mértékű állami szerepvállalást a gazdasági folyamatokban.
Az állam újraelosztó és szabályozó funkciójáról azonban eltérő véleménnyel voltak a
neoklasszikus és a poszt-keynesiánus közgazdasági irányzatok képviselői; míg előbbiek az állami
szerepvállalást a smith-i alapfunkciók gyakorlására korlátozták, addig a normativista közgazdászok
a széles körű állami beavatkozást támogatták a jóléti funkciók gyakorlásával (lásd korábban).
A fogyasztói társadalom kritikusai gyakran a neoklasszikus közgazdaságtan alapfeltevéseivel
vitázva fejtik ki nézeteiket. A klasszikus közgazdasági alapfeltevés szerint, amely egyben a
neoklasszikus közgazdaságtan alapvetése is, a gazdaság alapszereplői, a fogyasztók minden egyes
árucikknek, illetve szolgáltatásnak ismerik a számukra való hasznosságát, és fogyasztói
döntéseiket az vezeti, hogy a rendelkezésükre álló bevételek alapján maximalizálják a várható
hasznosságot. Ezzel szemben a tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek többnyire nem
rendelkeznek teljeskörű információval arról, hogy mi hasznos a számukra és mi nem (különösen
igaz ez például a fogyasztás környezetkárosító-, vagy hosszú távú pszichikai hatásaira). Fogyasztói
döntéseiket sokszor nem valamilyen elvont hasznosságmaximalizálás, hanem olyan szociológiai és
pszichológiai tényezők befolyásolják, mint a konformitás, a státuszkeresés vagy a rivalizálás,
amelyet a kereskedők ráadásul igyekeznek reklámok segítségével aktívan befolyásolni. A
neoklasszikus közgazdaságtan tévesen idealizált emberképére a viselkedési közgazdaságtan próbál
alternatívát adni.
1.2.

A viselkedési közgazdaságtan és a fogyasztóvédelem

Már a gazdasági válság előtt is sok új tétel jelent meg a közgazdasági elméletben a fogyasztói
viselkedéssel

és

a

hatékony

állami

szerepvállalással

kapcsolatban.

Az

alkalmazott

gazdaságpszichológia a XIX. századi modernizáció folyamataival párhuzamosan árnyaltabb képet
alkotott a gazdasági döntéshozatalról és a piaci szereplők viselkedéséről, mint amilyet a
hagyományos (neoklasszikus) gazdasági elmélet sugallt (Bod 2009). A neoklasszikus
közgazdaságtan – mint korábban láthattuk – a racionális döntések elméletéből indul ki, amely
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olyan optimalizáló fogyasztót feltételez, aki racionális döntéseket hoz, és a hasznossága
maximalizálására törekszik. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a fogyasztók egy része nem
optimalizál, hagyományt vagy más egyéb mintát követ a fogyasztásában (is), és ha törekedne is
valamiféle hasznosság-maximalizálásra, a hasznosságot és a költségeket gyakran tévesen értékeli, a
döntési helyzetekben nem mindig tud eligazodni (Bod 2009). Bár a racionális döntések elmélete
továbbra is megfelelő kiindulópontot jelent bármilyen gazdasági elemzés során, a viselkedési
közgazdaságtani iskola azonosított néhány olyan „döntéshozatali torzítást”, tendenciát (hibát),
amelyek oly módon befolyásolják a döntéseket, hogy azok szisztematikusan eltérnek a
közgazdasági értelemben racionális választástól, a várható hasznosság modelljétől (Bainbridge
2000). Annak mértéke azonban, amely alapján a viselkedési közgazdaságtan megkérdőjelezi a
hagyományos gazdasági elemzéseket, élesen vitatott. A viselkedési közgazdaságtan képviselői a
mai napig nem dolgoztak ki (és várhatóan nem is fognak kidolgozni) olyan egységes elméletet,
amely teljes körűen megmagyarázza vagy megjósolja az emberi viselkedést, mint ahogy azt a
racionális döntések elmélete teszi. Ehelyett „helyzet-specifikus mini-elméletek pragmatikus
gyűjteményét” kínálják, amely a jogi problémák elemzése során is hasznos lehet (Bainbridge 2000,
Korobkin – Ulen 2000). Ezek a viselkedési közgazdaságtan által feltárt magatartásminták
ugyanakkor bonyolultabbak is, mint a (neo)klasszikus szabályok, ami egyben azt eredményezi,
hogy a következtetései is kevésbé egyértelműek, nehezebben hasznosíthatóak (Koltay – Vincze
2009). Rabin (1998) szerint a legfontosabb viselkedési jellemzők, amelyeket sokszor kognitív
hibaként is értelmeznek, s amelyeket a szabályozási politikának is kezelnie kell, a következők:
 referenciapont-függő preferenciák és kockázatviselés,
 döntési hibák bizonytalan döntési helyzetekben, nem teljes informáltság, vagy információs
túlterheltség,
 közösségi preferenciák, méltányosság elvárása,
 preferencia-változások, időfüggő preferenciák, az eltérő megfogalmazások befolyásoló
hatása, a jövőbeli hasznok és költségek téves értékelése.
Ezek részletezése előtt elsőként, a fogyasztói magatartás törvényszerűségeit leíró azon
tradicionális (klasszikus és neoklasszikus) közgazdasági elméleteket mutatom be, amelyeket a
viselkedés(tudomány)i közgazdaságtan a kognitív pszichológia eredményeire támaszkodva
fejlesztett tovább21. A fogyasztói döntések mikroökonómiai modellezésének feltételrendszere

Nem húzható egyértelmű határvonal a hagyományos és a viselkedési közgazdaságtani elméletek között. A
viselkedési közgazdaságtanra nem valamiféle radikális alternatívaként, inkább egyfajta attitűdváltásként tekinthetünk,
amelynek az a lényege, hogy nem próbál feltétlenül racionális magyarázatot adni a gazdasági jelenségekre, hanem
elfogadja az azok mögött húzódó változó preferenciák és döntési hibák létezését (Koltay – Vincze 2009).
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szerint a döntés célja a hasznosság (vagyis az egyéni és társadalmi jólét) maximalizálása, amely
teljes körűen informált, racionális és szuverén (vagyis következetesen a legjobb eredmény
elérésére törekszik), valamint statikus. A fogyasztó képes sorbarendezni a szükségleteit, amely
sorbarendezés az egyén preferencia-rendszerén alapul. A klasszikus közgazdaságtani megközelítés
alapját jelentő racionalitás (egységes definíció híján) az alábbi három alapfeltevéssel értelmezhető
(Koltay – Vincze 2009):


a döntéshozó konzisztens, azaz ellentmondásmentes és hiánytalan preferenciákkal
rendelkezik,



a fizikai és információs korlátok mellett mindig a számára legkedvezőbb döntési
alternatívát választja,



a döntési alternatívákat helyesen látja, amibek csak az információhiány jelenthet akadályt.

Mivel azonban a döntéseink kimenetelei gyakran bizonytalanok (a kimenetelek ugyanis
bizonytalan dolgoktól függnek), ezért a döntési kockázatok felfogásáról is szükségszerű
feltevéseket tenni22. A racionalitás elmélete a döntéshozót (esetünkben a fogyasztót) gyakorlatilag
„a matematikai valószínűségszámítás fegyverzetének birtokosaként” (Koltay – Vincze 2009, p. 496.)
képzeli el. A kockázatok mellett hozott döntések elmélete sokáig egyet jelentett a várható
hasznosság elméletével, melynek alapjait Bernoulli dolgozta ki a XVIII. században, majd később
továbbfejlesztette. Az elmélet alapgondolata, hogy az emberek választásai nem a pénzben
kifejezhető értékeken alapulnak, hanem a kimenetek pszichológiai értékén, a hasznosságon.
Bernoulli elmélete szerint kockázatos és bizonytalan döntési helyzetekben (egyszerű
szerencsejátékokban) – feltételezve, hogy a fogyasztó ismeri az egyes döntési kimenetelekhez
tartozó hasznosságok valószínűségét – (a racionális döntéshozó) két egyforma várható értékű
alternatíva közül – a különböző kimenetekhez tartozó hasznosságokat súlyozva azok
bekövetkezési valószínűségével – a biztosabbat választja. Bernoulli (1954 [1738]) elméletében
rávilágított, hogy az adott alternatíva hasznossága (pszichológiai értéke) nem független a
korábban megszerzett javak mértékétől, vagyis minél nagyobb vagyonnal rendelkezünk, annál
kevesebb hasznosságot okoz egységnyi újabb jószág megszerzése (lásd a hasznosság és az
elfogyasztott mennyiség közötti összefüggést leíró görbét, 1. ábra).

Különösen igaz ez a bizalmi termékeknél (például gyógykezelések, étrend-kiegészítők, autójavítás, oktatás), amelyek
minősége vagy hasznossága az elfogyasztása után sem állapítható meg egyértelműen, az ilyen jószágok esetén éppen
ezért többnyire információs aszimmetria alakul ki az eladó és a fogyasztó között. Lásd később részletesebben az
egyes jószágtípusok (keresési-, tapasztalati és bizalmi jószág, Nelson 1970) közötti különbségeket és azok
fogyasztóvédelmi vonatkozásait.
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1. ábra: Hasznossági függvény
(Forrás: Bernoulli 1954 [1738] alapján)

A várható hasznosság elméletét a XX. században a magyar származású matematikus,
Neumann János és Oskar Morgenstern, osztrák közgazdász fejlesztette tovább. Neumann és
Morgenstern (1947) néhány axiómában vezették le a racionális döntéshozatal alapvető
szabályairól szóló elméletüket, ezek közül a legfontosabbak (Szántó 2011):
 Tranzitivitás axióma: ha egy döntéshozó az A alternatívát preferálja a B-vel szemben, és a
B-t preferálja a C-vel szemben, akkor az A-t a C-vel szemben is preferálnia kell.
 Komparabilitás axióma: az összehasonlíthatóság elve, vagyis a döntéshozó mindig dönteni
tud arról, hogy az A opciót preferálja a B-vel szemben vagy fordítva, avagy közömbös a két
alternatívát illetően.
 Dominancia elve: egy alternatíva akkor dominálja a másikat, ha az minden lehetséges
jövőbeli állapotban legalább olyan jól teljesít, mint a másik, és létezik minimum egy olyan állapot,
amikor egyértelműen jobb a másiknál.
 Függetlenség axióma: ha létezik egy olyan jövőbeli állapot, amelyben döntésünktől
függetlenül mindig ugyanaz a kimenetel következik be, akkor a döntésünket ez a kimenetel nem
befolyásolhatja.
A várható hasznosság elméletének a fenti axiómákkal leírható logikájában rejlő
ellentmondására (avagy Bernoulli tévedésére [Kahneman 2013]) elsőként az Allais-paradoxonként
(Allais 1953, Kahneman – Tversky 1979, Wu et al. 2004, Kahneman 2013) ismertté vált
nyereményjáték (illetve annak többféle egyszerűsített és módosított változata) hívta fel a
figyelmet.
Annak ellenére, hogy Allais paradoxona megrengette az addigi, racionális emberi döntésekről
alkotott

elméletet,

a

döntéselmélet

képviselői

(köztük

közgazdászok,

statisztikusok,

pszichológusok) megőrizték az emberi racionalitásba vetett „hitüket” és megpróbálták a racionális
választás szabályait úgy alakítani, hogy azokba beleférjen az Allais-minta, azaz hogy elfogadható (a
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racionalitás feltételén alapuló) magyarázatot találjanak a bizonyossági hatásra (Kahneman 2013).
Az izraeli kutatópáros, Daniel Kahneman és Amos Tversky más irányt választottak és
pszichológiai értelmezést (elméletet) kerestek Allais paradoxonjára és az emberek döntéseinek
leírására. A hasznossági elméletet, mint a racionális választás logikai keretét megtartották, de
elvetették azt a feltételezést, mely szerint az emberek racionálisan hozzák meg döntéseiket. Az
Allais-féle kísérletek megismétlésén túl saját kísérleteket dolgoztak ki és folytattak le saját
elméletük, a kilátáselmélet (prospect theory) (Kahneman – Tversky 1979) igazolására.
Tegyük fel, hogy egy nyereményjáték esetében két alternatíva közül választhatunk (Kahneman –
Tversky 1979, Szántó 2011):
A. 50%-os eséllyel nyerhetünk egy Angliát, Franciaországot és Olaszországot is átszelő
három hetes vakációt;
B. Biztosan nyerünk egy egyhetes angliai nyaralást.
Az emberek többsége ebben a döntési helyzetben a biztos angliai utazást választja, a csábítóbb, de
bizonytalanabb európai körutazással szemben. Egy másik párosítás szerint, amelyben ugyancsak két
alternatíva közül kell választanunk:
A. 5%-os valószínűséggel nyerhetünk egy Angliát, Franciaországot és Olaszországot is
átszelő három hetes vakációt;
B. 10%-os valószínűséggel nyerhetünk egy egyhetes angliai nyaralást.
Empirikus kutatások azt támasztják alá, hogy ebben az esetben a többség az európai körutazást
választja a biztosabb angliai utazással szemben, függetlenül attól, hogy ez utóbbi nyerési esélye
magasabb. Akik azonban az első esetben a B alternatívát, a másodikban pedig az A-t preferálták,
megsértették a racionalitás egyik alapfeltételét, a fentebb bemutatott függetlenségi axiómát. A két
választási feladatban ugyanis semmi más nem változott, csupán a valószínűségek csökkentek egy
tizedükre (50%-ról 5%-ra, 100%-ról 10%-ra). Allais paradoxona tehát rávilágított, hogy a várható
hasznosság elmélete nem alkalmazható egyértelműen az emberi döntéshozatal értelmezésére: a biztos
(100% valószínűségű) kimenet az emberek számára érthető módon kiemelkedő vonzerejű (ez a
bizonyossági hatás).

1.2.1

A kilátáselmélet

A kilátáselmélet lényege, hogy a várható hasznosság elméletét leíró függvény helyett
értékfüggvényt (2. ábra) használ, amely a nyereségek és a veszteségek pszichológiai értékét
mutatja. Kahneman és Tversky elméletében ugyanis ezek (a nyerség és a veszteség) az értékek
„hordozói”, ellentétben Bernoulli modelljével, ahol az értéket a vagyon különböző állapotai
jelentik. A függvény két részre osztható, a nyereségek tartományban – akárcsak a hasznossági
függvény – kockázatkerülő magatartást feltételez (alakja konkáv), a veszteség tartományban
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azonban konvex, azaz az emberek a veszteségek esetén inkább kockáztatnak, amit a
veszteségkerülésre vezettek vissza. Az S alakú görbe azonban nem szimmetrikus (a negatív
oldalon meredekebb), ami arra utal, hogy a veszteségek erőteljesebb reakciót váltanak ki, mint a
hasonló mérvű nyereségek, vagy másképpen fogalmazva ugyanannak a dolognak az elvesztése az
embereknek jobban fáj, mint amennyire a megszerzésének örülnének. Az azonban, hogy mit
tekintünk nyereségnek és veszteségnek, többnyire a választási lehetőségek megfogalmazásától,
„csomagolásától” is függ. Ez a jelenség az ún. keretezési hatás.

2. ábra: Hipotetikus értékfüggvény
(Forrás: Kahneman – Tversky 1979 alapján)

Loewenstein és O’Donoghue (2004) elmélete szerint a fogyasztói döntések két
párhuzamosan működő döntési rendszer kölcsönhatásaként alakulnak ki (lásd 3. ábra). Az első,
érzelmi („automata”, Thaler – Sunstein 2011) rendszer az automatikus, ösztönös döntésekért
felelős, míg a másik, értelmi („reflektáló”, Thaler – Sunstein 2011) rendszer lassú, célorientált,
számításokat végezve értékeli a döntési lehetőségeket. Annak ellenére, hogy a 2. rendszer sem
feltétlenül racionális, ugyanis teljesítőképessége és az általa hozzáférhető tudás is korlátozott,
Kahneman (2009, 2013) az intuitív ítéletalkotás és választás hibáiért (a döntési torzításokért) az 1.
rendszert teszi felelőssé. Az 1. rendszernek bár nincsenek kapacitásproblémái, egy kérdés
megválaszolása során más heurisztikus kérdésekre generál könnyebben előhívható válaszokat
(például a „Mennyire elégedett mostanában az életével?” kérdés helyett többnyire a „Milyen most
a hangulatom?” kérdésre válaszolunk), s ezeket a begyakorolt készségekből vagy más
heurisztikákból származó intuitív válaszokat gyorsan és magabiztosan hívja elő (például
„Rázkódik a repülőgép! Meg fogok halni!”). Ezt a folyamatot a 2. rendszer csak erőfeszítést
igénylően, tudatosan képes lassítani (például „A repülőgépek biztonságosak.”).
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3. ábra: A két kognitív rendszer jellemzői
(Forrás: Kahneman 2009, 2010 alapján)

Kahneman és Tversky (2000 [1984]) a kerethatást az „ázsiai betegség” probléma néven ismertté vált
példával mutatták be:
Képzeljük el, hogy az Egyesült Államokban egy új, ázsiai betegség járványszerű kitörésére számítanak,
amely várhatóan 600 ember halálát okozza majd. A betegség elleni védekezésre két alternatív
programot javasoltak. Tegyük fel, hogy a kétféle védekezési program eredményességét illetően a
következő egzakt tudományos becslések születtek:


Ha az A programot vezetjük be, 200 ember életét meg tudjuk menteni.



Ha a B programot foganatosítjuk, egyharmadnyi valószínűséggel 600 emberéletet
menthetünk meg, és kétharmados valószínűséggel nem menthetünk meg egy emberéletet
sem.

A válaszadók többsége az A programot választotta, vagyis előnyben részesítették a biztos eseményt a
kockázatvállalással szemben. A programok kimeneteit egy másik verzióban eltérő értelmezési keretbe
helyezve mutatták meg egy másik csoportnak:


Ha az A’ programot fogadjuk el, 400 ember hal meg.



Ha a B’ programot választjuk, egyharmadnyi valószínűséggel nem hal meg senki, és
kétharmados valószínűséggel 600 ember hal meg.

A két verziót összehasonlítva látható, hogy az A és az A’ program azonos következményekkel jár; a B
és a B’ program úgyszintén. A második keretben válaszadók azonban mégis inkább a kockázatvállalás,
azaz a B’ program mellett döntöttek.
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Kahneman és Tversky elmélete – noha élesen szembehelyezkedik a főáramú közgazdaságtan
tételeivel – jelentős hatással bír a közgazdasági elméletek között, hiszen olyan egyéb kutatási
területeknek adott teret, mint a mentális könyvelés23 (Thaler 2003, 2008 [1985]) vagy az
intertemporális döntések problémaköre (amikor a fogyasztónak különböző időpontokban
felmerülő haszon és költség között kell mérlegelnie, lásd részletesen Bölcskei [2009]
tanulmányában).
DellaVigna (2009) az alábbiak szerint csoportosítja a viselkedési közgazdaságtan
döntéshozatalra vonatkozó eredményeit, azaz a neoklasszikus modell egyes feltevéseitől való
eltérést okozó döntéshozatali hibákat:
 Nem standard preferenciák (önkontroll-problémák, referencia-függőség, elkötelezettségi
hatás, közösségi preferenciák): A neoklasszikus modell szerint a fogyasztó döntései időben
konzisztensek, vagyis a számára elérhető alternatívák hasznossága nem függ azok időbeliségétől.
A kísérletek azonban azt igazolják, hogy az intertemporális (időben dinamikus) döntéseknél a
fogyasztók preferenciája a jelen felé torzítottá válik, és időinkonzisztens döntéseket hoznak
(Strotz 1955). Ezzel magyarázható például a halogatás problémája24 (Ariely 2011 [2008]), a
nyugdíj-előtakarékosság alacsony szintje (Read 2004) vagy a káros, függőséget okozó termékek
túlfogyasztása (Loewenstein 1996). A standard modellel ellentétben a döntések során jelentős
befolyással bír, hogy milyen referenciával, kiindulási állapottal rendelkezünk, amely nemcsak
egyéni, hanem gyakran közösségi preferenciát is jelenthet. A referencia-függőség ad magyarázatot
például a már birtokolt tárgyak iránti nagyobb elkötelezettségre (Thaler 1980), vagy a status quohoz (a megszokott fodrászhoz, a generációk óta „koptatott” gimnáziumhoz) való ragaszkodásra
(Samuelson – Zeckhauser 1988).
 Helytelen feltevések (túlzott önbizalom, kis számok törvénye, kivetítési hibák):
Felmérések és laboratóriumi kísérletek bizonyítják, hogy az emberek gyakran tévesen túlbecsülik
A fogyasztói döntések során gyakran különböző kimenetek kombinációját kell értékelni, ilyenkor a mentális
könyvelés (vagy számlák) feltételezése szerint az emberek az agyukban különböző számlákra könyvelik az egyes
bevételeiket és kiadásaikat. Az elmélet szerint az ilyen döntésekben kiemelkedő szerepe van a referenciapontnak,
vagyis a megvásárolni kívánt termék hasznosságát nemcsak az határozza meg, hogy mennyire vágyunk rá, hanem az
is, hogy az érte kifizetett ár hogyan viszonyul a fejünkben lévő referenciaárhoz (Thaler 2003). A mentális számlák
ilyen formájú (tematikus) szervezése azt eredményezi, hogy az emberek a nyereségeket és a veszteségeket inkább
relatív, mint abszolút kategóriákban értékelik, így nagy különbségek vannak abban, hogy milyen arányban hajlandók a
pénzt más dolgokra elcserélni (például hány telefonhívásra hajlandók vagy hány km-t készek autózni a legolcsóbb
vásárlás érdekében). Az eredmények például azt mutatják, hogy a fogyasztók alig hajlandók nagyobb erőfeszítésekre,
hogy 15 dollárt spóroljanak egy 150 dolláros vásárláson, mint hogy 5 dollárt spóroljanak egy 50 dolláros vásárláson
(Kahneman 2013).
24 Ariely (2011 [2008]) az MIT hallgatóival végzett kutatásával (amelyben a félévközi feladatleadási-határidőket a
három hallgatói csoportban különböző módokon jelölte ki, például maguk a hallgatók határozhatták meg) arra a
következtetésre jutott, hogy bár szinte mindenkinek van hajlama a halogatásra, azonban azok, akik felismerik ezt a
gyengeségüket, jobban tudnak élni a rendelkezésükre bocsájtott eszközökkel. Az önkontroll-problémák hátterében
tehát a közvetlen és azonnali kielégülés vágya áll, azonban alkalmazhatunk olyan önfegyelmező mechanizmusokat
(akár felülről vagy kívülről jövő parancsokként), amelyekkel ezek a problémák kezelhetők.
23
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saját képességeiket, beleértve az általuk birtokolt információk pontosságát is. A Svenson (1981,
idézi DellaVigna 2009) kísérletében résztvevők 93%-a vélte úgy, hogy jobban vezet, mint a
megkérdezettek átlaga. Kahneman és Tversky (1979) számos kísérlettel bizonyította a
rendelkezésre álló és reprezentatív információk szisztematikus túlértékelésének hibáját (felidézési
és reprezentativitási előítélet, lásd később részletesen a V.3.2.5. fejezetben). Az egyének
hajlamosak a jelenbeli preferenciáikat kivetíteni a jövőre, így például éhesen többet vásárolnak
(abban a téves hitben, hogy később is hasonlóan éhesek lesznek). Read és van Leeuwen (1998,
idézi DellaVigna 2009) kísérletében a megkérdezett irodai dolgozók 78%-a választotta késő
délután (feltehetően éhesen) a felkínált egészségtelen ropogtatnivalót az egészségessel szemben,
míg ebéd után mindössze 42% tette ugyanezt.
 Döntéshozatali hibák (keretezés, limitált figyelem, menü-hatás, közösségi nyomás):
Kahneman és Tversky (2000 [1984]) korábban is idézett kísérletei rámutattak, hogy a döntési
problémák megfogalmazásának módja és a forma, ahogyan ezeket az információkat átadják,
meghatározó hatással lehet az egyéni döntésekre. A pozitív köntösben tálalt információk (a
keretezési vagy csomagolási hatás) nem csak bizonytalan körülmények között váltják be a
marketingszakemberek hozzájuk fűzött reményeit. Nem mindegy például, hogy egy akció
keretében árengedményben részesülnek a készpénzzel fizetők vagy felárat fizetnek a
bankkártyával vásárlók, árkedvezmény jár a gyermekek után a gyermektelenségi adó helyett
(Hámori 2003). Megdöbbentő különbségeket tapasztalhatunk az egyes országokban futó
szervdonor programok sikerességét illetően; bizonyos országokban, például az USA-ban vagy
Dániában az állampolgárok kis százaléka ajánlja fel szerveit halála után, míg máshol, például
Svédországban és Magyarországon ez az arány szinte 100%-os. Johnson és Goldstein (2003)
kutatásai a szervdonorrá válással kapcsolatos alapértelmezett opciót (a keretezést) találták e
nagymértékű különbség okaként; míg Dániában a lakosoknak akkor kell nyilatkozniuk
(bejelölniük a négyzetet), ha hozzájárulnak szerveik felhasználásához, addig Svédországban azt
kell bejelenteni (bejelölni), ha nem szeretnének szervdonorok lenni. A tényleges adatok ellenére a
kutatás alapján az emberek többsége mindkét országban támogatja ezeket a programokat.
A viselkedési közgazdaságtan (a döntéselmélet) által feltárt jelenségeket, a fogyasztói
döntések anomáliáit és ezek magyarázatát nemcsak a marketing kamatoztathatja (illetve
kamatoztatta elsőként). Thaler és Sunstein (2011 [2008]) éppen amellett érvelnek, hogy a
döntéseinkben rejlő „hibák” a saját javunkra fordíthatók, ha a kormányzatok mintegy
„döntéstervezőként” úgy formálják (csomagolják) a döntési helyzeteket, hogy azok jobb döntésre
késztessék az állampolgárokat, fogyasztókat. E gondolatuk a libertárius (libertariánus) paternalizmus.
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1.2.2

Libertárius paternalizmus

Thaler és Sunstein (2011 [2008]) elméletének alapgondolata, hogy az egyre komplexebbé váló
világban (különösen a pénzügyi válság éveiben) a fogyasztók érdekeit nem az egyre erősödő
hagyományos paternalista szemléletű (fogyasztó)védelemmel lehet leginkább szolgálni. Érvelésük
szerint a fogyasztóvédelmi szabályozás az alapvető célját a választási lehetőségek korlátozása
helyett, – a viselkedési közgazdaságtan eredményeire építve – a fogyasztói döntések
befolyásolásával érheti el. Ez az újfajta szabályozási mechanizmus ugyanakkor többletköltségekkel
járhat azon fogyasztók számára, akik nem a szabályozó által preferált (helyes vagy követendő)
döntési opciót választják25, a szerzők azonban amellett érvelnek, hogy ez a fajta szabályozás még
így is megfelelőbb a „kemény” paternalizmusnál (Balogh 2012). A libertárius paternalizmus
alapvető gondolata tehát nem az, hogy a fogyasztói döntések direkt befolyásolásával és a
fogyasztói szabadság csökkentésével (a választás megakadályozásával, nehezítésével vagy korlátok
közé szorításával), hanem a fogyasztók „ösztökélésével” („nudge”, Thaler – Sunstein 2011 [2008])
érhető el az optimális fogyasztói döntés. Az ösztökélés azonban csak „az első rendszer”
aktivizálása, a gyors és spontán döntések során működhet jól, a második rendszer döntései sokkal
lassabbak és tudatosabban törekednek a hasznosság maximalizálására. Így elsősorban azokban a
döntési helyzetekben célszerű alkalmazni, amelyekben az első, gyors és automatikus rendszer
aktiválódik, adott esetben azért, mert a második rendszer megfelelő információ híján nem képes
optimális döntést hozni (például a bizalmi vagy tapasztalati termékek esetében).
Számos kormányzati intézkedés megvalósulása igazolja Thaler és Sunstein elméletének gyakorlati
hasznosulását (a Nudge sikerének eredményeként Sunstein Obama elnök felkérésére az amerikai
Információs és Szabályozási Ügyek Hivatalának igazgatója lett, míg Thaler tanácsadóként vesz részt az
egyesült királyságbeli Behavioral Insight Team [Nudge Unit] munkájában):


Például a gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának feltüntetésére vonatkozó szabályok változása;

Larrick – Soll (2008) kutatásai szerint az USA-ban korábban mérföld/gallonban (rövidítve mpg-ben)
kifejezett teljesítmény félrevezető keretként szolgált mind a fogyasztók, mind a politikusok
döntéseihez („Az mpg-illúzió”), 2013-tól azonban a „gazdaságos fogyasztási és környezeti” matricán
már a gallon/mérföldben megadott fogyasztást is fel kell tüntetni (ugyan az mpg érték mellett kisebb
betűkkel).


A politikai viselkedéstan zászlóshajója a „Save More Tomorrow” program egy olyan pénzügyi

megtakarítási program, amelyet a cégek ajánlhatnak fel dolgozóiknak, akik ha elfogadják az ajánlatot,

Talán nem a legjobb példa, de alapvetően libertárius paternalista intézkedés a magas cukor- só- és zsírtartalmú
élelmiszerekre kivetett magasabb adó („chipsadó”). Egy uniós tanulmány szerint az egyes élelmiszerekre kirótt
különadók csökkenthetik ugyan az adóval sújtott termékek fogyasztását, de nem feltétlenül a célbavett összetevőkét,
mint a cukor, a só és a zsír. Annak ellenére ugyanis, hogy az élelmiszeradók hatására a megadóztatott termékek
fogyasztása valóban csökkent, a vásárlók inkább azokat a hasonló termékeket részesítik előnyben, amelyek nem esnek
az adó hatálya alá, vagy nincsenek olyan nagy mértékben megadóztatva.
25
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akkor a fizetésemelések alkalmával a többlet meghatározott százalékával növelik megtakarításaikat. A
program sikere mögött az a pszichológiai megfontolás áll, hogy a megtakarítások növelését a
fizetésemelésekhez köti, így a veszteségeket elmaradt nyereségekké alakítja át (ami az értékfüggvény
alakjából adódóan kevésbé „fájdalmas”).



Az elmélet egy másik megvalósuló alkalmazása a diétás irányelvek megújítása; a nehezen

értelmezhető táplálékpiramis lecserélése egy a kiegyensúlyozott étrend alkotóelemeit tartalmazó,
szemléletesebb „tálra” (MyPlate26).

1.2.3

Aszimmetrikus paternalizmus

Camerer és szerzőtársai (2003) a fogyasztók differenciálásából indulnak ki; vannak fogyasztók,
akik képesek a neoklasszikus közgazdaságtan „homo oeconomicus” modelljének megfelelő
racionális döntést hozni, és olyanok is, akik korlátozottan racionálisak, döntési heurisztikákat
alkalmaznak27. Az aszimmetrikus paternalizmus alapgondolata az, hogy amennyiben a szabályzó
különbséget tud tenni a fogyasztók csoportjai között (például a kiszolgáltatott fogyasztói
csoportok megkülönböztetése révén), akkor olyan szabályozási mechanizmus is kialakítható,
amely nagy haszonnal jár azoknak, akik döntési hibákat követnek el, de kis terhet jelent vagy nem
árt azoknak, akik teljesen racionálisak. Az ilyen szabályozás tehát viszonylag ártalmatlan azoknak,
akik a saját érdekeiknek legjobb döntést képesek meghozni, míg ezzel egyidejűleg előnyös
azoknak, akik szuboptimális döntéseket hoznak annak ellenére, hogy bevezetésének költségei
vannak és a vállalkozások profitjára is hatással van. A szerzők amellett érvelnek, hogy az
aszimmetrikus paternalizmus a két szélsőség (Richard Posner elmélete, aki szerint az egyén
alapvetően racionális, szemben Jolls, Sunstein, és Thaler anti-paternalista szemléletével) között
hatékony középutat jelent. Ezek az intézkedések minimális költséget jelentenek, ha a konzervatív
szemlélet érvényesül, és maximális hasznot, ha a racionalitás és az akaraterő korlátos, ahogy azt a
viselkedési közgazdászok vélik.
Camerer et al. (2003) a fogyasztóvédelmi vonatkozások kapcsán a fogyasztói hitelekkel, a
jelzálogkölcsönökkel

és

a

gépjármű

lízingszerződésekkel

kapcsolatos

tájékoztatási

kötelezettségeket említi mint az aszimmetrikus paternalizmus hatékony megvalósulási formáit. A
lakásvásárlók, jelzálog-tulajdonosok és bérlők többnyire egy több oldalas szöveggel
szembesülnek, amely a feltételeket és költségeket részletezi. Bizonyos esetekben ezeken a
dokumentumokon több helyen is aláírással kell igazolni, hogy az érintett fél elolvasta és elfogadta
a bennük foglalt feltételeket. Az amerikai fogyasztói hitelekről szóló törvény szolgált kiindulási
pontként e kérdések szabályozásában, amely előírta a hitel felhasználásának feltételeit jelentő, a
URL (Letöltés dátuma: 2015.01.13.)
Thaler (2011 [2008]) ez előbbi racionális csoportot „ekonoknak”, míg az utóbbit „humánoknak” nevezi, akik bár
nem irracionálisak, gyakran segítségre szorulnak, hogy jobb döntéseket hozzanak.
26
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fogyasztó által viselt költségekről való tájékoztatási kötelezettséget28. Mindez két célt szolgált:
egyrészt hogy megkönnyítse a fogyasztók számára az egyes hitelfeltételek összehasonlítását és
ezáltal elősegítse a rendelkezésre álló hitelajánlatok közötti tájékozott döntést, másrészt hogy
megvédje a fogyasztókat a tisztességtelen hitel- és hitelkártya-számlázási gyakorlatokkal szemben.
Ez a kettős cél aszimmetrikus paternalista törekvéseket tükröz, mert egyrészt jelentős előnyöket
jelent a kevésbé racionális fogyasztóknak (megóvhatja őket akár az otthonuk elvesztésétől is),
másrészt ezek az előnyök minimális költséget jelentenek a tájékozott fogyasztók és a szolgáltatók
számára. Vitatott azonban a fogyasztók információ-feldolgozó képessége, valamint az
információnyújtás költségei és annak hasznossága. Jelentős költséget jelenthet például azon új
információk negatív hatása, amelyek a fogyasztók „információs túlterheltségéhez” vezethetnek. A
kalapácson az „ujjra ütés” vagy a létrán „a leesés veszélye” felirat és további hasonló információk
egyre kisebb hasznot jelentenek, vagy akár károsak is lehetnek, ha elvonják a fogyasztók figyelmét
a valóban fontos figyelmeztetésekről.

1.2.4

Fogyasztóvédelmi vonatkozások

Az emberi (fogyasztói) döntéshozatal hibáiról alkotott elméletek megváltoztathatják (illetve ahogy
látni fogjuk, ez a folyamat már elindult) a helyes fogyasztóvédelmi szabályozásról alkotott képet.
Ez a felismerés az Európai Uniót is arra sarkallta, hogy az Európai Bizottság fogyasztóvédelemért
felelős főigazgatóságán (DG SANCO) belül felállítson egy, a fogyasztói viselkedést kutató
egységet29. A kutatókból álló szervezet tevékenységének köszönhetően a fogyasztóvédelmi
politika viselkedéstudományi kutatások eredményein alapuló intézkedései között említhető meg a
2011. évi (hazánkban 2014. júniusában a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet elfogadásával hatályba lépő), a
fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv extra vagy kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó
pontja, a jellemzően az online kereskedelemben alkalmazott előre bejelölt (ún. pre-checked)
opciók tilalma, valamint egy, a beavatkozások hatékonyságának viselkedéstudományi kutatásokon
alapuló ex-ante felmérésére szolgáló eljárás kialakítása (lásd van Bavel et al. 2013).
Fletcher (2008), az angol verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság, az Office of Fair Trading
vezető közgazdásza szerint a fogyasztóvédelmi politika célja egyrészt a fogyasztók aktivizálása,
hogy „jó” döntéseket hozva segítsék a piac hatékony működését, másodsorban – a hagyományos
A törvény előírja például, hogy a hitelező köteles tájékoztatni a hitelfelvevőt a jelzálog jelentéséről: „Ha Ön
jelzálogkölcsönt vesz fel, a hitelező jelzálogot tesz az otthonára. Elvesztheti az otthonát és a visszafizetett összeget, ha nem tesz eleget a
hitelszerződésben foglalt kötelezettségeknek.” (Camerer et al. 2003).
29 URL (Letöltés dátuma: 2015.01.13.)
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30

szemléletnek megfelelően – a fogyasztók védelme a piac működésének árnyoldalaival szemben,
harmadrészt pedig a fogyasztói bizalom növelése, amely keresletnövelő hatású. A fő kérdés
azonban az, hogy miként érhetők el ezek a törekvések a leghatékonyabb módon. Ebben nyújt
segítséget a viselkedési közgazdaságtan. Fletcher a fogyasztói döntéshozatalt befolyásoló, torzító
döntéshozatali hibákhoz kapcsolódóan összegyűjtötte a fogyasztóvédelem feladatait és az ehhez
rendelkezésére álló eszközöket, amelyek egyben a fenti célokat is szolgálják (4. ábra).

Fogyasztói
döntés folyamata

Szükséges információk
megszerzése

Információk
feldolgozása, értékelése

Cselekvés (vagy
elutasítás)

Viselkedési hibák /
torzítások

Referenciafüggőség
Limitált figyelem

Túlzott magabiztosság
Keretezés
Beakaszkodás

Referenciafüggőség
Önkontroll-problémák

Fogyasztó(védelm)i
politika feladata

Az átláthatóság javítása

Az információfeldolgozás
segítése

Döntés / cselekvés
támogatása

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma
Elállás joga
Fogyasztó(védelm)i
Adatszolgáltatás
Tisztességtelen szerződési
Elállás joga
politika eszközei
szabályozása
feltételek tilalma
(Ár-összehasonlítás30)
4. ábra: A fogyasztó(védelm)i politika eszközei a fogyasztói döntéshozatalt befolyásoló viselkedési
torzítások hatásának csökkentésére
(Forrás: Fletcher 2008 alapján saját szerk.)

Koltay és Vincze (2009) tanulmányukban négy témakör ([1] a keresleti externáliák, [2] a
marketing és a reklám, [3] a szerződések és a szerződésváltás, valamint [4] az árinformáció
feldolgozása és az árazási anomáliák) kapcsán mutatják be a viselkedési közgazdaságtan fogyasztói
döntésekkel kapcsolatos eredményeinek megjelenését, ezek hatását a vállalatok közötti versenyre
és tanulságait az ezek feloldását szolgáló fogyasztóvédelmi szabályozásra vonatkozóan. A
dolgozat szempontjából releváns témakörökhöz kapcsolódó főbb tanulságok, amelyekre a
későbbiek során konkrét fogyasztóvédelmi esetek kapcsán még visszatérek:
 A marketing és a reklám: a viselkedési közgazdaságtan arra hívja fel a figyelmet, hogy
egyes marketingtevékenységek és reklámok növelhetik annak valószínűségét, hogy a fogyasztók
döntési hibákat kövessenek el, mivel ezek hatására az érzelmileg motiváltabb, második rendszer
Fletcher példaként az ár-összehasonlító oldalak hasznosságát hozza, amelyek nagyban segítik a fogyasztói
információkeresést. Ellison és Ellison (2009) az internetes ár-összehasonlító oldalak vizsgálata során azonban
rámutattak, hogy ezek az oldalak rendkívül árérzékennyé teszik a keresletet, amely a vállalatok piaci erejét csökkenti.
A vállalatok éppen ezért erre úgy reagáltak, hogy bizonyos termékeiket „árcsaliként” használják, hogy felkeltsék a
fogyasztók érdeklődését, akik sokkal inkább az olcsóbb értékesítőket (és ezen belül a megfelelő minőségű árukat)
keresik, mintsem az olcsó, de bizonytalan minőségű termékeket.
30
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által vezérelt döntéseket hoznak. Bizonyos eladási technikák kifejezetten az időinkonzisztens
viselkedésre építenek (Edwards 2007). Egyes marketingtechnikák, mint a visszatérítéses
árengedmények vagy a kuponok, tipikusan a fogyasztók döntéshozatali hibáira alapozhatnak,
hiszen a különböző időpontokban hozott döntések a(z) – már korábban tárgyalt – önkontrollprobléma miatt halogatáshoz vezethetnek, amely azonban az engedményre való jogosultság vagy
a kupon felhasználhatóságának elvesztésével járhat. Ugyanezt okozhatja a fogyasztók túlzott
elbizakodottsága arra vonatkozóan, hogy a jövőben milyen valószínűséggel váltják majd be az
utólagos árengedményt vagy a kupont. Az ilyen fajta hibás döntések alapja, hogy a fogyasztónak
erőfeszítést kell tennie, hogy a reklámra fogékony érzelmi rendszer helyett az értelmit aktiválja,
azaz hogy egyfajta tudatosságra törekedjen.
 Árinformáció feldolgozása és az árazási anomáliák: viselkedési közgazdaságtani kísérletek
rávilágítottak, hogy a fogyasztók sok esetben másként értelmezik az árakat, mint azt a klasszikus
közgazdaságtani

elméletek

feltételezik,

például

bizonyos

árakat

méltányosnak,

vagy

méltánytalannak tartanak, s erre jelentős hatással vannak az árvégződések (tipikusan a kilences
szám). A vállalatok az árinformációkra vonatkozó döntési hibákat kihasználva gyakran igyekeznek
elrejteni különböző árrészekre vonatkozó információkat a fogyasztók elől (például pénzügyi
szolgáltatások díjait, szállítási díjakat). Az árazással és az árinformációkkal kapcsolatos
eredmények szabályozást érintő következményei egyelőre meglehetősen bizonytalanok, a
vállalatok azonban (talán éppen ezért) igyekeznek ezeket kihasználni a(z) – kiegészítő –
árinformációk elrejtésével vagy ködösítésével.
A szerzőpáros végül összegzi a fogyasztóvédelmi szabályozásra vonatkozó legfontosabb
tanulságokat, azonban nem adnak egyértelmű iránymutatást az alkalmazandó eszközökre és
beavatkozásokra vonatkozóan, csupán kiemelik, hogy az elméleti megfontolásokat mindig
(bizonyos reklám- és marketingfogások, szabályozói beavatkozások hatására, az érintett
fogyasztók helyzetére vonatkozó) konkrét empirikus vizsgálatokkal célszerű kiegészíteni és
megerősíteni.
Sunstein (2011) a szabályozási politika szempontjából különösen fontos viselkedésgazdaságtani empirikus eredményeket négy kategóriába sorolja, ezek (1) a lustaság és halogatás,
(2) a keretezés és előadásmód, (3) a közösségi hatások, illetve (4) a valószínűségek értékelésének
nehézségei. A fenti fogyasztói döntési jellemzőket és hibákat figyelembe vevő szabályozás
számára az alábbi (fogyasztóvédelmi) eszközöket látja relevánsnak:
 Információ-átadás, mint szabályozási eszköz: Nem az a helyes szabályozói kérdés, hogy
használja-e ezt az eszközt, hanem az, hogy ezt miként tegye. Véleménye szerint a tájékoztatási
politika feladata annak megismerése és megértése, hogy az emberek hogyan dolgozzák fel az
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információkat. A tájékoztatás nem lesz hasznos, ha nem egyértelmű vagy indokolatlanul komplex,
ha például olyan mutatószámokat használ, amelyek nem értelmezhetők a fogyasztók számára.
Szükségszerű ezért az egyes tájékoztatást szolgáló eszközök (figyelmeztetések, címkézés, kötelező
jelölések) fogyasztói döntésre gyakorolt hatásának előzetes vizsgálata, annak feltárása, hogy a
tájékoztatási politika hogyan fog működni, illetve ténylegesen milyen eredményeket ér(t) el.
Valamennyi szabályozási megközelítés elismeri, hogy az információk közzététele hasznos
szabályozási eszköz, amely felválthatja vagy kiegészítheti az egyéb szabályozási eszközöket. A
hagyományos megközelítés szerint a tájékoztatás a megfelelő szabályozási válasz az
aszimmetrikus vagy nem megfelelő információk okozta piaci kudarcra. Sunstein szerint azonban
csak a megfelelően tervezett tájékoztatási követelmények javíthatják jelentősen a piacok
működését, lehetővé téve a megalapozottabb fogyasztói döntéseket és erősítve a versenyt, hiszen
a kötelező információ-átadás arra készteti a versengő vállalkozásokat, hogy termékük vagy
szolgáltatásuk azon tulajdonságaival versenyezzenek, amelyekre ez a kötelezettség irányul (például
az energiahatékonysági mutatókra).
 Alapértelmezett opciók (default rules) és egyszerűsítések: Empirikus eredmények igazolják,
hogy nemcsak az információ tartalma befolyásolja a (fogyasztói) döntést, hanem az a mód is,
ahogy az információ elérhető a fogyasztó számára. Az előre meghatározott opciók ronthatják a
szabad választás lehetőségét, ettől függetlenül a választás megkönnyítésére számtalan állami- és
magánintézmény is használja ezeket. Sunstein szerint szükséges az automatikus döntéshozatalt
támogató eszközök korlátozása, és lehetőség szerint olyan jól strukturált döntési szituációk
kereteinek a kialakítása, amelyek aktív választást tesznek lehetővé.
 Kiemelések (increasing salience): Az emberek sokkal nagyobb valószínűséggel reagálnak
bizonyos információkra, kockázatokra, illetve lehetőségekre, ha azok szembetűnő(bb)ek. Számos
alkalmazási lehetőség van arra, hogy bizonyos információk kiemelésével befolyásolható legyen a
fogyasztói döntés; például a dohányzás elleni kampány részeként alkalmazott erősen kiugró
grafikai figyelmeztetések vagy az energiafelhasználásra vonatkozó információk kiemelése
empirikus kutatásokkal igazoltan megváltoztatja a fogyasztók döntéseit, ez utóbbi jelentősen
csökkentette például a villamosenergia-felhasználást.

1.2.5

A viselkedéstudományi megközelítés kritikái

Mint ahogy minden új megközelítésen nyugvó elméletet, így Kahneman munkásságának
eredményeit és alkalmazott kísérleti módszereit, valamint az ezekre (és más kísérleti
eredményekre) alapozott „új” paternalista szabályozást is számos kritika érte. A Kahneman
legnagyobb kritikusaként számon tartott Gigerenzer a Kahneman és Tversky kísérleteikben feltárt
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előítéletes döntések stabilitását, az általuk használt fogalmak és mechanizmusok természetét, és
egyáltalán ezen anomáliák valódiságát vitatja (lásd részletesebben Hámori 2003). Más kutatók
saját eredményeikre alapozva vonják kétségbe Kahneman és kutatótársai által leírt döntési minták
létezését és érvényességi körét. Levin és szerzőtársai (1985) szerint a keretezési hatás szerepe csak
akkor tűnik fel, ha a döntés következményei homályosak, a döntéshozó számára elérhető
információk nem teljesek, vagy ha a fogyasztó elkötelezettsége a döntésben elenyésző (például
alacsony érdekeltségű javak esetén). A valós élet azonban a kahnemani gondolatok helytállóságát
igazolja, hiszen a fogyasztási döntések környezete gyakran homályos, a döntéshez felhasznált
információk köre szűkebb, mint azt a racionalitás diktálná, amit tovább erősítenek az épp ezen
hatások kihasználására építő manipuláció eszközei. Különösen igaz ez, ha a fejlett országok
hedonista fogyasztási szokásaira gondolunk; minél fejlettebb egy ország, annál kevesebb
fogyasztói döntés irányul olyan javakra, amelyek iránt a fogyasztó eleve elkötelezett, így a
befolyásolhatóság terepe is nagyobb (Hámori 2003). További kritikák érték a mesterséges
körülmények között zajló kísérleti módszert is, amelyből Gigerenzer és Murray (1987) szerint
nem lehet érvényes következtetéseket levonni az utca emberének tényleges viselkedésére
vonatkozóan. Az alkalmazott kísérleti módszerek többnyire egyszeri, időben besűrített döntési
helyzetet modelleznek, és így nem adnak lehetőséget a tapasztalati tanulásra, míg a valós
döntéseink tulajdonképpen egy (saját kárunkon, kísérletek és tévedésék révén való) tanulási
folyamat állomásaiként értelmezhetők. List (2003) kísérleteivel bizonyította, hogy míg a
tapasztalatlan piaci szereplők a kilátáselmélet tapasztalataival összhangban döntenek, addig a
tapasztalt szereplők döntése közelebb áll a (neo)klasszikus elmélet szerinti racionális
választásokhoz. Hámori (2003) szerint azonban ez éppen azt bizonyítja, hogy a racionalitás nem
az ember veleszületett tulajdonsága (amint arra a klasszikus közgazdaságtan axiómaként tekint),
hanem egy hosszú tanulási és piaci kiválasztódási folyamat eredménye (ahogy azt az evolucionista
közgazdaságtan képviselői már korábban felvetették).
Mivel a kognitív képességek eloszlása sem egyenletes a népességen belül, ezért újabb
szabályozói kérdést vet fel, hogy egyes beavatkozások során milyen súllyal vegyék figyelembe a
különböző racionalitású fogyasztói csoportok érdekeit. Például a fogyasztói irracionalitást
kihasználó ajánlatok a racionális fogyasztóknak előnyösek is lehetnek, mert ők képesek
kihasználni a bevezető ajánlatokból származó költségmegtakarítást anélkül, hogy később
ésszerűtlenül túlfizetnék az igénybe vett szolgáltatást (Vincze 2010). Az ilyen ajánlatok tiltása
ezért sokkal inkább a korlátozott racionalitás, mintsem a fogyasztói érdekek támogatását
jelentené. A viselkedési közgazdaságtan ugyanakkor nem zárja ki sem az eladók, sem a
döntéshozók kognitív hibáit, döntési problémáit, így a hagyományos elmélettel szemben a
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viselkedési gazdaságtani megfontolások a szerződésekbe való beavatkozást (például ex post
standardokat31, alapértelmezett szerződéseket, kötelező szolgáltatásokat) és a „több információ
jobb” elv felülbírálatát is alátámasztják.
A kahnemani eredményeken alapuló, „döntéstervező” és „ösztökélő” reguláció kritikusai
között Glaeser (2006) az általa „puha” paternalizmusnak nevezett új szabályozási rendszer
veszélyeit abban látja, hogy
 a puha paternalizmus sem csökkenti feltétlenül a hibás szabályozói beavatkozások
lehetőségét, amely akár olyan káros következményekkel járhat, mint a „kemény” paternalizmus,
 a puha paternalista beavatkozások azok nehezebb átláthatósága miatt kevésbé
ellenőrizhetők a választók (fogyasztók) számára, és így
 lehetőséget ad az egyéni politikai célok és a politikai visszaélések számára, hiszen olyan
döntéshozót feltételez, aki maga is járatos a döntéshozatal befolyásolásában, ami csökkentheti a
szabályozóba vetett bizalmat, továbbá
 társadalmon belüli feszültségeket okozhat azáltal, hogy bizonyos nem kívánatos
(helytelen) fogyasztói magatartásmintákat stigmatizál (például a dohányzó fogyasztókkal
kapcsolatosan).
A viselkedési gazdaságtan felvetései elleni kritikák éppen arra irányulnak, amire maguk a
szerzők is többször felhívják a figyelmet; egyrészt, hogy bármilyen beavatkozás csak akkor lehet
eredményes, ha azt költség-haszon elemzés előzi meg, másrészt, hogy a szabályozónak még a
szabályozás kialakítása előtt fel kell mérnie, hogy a döntéshozatal sajátosságairól szóló
pszichológiai eredményeket felhasználó beavatkozás által milyen hatás várható, s melyik döntési
opció járhat a fogyasztók számára a legnagyobb hatékonysággal. Az előbbiekre tekintettel és
elfogadva azt, hogy a fent említett hátrányok jól strukturált szabályozói problémák
megfogalmazásával és megoldásával kiküszöbölhetőek, magam is a viselkedési gazdaságtan
eredményein alapuló

új

(„puha”)

paternalizmus

mellett

érvelek

a

fogyasztóvédelmi

szabályozásban és a szankcionálás terén egyaránt.

Barr és szerzőtársai (2008) jogi újításként javasolják az ex post standardok alapján meghatározott „igazmondás”
kötelezettségének bevezetését, vagyis a szerzők terminológiája szerint a „játék értékelésének” (scoring of the game)
oly módon való megváltoztatását, amelyben a bíróságnak nem kell elfogadnia a (pénzügyi) vállalkozások azon
érvelését, hogy minden információnyilvánossági szabálynak eleget téve „nem vezették félre” a fogyasztót, hanem a
bíróság utólag, a józan ész alapján is megállapíthatja, hogy történt-e megtévesztés. Ennek bevezetése azonban olyan
jogi rendszert tenne szükségessé, amely általános elvek alapján és pontosan megfogalmazott konkrét szabályok nélkül
is képes működni, ami kétségkívül jelentős terhet róna a bíróságokra is. A szerzők szerint ez a szabályozási forma és
elv nemcsak az egészségi szolgáltatások vagy a fogyasztói hitelek, hanem az élelmiszerek, a fogyasztói elektronika, az
autó, az oktatási, javítási és jogi szolgáltatások piacain is alkalmazható lenne.
31

35

2.

Fogyasztóvédelmi elméleti alapok

Ahogy a bevezetésben utaltam rá, a – már az elnevezésében sem egységes32 – fogyasztó(védelm)i
jog fogalmára és funkciójára vonatkozóan a jogirodalomban sokféle definícióval találkozhatunk,
amely – Fazekas (1995) magyarázata szerint – a fogyasztóvédelmi jogterület komplex és
interdiszciplináris jellegével33 magyarázható. Ezek áttekintése előtt azonban szükséges
megjegyezni, hogy nem választhatók szét egyértelműen a fogyasztóvédelem fogalmát és a
fogyasztóvédelem célját meghatározó definíciók és koncepciók, többnyire a fogyasztói jog
céljának meghatározása (leegyszerűsítve; védelem vagy támogatás) determinálja a fogalom tartalmi
összetevőit, ezért elsőként a fogyasztóvédelem céljára vonatkozó nézeteket mutatom be.
Szinte valamennyi szerző egyetért abban, hogy a jogi szabályozás alapvető célja a
megbomlott egyensúlyi helyzet helyreállítása a piaci viszonyok két szereplője – a fogyasztó és a
termelő/kereskedő – között annak érdekében, hogy a fogyasztó érdekei a lehető
leghatékonyabban érvényesüljenek. A definíciók közös kiindulópontja a fogyasztóvédelmi
tevékenységben testet öltő állami szerepvállalás (lásd az előző fejezetben), azonban annak módja
és rendeltetése szempontjából alapvetően két irányzat mentén eltérő felfogások alakultak ki az
egyes szerzők között. Az egyik irányzat, a Ralph Nader nevéhez köthető „elidegeníthetetlen fogyasztói
jogok elmélete”34 szerint a fogyasztóvédelmi jog és az állam feladata a fogyasztók jogi eszközökkel
történő védelme. Ez a protekcionista felfogás erőteljes állami beavatkozást jelent a magánjogi
jogviszonyokba a szabadpiac visszaéléseinek áldozatául eső fogyasztók érdekében (Bencsik 2012),
amely egyrészt dinamikus jog- és gazdaságpolitikát, másrészt protektív jogalkotást feltételez
(Fazekas 1995). A fogyasztóvédelem célja mint a fogyasztók veszélyes áruk és szolgáltatások,
valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni védelme jelenik meg Hill és Hill (2009),
A francia, belga és olasz jogirodalomban a „fogyasztás joga” (droit de la consommation) elnevezés használatos, az
angolszász terminológia a „fogyasztói jog” (Consumer Law), míg más országok, mint Spanyolország, Portugália,
Japán vagy India a „fogyasztóvédelem” kifejezést használják. A magyar szakirodalomban leggyakrabban a
„fogyasztóvédelem” vagy a „fogyasztói érdekvédelem” kifejezések fordulnak elő. Az elnevezésbeli különbségeknek
nem csupán formai okai vannak, a különböző szóhasználat mögött koncepcionális indokok is húzódnak, miszerint
míg a két előbbi elnevezés tágabban értelmezi a jogterülethez tartozó jogi normák körét, addig a „fogyasztóvédelem”
kifejezés az erőteljesebb protekcionista funkcióra utal (Fazekas 1995). Cseres (2005) szerint az elsősorban a piac
integrációjára és a verseny hatékony működésére fókuszáló Európai Unió esetében a fogyasztói jog, míg a kérdést
inkább szociális szempontból megközelítő tagállamok esetében a fogyasztóvédelmi jog (Consumer Protection Law)
kifejezés alkalmazása lehet indokolt. A dolgozatban mindezek ellenére az egyszerűség kedvéért szinonimaként
használom a fogyasztóvédelmi jog és fogyasztói jog fogalmakat, s a szóhasználattal nem kívánok utalni azok eltérő
tartalmára. Megjegyezendő azonban, hogy Fazekas (1995, pp. 75–76.) és Cseres (2005, pp. 209–210.) érvelésével
egyetértve és a dolgozat fókuszának megfelelően a „fogyasztói jog” elnevezést tekintem helyénvalónak.
33 A fogyasztóvédelmi jog interdiszciplináris jellege az a sajátosság, hogy a hagyományos jogágak metszéspontjában
helyezkedik el, amely a vonatkozó joganyag struktúráján is érzékelhető. A magánjogi jelleg az ún. fogyasztóvédelmi
anyagi jog – így többek között a fogyasztói alapjogok és a fogyasztói szerződésekre irányadó szabályok –, míg a
közjogi vonás a fogyasztóvédelmi intézményrendszer tekintetében dominál (Fazekas 1995, 2007, Bencsik 2012)
34 Nader (1973) amerikai fogyasztóvédő a fogyasztó kifejezést egyenlőnek tekinti az állampolgár (citizen) fogalmával
és a fogyasztóvédelmi jogot az emberi jogok egyik aspektusaként magyarázza.
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illetve Wild (2006) definícióiban is. Ehhez az irányhoz tartozik az állami szerepvállalás egyik
szélsőségét jelentő paternalista (intervencionista) modell, amely a fogyasztó alárendeltségét és
kiszolgáltatottságát hangsúlyozza a kínálati oldal szereplőivel szemben, amelynek kiküszöbölése
az állam feladata a jogi szabályozási környezet megteremtésével (Fekete 2011).
A másik, „Legal Assistance to the Consumer” irányzat, amely Thierry Bourgoignie nevével
fémjelezhető, a fogyasztó védelme helyett – de inkább amellett – a fogyasztói jog elsődleges
céljának a jogi segítségnyújtás biztosítását tartja. Bourgoignie (1988) szerint a fogyasztói jog
céljának a védelmen túl a fogyasztás teljes folyamatára való kiterjesztése új távlatokat nyithat a
fogyasztói jog számára, s így a fogyasztáspolitika a fogyasztói érdekek támogatásának politikájává
válhat. Ez az irányzat tehát – a túlzott védelem által passzivitásra késztetett fogyasztó helyett35 –
az aktív és cselekvőképes fogyasztó számára a cselekvési feltételek megteremtésében látja a
fogyasztóvédelem feladatát, amely nem annyira beavatkozó jellegű, mint inkább széles körű és
komplex fogyasztóvédelmi politikának teremtheti meg az alapjait (Bencsik 2012). A fogyasztók
támogatása, mint a fogyasztóvédelem feladata jelenik meg Geri (2012) definíciójában is, mely
szerint a fogyasztóvédelem azon cselekmények és a hozzájuk kapcsolódó eszközök halmaza,
amelyek támogatják a fogyasztókat abban, hogy érvényre juttassák a vásárlással és a szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos jogaikat. A támogatás és segítés területei és a fogyasztóvédelem
rendelkezésére álló eszközök a fogyasztók számára a termékek megvásárlásakor, a szolgáltatások
igénybevételekor szükséges információk biztosítása, panaszaik ügyintézéséhez szükséges fórumok
és képviselet megteremtése, valamint a hibás vagy tisztességtelen teljesítésből eredő káruk
enyhítése és megtérítése. Ezen is túlmutat a liberálisnak mondható (laissez faire) modell, amely az
állam helyett a piac önszabályozó szerepének ad nagyobb szerepet. Képviselői szerint a verseny
képes a tisztességtelen elemeket kiszorítani a piacról, míg az autonóm fogyasztó rendelkezik – a
szükséges információk megszerzésével és mérlegelésével – a számára legoptimálisabb fogyasztói
döntés meghozatalának képességével, így az állam szerepe csupán a tisztességes verseny
feltételeinek megteremtésére korlátozódik. Gert Straetmans (1997) „piacba integrált fogyasztóvédelem”
elmélete szerint az egyetlen fogyasztói jog a szabad választás, amely a fogyasztót mint piaci
szereplő megilleti, így a magasabb szintű fogyasztóvédelem a tájékoztatási kötelezettség
előírásával érhető el. Straetmans a piac önszabályzó képessége mellett érvel, amely minden
szereplő számára előnyös és a piacorientált megközelítést támogatva megkérdőjelezi Bourgoignie
nézeteit és a fogyasztói jog autonómiáját.
Vö. Gazdasági Versenyhivatal (2009) A fogyasztói döntések szabadságára vonatkozó, a GVH által követett
alapelvek: „A fogyasztói érdekek védelme, a fogyasztóvédelem fogalma, maga a szóhasználat is azt sugallja, hogy a fogyasztó valamiféle
passzív alanya, «elszenvedője» az őt védő rendelkezéseknek, holott a fogyasztók nem csupán passzív haszonélvezői a versenyből optimális
esetben rájuk származó jóléti hatásoknak, hanem a versenyfolyamatot aktívan formáló piaci szereplők.” URL (Letöltés dátuma:
2011.05.03.)
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Az előbbi két véglet – a paternalista és a liberális modell – közötti átmenet mellett érvel több
szerző is. Fazekas (1995) a fogyasztóvédelmi jog e kettős jellegét magyarázza, amelynek egyrészről
gazdasági értelemben vett célja (gazdasági megfontolás) a piac működési zavarainak korrigálása
(mint a fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi módszerek tilalma vagy a termékek biztonságának
növelésére szolgáló szabványok előírása), másrészt viszont a fogyasztók – mint a gyengébb fél –
minimumvédelme a jogegyenlőség alapján (szociális megfontolás). Cseres Katalin Judit (2005) –
az 1970-es években német jogterületen kialakult elméleti vita bemutatása során – az egyik oldalon
az információ szerepét, a másikon a társadalmi realitást hangsúlyozó elméleteknek ugyancsak
egyfajta szintéziséről beszél. Az ún. „szituáció-függő elmélet” szerint olyan piaci környezet
megteremtése a cél, amelyben a fogyasztó képes önálló döntést hozni. Az olyan helyzetekben
azonban, amikor megbomlik a tiszta verseny által feltételezett egyensúly, szükségessé válik az
aktív állami beavatkozás, a fogyasztókat védő rendelkezések bevezetése.
A fogyasztó(védelm)i jog tartalmi sajátosságai kapcsán – az előzőekkel összhangban – három
eltérő koncepciót szokás megkülönböztetni. A normativista felfogás szerint a fogyasztói jog a
fogyasztás során vagy a fogyasztás érdekében keletkező jogviszonyokat szabályozó jogi normák
halmaza. A korrekciós fogalom a fogyasztóvédelem alatt azoknak a törvényeknek és
rendelkezéseknek az összességét érti, amelyek célja a fogyasztói magatartás racionalizálása a
gazdasági hatékonyság és az energiaforrásokkal való takarékosság fokozása érdekében. Ez a
fogyasztót és a fogyasztó gazdasági mechanizmusban betöltött szerepét a szabályozás
középpontjába helyező, illetve a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő felfogás
látszik visszaköszönni napjaink közösségi fogyasztóvédelmi politikájában is (lásd a későbbiekben).
Végül a protekcionista jogfogalom a fogyasztóvédelmi joganyagot a fogyasztók jogi eszközökkel
történő védelmét biztosító jogi normák összességében tartja körülhatárolhatónak. A koncepciók
közül Fazekas (1995) egyiket sem tartja elfogadhatónak; míg az első kettő tágan, a fogyasztás
teljes vertikumára vonatkozó jogviszonyokat magába foglalja, ugyanakkor kizárja a fogyasztót
közvetetten védő a versenyjogi, környezetvédelmi vagy árszabályokat, addig a harmadik
koncepció szűken, csak a kifejezetten fogyasztóvédelmi célú normákat tartalmazza. Véleménye
szerint ezek egyesítésével határozható meg leginkább a fogyasztóvédelmi jog fogalma amely „(…)
egyrészről a fogyasztáshoz kapcsolódó jogi aktusokra vonatkozó jogi normák összességét, másrészt a fogyasztó
kifejezett védelmét szolgáló preventív és korrektív jogszabályokat” (p. 75.) jelenti. John Vickers (2003) – az
angol verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság, az Office of Fair Traiding egykori elnöke – szerint a
fogyasztóvédelem definiálása nem a fogyasztóvédelmi célú jogszabályok felsorolását jelenti,
hanem azoknak a problémáknak a meghatározását, amelyeket a fogyasztóvédelem eszközeivel
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kívánunk kezelni. Ezek a területek véleménye szerint (1) a pszichés vagy egyéb nyomásgyakorlás
(például az agresszív kereskedelmi gyakorlatok), (2) a tranzakció előtti információs problémák
(megtévesztő vagy hiányos információk), valamint (3) a tranzakciót követő problémás helyzetek
(hibás termékek, garanciális, kártérítési problémák).
A bemutatott elméletek ugyanakkor nem adnak választ arra, hogy hogyan lehet meghatározni
az állami beavatkozást szükségessé tevő helyzeteket, a beavatkozás eszközeit és mértékét, illetve
várható hatását. A Bourgoignie-féle megközelítés szerint a fogyasztók támogatásának és
segítésének elsődleges területei a fogyasztók oktatása, a tájékoztatáshoz, a jogi védelemhez és
jogorvoslathoz való jog. A korábbiakban – a kutatási célok megfogalmazása kapcsán – idézett
Thorelli (1972) szerint a fogyasztó(védelm)i politika mindhárom eleme, az oktatás, a tájékoztatás
és a védelem (lásd. 1. táblázat) nélkülözhetetlen szerepet játszik a fogyasztói jogok
érvényesülésében, önmagában egyik sem elégendő, bizonyos sorrendiség ugyanakkor felállítható
közöttük. Thorelli elsődlegesnek a tájékoztatást és az oktatást tartja, hiszen ez teszi képessé a
fogyasztót arra, hogy a megszerzett információt hasznosítsa, sőt, magát az információkeresési
hajlandóságot is ösztönzi. Ez a sorrendiség arra az elfogadható feltételezésre épül, mely szerint a
„tudatlan” és informálatlan fogyasztónak nyújtandó védelem nem (lenne) elégséges. A jóléti
társadalmak kialakulásával mára azonban sokkal inkább az vált kulcsfontosságú kérdéssé, hogy a
fogyasztót ki és hogyan védi meg önmagától, ha egyáltalán van erre lehetőség (Szűcs 2012).
FOGYASZTÓI
POLITIKA

OKTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

VÉDELEM

1. VÁLASZTÁS
döntéshozás,
pénzügyek,
piacgazdaság
jellemzői,
jogok és felelősségek
vásárlási
szempontok,
vásárlási tanácsadás
nyitott piacok
fenntartása,
antitröszt,
megtévesztő és
agresszív technikák
elleni védelem
DÖNTS BÖLCSEN!

FOGYASZTÓI JOGOK
2. INFORMÁCIÓ
3. KÉPVISELET
termék és alapanyag, fogyasztói jogok
tulajdonságok,
érvényesítése
információforrások
típus és márka
tulajdonságok,
független fogyasztói
információs
programok
informatív
reklámozás,
termék igény
megalapozása

piackutatás,
kétirányú piaci
kapcsolatok
panaszkezelés
intézményei

LÉGY INFORMÁLT!
ADJ HANGOT!
FELELŐS / TUDATOS FOGYASZTÁS
1. táblázat: A fogyasztóvédelem axiómája
(Forrás: Thorelli 1972 alapján saját szerk.)

4. BIZTONSÁG
egészség és
biztonság
fontossága,
felhasználói
kézikönyv és képzés
biztonsági
tanúsítvány,
kezelési útmutató
az egészségügyi és
baleseti kockázat
csökkentése

ELSŐ A BIZTONSÁG!
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Thorelli hierarchiáját elfogadva ugyanakkor több szerző (Bourgoignie 1991, Cekovic-Vuletic
2001, Horváth 2009, GVH 2009, Fekete 2011) is felhívja a figyelmet a „fogyasztói minőség
heterogenitása” miatti differenciált eszközrendszer szükségességére, az említett hangsúlyok
eltolódására (erről lásd részletesebben a IV.1.1. fejezetben). Így például a kiszolgáltatott,
hátrányos helyzetű fogyasztók (vagy akár a kevésbé fejlett országok fogyasztói) esetén a
fokozottabb védelem kerül előtérbe, és ezt egészíti ki az oktatás és az információ. Cseres (2005)
ennek kapcsán egy, a jog és a közgazdaságtan szempontjait integráló megközelítés (Law and
Economics Approach) alkalmazásának látja szükségét, amely kiterjed az információ természetére,
az információhiány okára, a tranzakciós költségekre, valamint a korlátozott fogyasztói
racionalitásra vonatkozó vizsgálatokra36. Erre utal Fazekas (2007) definíciója is, amely szerint a
fogyasztóvédelem „nem más, mint a fogyasztói preferenciáknak a gazdaság szabályozása útján történő
érvényre juttatása” (Fazekas 2007, p. 62.). A hatékony nemzeti fogyasztóvédelmi politika
kialakításakor ugyanakkor figyelembe kell venni az adott ország tradícióit, örökségét és fogyasztói
kultúráját. A többi kelet-közép-európai országhoz hasonlóan Magyarország esetében is a több
évtizedes hiánygazdaságnak és a fogyasztói kultúra elmaradottságának kiemelt szerepe van,
különösen

az

Európai

Unióhoz

való

csatlakozással

járó

fogyasztóvédelmi

politika

harmonizálásának kérdésében.
Napjaink fogyasztó(védelm)i politikája leginkább a szociális és gazdasági megfontolásokat
integráló, „szituáció-függő”, a gazdasági szereplők autonómiájára építő szemléletet tükrözi, amely
előtérbe helyezi a piaci korrekciós mechanizmusokat, mint a fogyasztók tájékoztatása és oktatása,
valamint az állami szerepvállalás visszaszorulásával a civil szervezetek, az alternatív vitarendezési
módok és más preventív eszközök térnyerése. A dolgozat fókuszának, illetve az előbbieknek
megfelelően a fogyasztók tájékoztatáshoz (információhoz), valamint oktatásához való joga
érvényesülésének fogyasztóvédelmi eszközeire térek ki részletesebben, nem tárgyalva a fogyasztók
– önmagukban külön is disszertációnyi méretű témát jelentő – egészségének és biztonságának
védelmét, valamint a jogorvoslathoz és igényérvényesítéshez való jogát.
A fogyasztóvédelem vonatkozásában fent bemutatott, a fő irányvonalakra fókuszáló
gazdaságelméleti áttekintés rávilágított arra, hogy a közgazdasági fősodor szerinti emberképnek
(fogyasztó-modellnek) komoly szabályozási következményei vannak, egyrészt a hatékony
fogyasztóvédelmi szabályozási eszközök, másrészt az állami beavatkozás helyes mértékének
meghatározásában. Ezek szintetizálására tettem kísérletet a fejezetben és az alábbi ábrán (5. ábra).
Vö. a Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia (2007–2013 és 2014–2020), valamint a hazai IV. középtávú
fogyasztóvédelmi politika prioritásaival (lásd később a III.2.4. fejezetben).
36

40

Cél: Egyensúlyi helyzet a piaci szereplők (fogyasztó – termelő/kereskedő) között

paternalista
(intervencionista) modell

„elidegeníthetetlen fogyasztói
jogok” elmélete
(Nader 1973)

Közgazdasági
irányzat

keynesianizmus
(Keynes 1926)

jóléti közgazdaságtan (Myrdal
1961, Wilensky
1965)

Fogyasztó-modell

alárendelt és
kiszolgáltatott
fogyasztó

passzív, a
szabadpiac
visszaéléseinek
áldozata

Állami
szerepvállalás

erőteljes beavatkozás a magánjogi
jogviszonyokba, jogi eszközökkel
történő védelem

Fogyasztó(védelm)i
politika szerepe és
eszközei

dinamikus jog- és gazdaságpolitika,
protektív jogalkotás, beavatkozó
jellegű intézkedések

„szituáció-függő”
elmélet (Cseres
2005)

neoklasszikus közgazdaságtan
heterogén csoport,
„átlagfogyasztó”,
sérülékeny
fogyasztói csoport
önálló fogyasztói
döntést támogató
piaci környezet
megteremtése,
szükség esetén
aktív beavatkozás
„fogyasztóvédelem
axiómája”: oktatás
– információ –
jogvédelem
(Thorelli 1972),
gazdasági –
szociális megfontolás (Fazekas
1995)

libertárius
paternalizmus
(Thaler – Sunstein
2011 [2008])
viselkedési közgazdaságtan
(Kahneman –
Tversky 1979,
1984; Thaler 1980,
1985)
korlátozottan racionális, kiszámíthatóan irracionális
(Ariely 2011)
„döntéstervező”,
ösztökél (nudge),
aszimmetrikus
paternalizmus
(Camerer et al.
2003)

információ-átadás,
alapvető opciók,
kiemelések

„Legal Assistance
to the Consumer”
(Bourgoignie
1988)

„piacba integrált
fogyasztóvédelem”
(Straetmans 1998)

neoklasszikus közgazdaságtan
(Friedman 1962,
1982, Thurow
1980)

klasszikus közgazdaságtan Smith
(1776)

aktív és
cselekvőképes
fogyasztó

autonóm piaci szereplő, aki
rendelkezik a számára legoptimálisabb fogyasztói döntés meghozatalának képességével

a cselekvési
feltételek
megteremtése, jogi
támogatás

a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése, a szabad
választás támogatása

oktatás, a
tájékoztatáshoz és
a képviselethez
való jog biztosítása

tájékoztatási kötelezettség
előírása

5. ábra: A fogyasztó(védelm)i politika (gazdaság)elméleti vonatkozásai
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liberális
(laissez
faire)
modell

3.

A tájékoztatáshoz való jog

„A fogyasztók megfelelő tájékoztatásával megvalósított fogyasztóvédelem az Európai Unió talán legrégebbi és
leggyakrabban használt fogyasztóvédelmi eszköze, ezért méltán nevezhető a fogyasztóvédelmi politika egyik
alapvető irányának is” (Hámori 2008, p. 43.). A tájékoztatás és az információszabályozás
perspektívája egyrészt a tudatos fogyasztóvá nevelés, másrészt a megtévesztés valószínűségének
csökkentése. A jobb tájékoztatás képessé teszi a fogyasztókat tájékozott, környezeti- és társadalmi
szempontból felelős döntések meghozatalára, saját preferenciáiknak és céljaiknak leginkább
megfelelő termékek és szolgáltatások választására, s így hozzájárul a fogyasztói bizalom
megerősítéséhez (lásd az EU 2007–2013 közötti fogyasztóügyi politikai stratégiáját). A
fogyasztóvédelmi politika feladata ezért az információs egyensúlytalanság felszámolását szolgáló
jogi normák meghatározása, valamint a döntési szabadság korlátozásának tilalma.
A fogyasztó tájékoztatáshoz való joga annyit jelent, hogy felhatalmazzuk az igényei önálló
kielégítésére, az „optimális és racionális fogyasztói döntés”37 meghozatalára. A fogyasztó számára
nyújtott információval szemben ezért két alapkövetelmény a komplexitás és a pluralitás (Fazekas
1995, 2007), vagyis hogy mindenre kiterjedő és többoldalú tájékoztatást tegyen lehetővé. A
komplexitás követelményének megfelelően – amely elsősorban az eladó részére jelent
kötelezettséget – az információnak ki kell terjednie a fogyasztás és az ezt létrehozó ügylet minden
releváns körülményére, az előnyökre és a negatívumokra (veszélyekre, kockázatokra) egyaránt. A
tájékoztatásnak tehát alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fogyasztó – már a szerződéskötést
megelőzően – rendelkezzen a termék- és szolgáltatásválasztás megkönnyítéséhez (ár, minőség,
összetétel, tulajdonságok), az áru és a szolgáltatás használatához és igénybevételéhez (használat
módja, javítási és szervizelési lehetőség) szükséges ismeretekkel, valamint tudomása legyen a
termék használatával járó veszélyekről. Ezt a célt hivatottak szolgálni a címkézés, a terméken
elhelyezett kötelező jelölések, tájékoztatók és a használati útmutató. Az ismereteknek másrészt
részét kell, hogy képezzék a szerződéskötés (adásvétel) feltételeire, a hibás teljesítés esetén
érvényesíthető igényekre (szavatosság és jótállás szabályai), valamint a fogyasztók jogait –
különösen a szokásos gyakorlattól eltérően – korlátozó kikötésekre vonatkozó információk. Ezen
ismeretek vonatkozásában a gyártó és / vagy értékesítő kötelessége és érdeke a megfelelő
tájékoztatással az információigény kielégítése. A pluralitás követelménye szerint ugyanakkor nem
elegendő az, ha a fogyasztó csupán egy csatornán, a szerződéskötés során egyoldalú
tájékoztatással jut bizonyos információkhoz. A tájékoztatás objektivitása érdekében szükséges az

A fogyasztó döntéseiben a számára leginkább megfelelő alternatíva választására törekszik, ezért ésszerű mértékű
információkeresést folytat (lásd később részletesen a IV.1.1.1. fejezetben).
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állami és társadalmi szervezetek szerepvállalása a fogyasztók informálásában (például
terméktesztek,

összehasonlító-

és

minőségvizsgálatok

közzétételével,

tanácsadó

irodák

működtetésével, a nyilvánosságra hozatal eszközével stb.).
A fogyasztók információs érdekeinek védelme jogrendszerünk különböző területein, eltérő
súlypontokkal és szabályozási eszközökkel valósul meg, egyrészt az egyéni fogyasztó védelmére
súlyt helyező fogyasztóvédelmi- és polgári jogi, másrészt a nemzetgazdaság egésze, a közérdek
felől közelítő versenyjogi területen. A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó, a gazdálkodó
szervezetek számára kötelező érvényű alapkövetelményeket 2008. szeptember 1-jét megelőzően a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény IV. fejezete, „A fogyasztók tájékoztatása”
(jelenleg „A forgalmazással, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggő különös követelmények”) címmel
rögzítette38. Ezt követően a tájékoztatással kapcsolatos minimumszabályok – a 2005/29/EK
irányelvvel összhangban – az Fttv-ben kerültek indirekt módon (a tájékoztatás tilalmazott formái
által) meghatározásra. A törvény (7. § (5) bekezdés) értelmében a vásárlásra felhívás esetén
jelentős információnak számítanak:
 az áru lényeges jellemzői,
 a vállalkozás neve és címe azonosításra alkalmas módon, illetve annak a vállalkozásnak az
azonosításra alkalmas neve és címe, amelynek a javára a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója
eljár,
 az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár, illetve díj vagy
az ár, illetve díj megállapításának módja, valamint az összes járulékos költség, így különösen
fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, illetve amennyiben e költségeket nem lehet ésszerűen előre
megállapítani, annak feltüntetése, hogy ilyen további költségek merülhetnek fel,
 a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, valamint a panaszok kezelésének módja,
amennyiben ezek eltérnek a szakmai gondosság követelményeitől,
 olyan szerződések esetében, amelyek tekintetében jogszabály elállási jogot biztosít a
fogyasztónak, az erre való utalás.
Az a kereskedelmi gyakorlat pedig, amely a 6. § (1) bekezdésében – a fenti jellemzőknél jobban –
részletezett tényezők tekintetében jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos,
érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja a fogyasztók rendelkezésére,
megtévesztőnek minősül. Ezen felül a törvény lehetővé teszi, hogy külön törvény vagy annak
végrehajtására szolgáló jogszabály, illteve harmonizált szabvány az áru sajátosságára vagy a

2008-ban a UCP irányelv implementálásával, majd 2012-ben a termékek piacfelügyeletéről szóló LXXXVIII.
törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló LV. törvény hatályba
lépésével módosultak, illetve kikerültek az Fgytv-ből a címkézésre, a megfelelőség tanúsítására vonatkozó, illetve a
használati és kezelési útmutatóval kapcsolatos rendelkezések.
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védendő érdekek kiemelt voltára tekintettel szigorúbb vagy részletezőbb tájékoztatási szabályokat
írjon elő. Így például külön rendeletek formájában találunk előírásokat gyógyszerek, kozmetikai
termékek, textiltermékek, valamint egyéb termékcsoportok (lábbelik, aeroszol termékek stb.)
címkézésre vonatkozóan (lásd később a V.3.2.2. fejezetben).
Különösen fontos terület a fogyasztók információs érdekeinek védelme a termékek
fogyasztók egészségére és biztonságára veszélyt jelentő tulajdonságainak vonatkozásában. A
termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és
kezelésének módjáról a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre
bocsátott tájékoztatásra, vagyis a használati és kezelési útmutatóra vonatkozó előírásokról
általánosságban a termékek piacfelügyeletéről szóló, 2012. évi LXXXVIII. törvény rendelkezik. A
törvény szerint, amennyiben azt európai uniós jogi aktus vagy annak rendelkezései átültetése
céljából elfogadott jogszabály előírja, a gyártó köteles mellékelni az abban meghatározott
formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő
figyelmeztetéseket a termékhez. A mellékelt használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és
egyértelműnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó
által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz (ez utóbbi feltételt a törvény
az importőr felelősségi körébe rendeli). Egyes termékek forgalmazásához a jogszabály – az
európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek való –
megfelelőséget igazoló dokumentumot vagy jelölést ír elő, amelyek így csak a megfelelőséget
igazoló dokumentummal együtt vagy a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésével forgalmazhatók.
Ahogy a GVH a döntései során is többször utal rá, az ár a fogyasztó számára a versenyző
áruk közötti választás során az eligazodást jelentő legfontosabb mérce (GVH 2013), ezért az ezzel
kapcsolatos tájékoztatás központi kérdés a fogyasztói döntés orientálása során. Az árfeltüntetés
vonatkozásában továbbra is az Fgytv. (14. §-a) határozza meg az alapszabályokat. A fogyasztót a
külön,

a

részletszabályokat

rögzítő

jogszabályban39

meghatározottak

szerint

írásban,

egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell tájékoztatni a megvételre kínált
termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. A termék eladási áraként és
egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános
forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni. A törvény külön
rendelkezik arról, hogy ha több eladási ár vagy szolgáltatási díj kerül egyidejűleg feltüntetésre a

A 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások
díja feltüntetésének részletes szabályairól rendelkezik többek között a termék eladási árának feltüntetési helyéről, az
egységár feltüntetésének speciális eseteiről és kivételeiről, a vendéglátás keretében, az üzemanyagtöltő állomás
területén értékesített termékek árának és egységárának feltüntetéséről.
39

44

terméken és / vagy a mellette elhelyezett kiíráson, a vállalkozás a feltüntetett legalacsonyabb
eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására köteles.
Tekintettel arra, hogy a fogyasztó orientálódása során nemcsak az adott áru tényleges
fogyasztói ára, hanem a számukra biztosított megtakarítás mértéke – azaz valamely árkedvezmény
feltüntetése – is jelentős befolyásoló tényező lehet, a GVH több eset kapcsán vizsgálta az akciós
ár és nem akciós „régi” ár ismertetésére vonatkozó kereskedelmi kommunikációt40. A
vállalkozások többsége által követett – bevett – kommunikációs gyakorlat az „új” és „régi” ár
egymás melletti szerepeltetése, amely egyrészt tájékoztatást ad a fogyasztónak az adott termékért
az akció időtartama alatt fizetendő árról, másrészt az adott termék akció időtartama alatt történő
megvásárlásával a nem akciós árhoz képesti megtakarításról. Ez a fajta gyakorlat ugyanakkor
megtévesztésre alkalmas magatartásnak minősül, ha az adott vállalkozás a ténylegesen
meghirdetett, a fogyasztókat megcélzó tájékoztatásában szereplő árnál magasabb áron értékesíti
az adott terméket, vagy ha a fogyasztó ténylegesen nem a közölt akció előtti ár és az akciós ár
közötti különbségben megnyilvánuló árkedvezményben részesül, s így nem valósul meg az ígért
megtakarítás. Ez utóbbi esetben jellemzően a vállalkozás által meghirdetett akciót megelőzően
nem került alkalmazásra a kedvezmény alapjaként feltüntetett nem akciós, magasabb („eredeti”)
ár41.
A fogyasztók tájékoztatása kapcsán szükségszerű külön kitérni a reklámok – azok célja,
szerepe a fogyasztói döntésben – és az ezekkel kapcsolatos jogi szabályozás kérdéseire is (különös
tekintettel arra, hogy a disszertáció a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatával foglalkozik,
amelynek szerves része a vállalkozás reklámtevékenysége is). A reklám a marketingkommunikáció
sajátos eszköze, amelyhez mind a marketing (a reklámelmélet, lásd alább) mind a jog (a reklámjog)
külön területe, azonban alapvetően más szemszögből közelít. A reklám fogalma a tájékoztatás, a
gazdasági motivációk, a fogyasztásra ösztönzés, valamint a fogyasztók befolyásolása célok mentén
határozható meg (Pázmándi 2007). A marketing-irodalomban a reklám ösztönző, befolyásoló
ereje a hatékony reklámozás mércéje, míg jogi szempontból a reklámozás döntésbefolyásoló
hatása áll a figyelem középpontjában. Ennek megfelelően a (gazdasági) reklám fogalma a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) 3. §-ának d) pontja szerint „olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt,
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás,
Az árkedvezmény feltüntetésére vonatkozó korábban eltérő tagállami szabályozás kapcsán lásd továbbá a GBINNO ügyet (C-362/88.), melynek során az Európai Bíróság kifejtette, hogy a közösségi fogyasztóvédelmi jog
alapvető eleme a fogyasztó tájékoztatása, az információ szabad áramlása (Cseres 2005).
41 Vj-133/2008, Vj-162/2008, Vj-87/2009, Vj-040/2009
40
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ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége
népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul”. Ha a vállalkozás tájékoztatásának
lehetséges céljai a fenti fogalom vagylagos elemei, ha tehát bármelyik cél önmagában kimutatható,
akkor a tájékoztatás, közlés, megjelenítési mód jogi értelemben reklámnak minősül (Zavodnyik
2013). A reklám jogi szabályozásának módszere lényegében a reklámozás megengedhetőségi
kereteinek a rögzítése, amelyeket a reklámjogban alapvetően tilalmak és korlátozások alkotnak. E
tilalmak jellemzően a reklámüzenet tartalmát, a reklámozható áruk körét vagy a reklámeszközök
sajátosságára tekintettel a közzététel módját jelentik (Pázmándi 2010b). A 2008. évi XLVII., a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény
elfogadásával újrakodifikált reklámtörvény megtévesztő reklámra vonatkozó szabályai csak a
vállalkozások egymás közötti (B2B) reklámtevékenységére vonatkozóan irányadóak (lásd erről
részletesen Pázmándi 2007, 2010a, 2010b, Pribula 2012, Zavodnyik 2013)42, fogyasztóvédelmi
szempontból lényeges területen, a fogyasztókkal szembeni (B2C) reklámozásra nézve az Fttv-t
kell alkalmazni. Megjegyzendő, hogy a szabályozás átrendeződésétől függetlenül továbbra is több
mint húsz olyan lényeges ágazati jogszabály maradt, amelyek rendelkezései között speciális
reklámszabályok is találhatóak (vö. a harmadik hipotézisemmel a V.1. fejezetben).
A reklámmal kapcsolatos sztereotip felfogás szerint a reklám célja az agymosás, a
reklámhipnózis témaköre a reklámozás manipulatív szándékából indul ki és a meggyőzés
kommunikációs eszközeit és hatásait vizsgálja. Fehér (2008) a „reklámhatás-intencionalitásproblémamegoldás” paradigma mentén arra a kérdésre keresi a választ, hogy léteznek-e
univerzális vagy speciális trükkök, receptek, amelyek nagyobb valószínűséggel ösztönöznek
vásárlásra, egyértelmű választ azonban nem talál rá, nincs biztos recept. A reklámhatás vizsgálata
és modellezése ennél komplexebb felfogást mutat és számos különböző koncepción alapul. A
kezdeti, inger-válasz modell abból a feltételezésből indult ki, hogy a reklám mechanikusan hat a
fogyasztóra, aki könnyen befolyásolható és automatikusan válaszol az akcióra. A modell a
reklámhatás kulcselemének az ismétlődést tartotta és elsődleges céljának az ismertség
megteremtését tekintette. A reklámhatás fogyasztóra koncentráló modelljeinek (Lavidge – Steiner
1961, McGuire 1978) alapját a reklámok hatását közvetítő tényezők, mint a vásárlásra-,
márkaválasztásra vonatkozó fogyasztói attitűd és viselkedés adják. A fogyasztókra koncentráló
modellek tovább csoportosíthatók aszerint, hogy mi áll az egyes modellek fókuszpontjában
(Fehér 2008); a fogyasztóra gyakorolt reklámhatás, a fogyasztó reakciója vagy a két tényező
42

E területtel a disszertációmban a továbbiakban nem foglalkozom.
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kölcsönhatása (ez utóbbiak: a funkcionális-, kognitív-, szuggesztív- és tisztán affektív reklámok,
integratív- és interaktív modellek). A következő modellek (Ray 1973, Vaughn 1980, Smith –
Swinyard 1982, Rossiter et al. 1991) a reklámhatáshoz kapcsolódóan már az érintettségnek is
kiemelt szerepet tulajdonítottak (számos további meghatározó tényező hozzákapcsolásával),
miszerint a reklám hatása a fogyasztók involváltságától is függ.
Vaughn és a Foote, Cone & Belding reklámügynökség (1980) egy reklám-stratégiai modellt
dolgozott ki (FCB mátrix, 6. ábra), egyrészt a tradicionális hatás-elméletekre (a hatások
hierarchikus modelljére és variációira), másrészt a magas és alacsony fogyasztói érdekeltséggel
kapcsolatos kutatásokra építve. A modellben az „értelem” és az „érzelem” dimenziókat
kapcsolták az egyes érdekeltségi szintekhez a jobb-bal agyfélteke különbözőségére vonatkozó
elméletek alapján (miszerint a bal agyfélteke inkább racionális, kognitív gondolkodásra képes, míg
a jobb oldalt a vizuális, emocionális, érzelmi funkciók kötik le – vö. a viselkedési közgazdaságtan
értelmezése szerinti érzelmi és értelmi rendszerrel). Modelljük négy különböző reklámtervezési
stratégiát ír le a megfelelő „alternatív” hatáshierarchia fázisok (learn-feel-do) mentén: 1.
informatív (gondolkodó), 2. affektív (érző), 3. tapasztalati (cselekvő), 4. önkielégítő (reagáló)

Alacsony
érdekeltség

Magas
érdekeltség

stratégia.

Gondolati

Érzelmi

1. Informatív (gondolkodó)

2. Affektív (érző)

Autó, ház, tartós fogyasztási cikkek
Modell: learn-feel-do (gazdasági)
Média: nagyfelületű reklámhordozó,
autóreklámok
Cél: specifikus információk átadása,
bemutatás

Ékszer, kozmetikum, divatcikkek
Modell: feel-learn-do (pszichológiai)
Média: nagy felületek (óriásplakát),
akciós reklámanyagok
Cél: hatás, meggyőzés

3. Tapasztalati (cselekvő)

4. Önkielégítő (reagáló)

Élelmiszer, háztartási termékek
Modell: do-learn-feel (fogékony)
Média: hirdetés, reklámspot,
rádió, POS
Cél: emlékeztetés

Cigaretta, ital, édesség
Modell: do-feel-learn (szociális)
Média: hirdetőtábla, újság, POS
Cél: figyelemfelkeltés

6. ábra: Az FCB mátrix
(Forrás: Vaughn 1980 alapján saját szerk.)

A modell legnagyobb gyakorlati haszna a kreatív- és marketing szakemberek számára, hogy
termékcsoportokhoz rendelve meghatározza azokat a marketing-kommunikációs eszközöket,
amelyekkel a fogyasztók a leghatékonyabban érhetők el (az érintettség – értelem / érzelem
dimenziókat figyelembe véve).

47

Az érintettség dimenzióit tartalmazó reklámhatás modellek tanulságait összefoglalva az alábbi
következtetések vonhatók le a döntési folyamatra, a reklámok szerepére és a reklámeszközök
kiválasztására vonatkozóan:
 Magas érintettség – kockázatos vásárlási döntések, keresési jószágok (például tartós
fogyasztási cikkek) vásárlása – esetén a hierarchikus hatások klasszikus modellje érvényesül (learnfeel-do); racionális(abb) érvek, gazdasági megfontolások és a márkákról gyűjtött és tanult
információk és tudás jelentik a termékkel kapcsolatos érzelmek, attitűdök kialakulásának alapját,
amely majd cselekvésre (vásárlásra vagy elutasításra) motivál. A fogyasztó aktív résztvevőként
jelenik meg a kommunikációs folyamatban, és tudatosan gyűjt információkat aktív tanulás során
(Belch – Belch 2003). A reklámok szerepe az információ átadása és a tájékoztatás, amely segíti a
fogyasztót a márkák értékelésében és a döntés meghozatalában, olyan eszköztár alkalmazásával,
amelyekkel szemben a fogyasztó bizalmat táplál, hiszen a reklám valóságtartalmát tartja
fontosnak.
Adódhatnak olyan fogyasztási döntési helyzetek, amikor a fogyasztónak két alternatíva közül
kell választania, amelyek között nincs minőségbeli különbség, azonban összetettségük miatt
számos jellemzőjük nem ismert vagy rejtve marad használat előtt (tapasztalati termékek), így
jelentős kockázatot jelentenek. Ezeket a döntési helyzeteket a disszonancia hierarchia modell (dolearn-feel) mutatja be. A vásárlás kockázataiból fakadó kognitív disszonancia (Festinger 1957)
csökkentése szelektív tanulási folyamatokat indít be, amelyek során a fogyasztó a döntését
támogató információkat gyűjt és elkerüli azokat, amelyek a döntési kétségeit fokoznák. Ray (1973)
szerint ebben az esetben a tömegmédia (reklámok) feladata a disszonancia csökkentése a vásárlási
döntés helyességének megerősítése által és nincs hatásuk a fogyasztókra a vásárlási döntést
megelőzően. Ilyen megerősítő információk lehetnek például a márka által megszerzett díjak,
elismerések kommunikálása a fogyasztók felé.
Érzelmileg is magas érintettségű fogyasztási döntések és (bizalmi) termékek esetén a
reklámoknak olyan pszichológiai és emocionális motívumokat kell kihangsúlyozniuk, mint az
önbecsülés, az ego vagy az önkép erősítése (affektív stratégia: feel-learn-do).
 Alacsony érdekeltségű fogyasztási (és rutin) döntéseknél a do-learn, do-feel hierarchia
működik, ugyanis a termékről szerzett tapasztalat a legfontosabb elem a tanulási folyamatban.
Vaughn érvelése szerint minimális szintű tudás (passzív tanulás) megelőzheti a (próba)vásárlást,
de mélyebb és aktív tanulásra, informálódásra nincs szükség, ezek alapján megegyezik Ray (1973)
alacsony érintettség hierarchia modelljének learn-do-feel analógiájával. Ezek az elképzelések
Krugman (1965) televíziós reklámokkal kapcsolatos elméletére épülnek, miszerint a televízió egy
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alacsony érdekeltségű médium, erős hatással van a márkaismertségre és emlékezésre, de nem
képes megváltoztatni a fogyasztó termékkel kapcsolatos attitűdjét. Alacsony érdekeltségű
szituációkban a fogyasztó nem kapcsolja össze a reklámüzenetet korábbi hiedelmeivel,
szükségleteivel vagy múltbeli tapasztalataival, a reklám a fogyasztó tudását növelheti ugyan, de ez
leginkább a reklámozott márkára (nevére, szlogenjére, logójára) utal, s nem képes változtatni az
attitűdjén (Belch – Belch 2003). Krugman szerint ezek az információk elegendőek a vásárlás
elindításához, a fogyasztó ugyanis majd csak a vásárlást követően alakítja ki attitűdjét a vásárolt
márkával kapcsolatban. A passzív, érdektelen fogyasztók jobban fókuszálnak a reklámok nem
informatív elemeire, mint a zene, a szimbólumok és a szlogenek, s ezek a fogyasztó tudatában
(aktív tanulási folyamat nélkül) elraktározódva előjönnek egy-egy vásárlási szituációban (Belch –
Belch 2003). E hatások érvényesülnek számtalan gyakran használatos fogyasztási cikk
reklámjaiban.
Szintén a fogyasztók információs érdekeit szolgálja a hatóságok és a társadalmi szervezetek
által működtetett tanácsadó és tájékoztató irodák tevékenysége. Számos különböző állami és civil
fórum működött és működik a fogyasztók – elsősorban jogorvoslati – problémáinak kezelésére,
amely a nyilvánvalóan „segítőkész” jogalkotói és kormányzati szándék ellenére a fogyasztók
bizalmatlanságát növel(het)i mind az állami, mind a civil fogyasztóvédelmi támogatással szemben.
Az NFH felügyelete alatt jelenleg is működő Hatósági Tanácsadó Irodák43 országos hálózata 2010
augusztusában került felállításra, amely valamennyi megyében és a fővárosban nyújt eligazítást
mindazon fogyasztóknak és vállalkozóknak, akiknek fogyasztói jogérvényesítéssel kapcsolatos
kérdésük vagy panaszuk van. A fogyasztók információs érdekeit veszélyeztető aktuális kérdések44
kapcsán a fogyasztóvédelmi törvény (37/B. §) – 2013. évi módosítását követően – külön
rendelkezik

a

fogyasztóvédelmi

hatóság

szervezetében

fogyasztóvédelmi

rezsipont

működtetéséről. A Hatósági Tanácsadó Irodán belül működtetett rezsipontok feladata a
villamosenergia-,

földgáz-,

távhő-,

víziközmű-szolgáltatást

és

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatást érintő területen a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a
fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető
igényérvényesítési eszközökről. A fogyasztóvédelem egyes speciális – mint a piaci versenyt érintő,
valamint pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos – területein a fogyasztók jogérvényesítésének
támogatása ugyanakkor jellemzően civil szervezetek bevonásával valósul meg. A GVH
URL (Letöltés dátuma: 2014.05.30.)
A közszolgáltatások területén visszatérő problémát jelent a számlázási rendszer fogyasztó által is érthető módon
történő kialakítása. Az utóbbi időben kiemelkedő számú lakossági panasz és megkeresés érkezett a közüzemi
szolgáltatók által kiadott havi rész-, illetve éves elszámoló számlákon szereplő adatok értelmezésével kapcsolatosan,
amely e területen is szükségesé tette a fogyasztói tudatosság növelését.
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finanszírozásában a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME) működteteti a Gazdasági
Versenyügyi Tanácsadó Irodák45 5 irodából álló hálózatát, amelyek elsődleges célja „a versenyjog és a
tudatos fogyasztói döntéshozatal és védelme kérdéseivel kapcsolatba kerülő szervezetek és személyek (fogyasztók)
tájékozottságának, versenyjogi ismereteinek és fogyasztói tudatosságának növelése”. Ugyancsak a FOME
keretein belül működik a – PSZÁF által pályázat útján támogatott – Pénzügyi Tanácsadó
Irodahálózat46, amely 2011 óta nyújt a fogyasztók számára szakszerű és ingyenes pénzügyi
fogyasztóvédelmi tanácsadást.
Az európai fogyasztóvédelemben a társadalmi szervezetek és mozgalmak szerepe, súlya – a
hatósági szerephez képest is – jelentősebb, hiszen sok esetben a civil kezdeményezések legalább
olyan komoly eredményeket érnek el, mint egy-egy hatósági témavizsgálat. Az állami és
önkormányzati szervekkel szemben ugyanis képesek gyorsabban alkalmazkodni a változásokhoz
és rugalmasan alakítani tevékenységüket a felmerülő igényekhez (Ritter – Garai 1998). Már az
1990-es évek elején – amikor a hazai civil mozgalom még gyenge volt – megfogalmazódott, hogy
a fogyasztóvédelmi politika nem támaszkodhat csupán állami eszközökre. A nyugati értelemben
vett, önszerveződésen alapuló társadalmi szervezetek megjelenése és megerősödése a
rendszerváltást követően kezdett élénkülni47, amelyek önkéntesen és hatékonyan vállalták át a
fogyasztói tájékoztatás feladatait (Fekete 2011). A kormányzat is felismerte, hogy a civil
szervezetek tevékenysége, mintegy kiegészítve az állami fogyasztóvédelmet, meghatározó szerepet
tölt be a fogyasztók tájékozódásában, a vásárlással, illetve a szolgáltatások igénybevételével
összefüggő információk nyújtásában. Ezért az elsősorban beavatkozó jellegű állami, felügyeleti
tevékenységet előtérbe helyező szerepvállalás mellett a civil szervezetek tevékenységének további
erősítése is aktuális feladattá vált (lásd III. középtávú fogyasztóvédelmi politika célkitűzései közt),
amely szükségképpen hozzájárul a magas szintű fogyasztóvédelem megteremtéséhez. A IV.
középtávú fogyasztóvédelmi politika megalkotása során a szakértők ugyanakkor rávilágítottak arra
is, hogy egyrészt a fogyasztóvédelmi tájékoztatás és felvilágosítás területi szintjeit illetően az
aktivitás nem egységes a nemzeti, regionális és helyi szinten, másrészt a korábbi időszakban a civil
szervezeteknek nyújtott támogatási összegek leggyakoribb eredménytelen felhasználását a nem
megfelelő szakmai felkészültségből eredő kevésbé hatékony tanácsadási tevékenység jelentette
(lásd Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikája). Ennek okán a kormányzat a
fogyasztóvédelmi civil szervezetek egymást erősítő együttműködésének támogatását, ugyanakkor
URL (Letöltés dátuma: 2014.05.30.)
URL (Letöltés dátuma: 2014.05.30.)
47 Elsőként, – az 1982-ben létrehozott Fogyasztók Országos Tanácsának átszervezésével – 1991-ben alakult meg az
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE), amely magában foglalja Magyarország minden megyéjének regionális
fogyasztóvédelmi csoportjait, valamint több város helyi fogyasztóvédelmi szervezeteit.
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az innovatív módszerek kidolgozásába, fogyasztóvédelmi problémák megoldásába, a fogyasztók
tájékoztatásába, valamint a jogszabálytervezetek, javaslatok előkészítésébe az eddigieknél
következetesebb bevonását tűzi ki feladatként. A fentiek alapján azonban kitűnik az is, hogy nem
arányos a civil szervezetek bevonása az említett állami fogyasztóvédelmi tevékenységbe, ami
jelentős feszültségeket, egyfajta konkurenciaharcot gerjesztve, inkább akadályozhatja, mintsem
támogatja a fogyasztók érdekében kitűzött célok elérését. Fekete (2011) a hazai felügyeleti szervek
tevékenységét vizsgáló munkájában e vonatkozásban ugyancsak az egyes civil szervezetek közötti
együttműködési megállapodásokban és közös pályázatokban látja a megoldást.
A tagállami fogyasztóvédelmi szervezetek azonban szinte kizárólag a helyi – tagállamon belüli
– ügyletek vonatkozásában biztosítanak segítséget a fogyasztói igényérvényesítésben. A határokon
átnyúló vásárlások során felmerülő problémák esetén – amikor a fogyasztóknak egy másik uniós
tagállam kereskedőjével szemben van szükségük jogorvoslatra – a Bizottság és a tagállamok által
társfinanszírozott Európai Fogyasztói Központok Hálózata48 (European Consumer Centres’
Network, ECC-Net) nyújt támogatást. A Magyarországon 2006 óta létező Európai Fogyasztói
Központ (EFK) 2011-től az NFH szervezetében végzi tevékenységét, amely a fogyasztói jogokról
szóló tájékoztatás mellett ingyenes érdemi jogi segítséget is nyújt az EU-ban, Izlandon vagy
Norvégiában honos külföldi vállalkozással szembeni fogyasztói panaszok esetén.
A preventív jellegű fogyasztóvédelmi eszközök között szükséges külön említést tenni a
nyilvánosság szerepéről. Az állami szervek tevékenységével kapcsolatos adatok nyilvánosságra
hozatala nemcsak közvetett szankciót jelent a jogsértő vállalkozásokkal szemben, hanem egyúttal
a fogyasztók tájékoztatását is szolgálja, valamint a tisztességes gyakorlatot folytató
vállalkozásoknak is érdekében áll (lásd a későbbiekben, a hazai fogyasztóvédelmi stratégia
prioritásai kapcsán).
A XX. század második felében kibontakozó információs közgazdaságtan (Akerlof 1970,
Spence 1973, Rothschild – Stiglitz 1976) alapfeltevése szerint a piaci tranzakciók egyik szereplője
(az információszerzés költsége miatt) kevesebb információval rendelkezik a tranzakció tárgyát
illetően, mint a másik, és ez az információs aszimmetria az egyik fél (tipikusan a fogyasztó) számára
információs hátrányhoz vezet. Az elmélet alapja egyrészt az a felismerés, hogy az információk
összegyűjtése és feldolgozása költséggel jár, másrészt az, hogy a fogyasztók gyakran rosszul
informáltak a javak (szolgáltatások) minőségét illetően, nem ismerik azok objektív jellemzőit, vagy
nem tudják megállapítani, hogy az eladók cselekedetei miképpen befolyásolják a minőséget. Ám,
ha rosszul informáltak is, az információikat mindig hatékonyan használják fel, és (a klasszikus
48

URL1, URL2 (Letöltés dátuma: 2014.05.30.)
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elméleti kereteket megőrizve) racionálisan döntenek adott információk birtokában (Vincze 2010).
Az információs aszimmetria mint piaci kudarc a hagyományos elmélet szerint adottság, amely
minél

több információnyújtásra

vonatkozó kötelezettség előírásával

–

a fogyasztók

informáltságának javításával – orvosolható. Az információ ugyanis sohasem lehet káros,
legfeljebb felesleges, ha az adott szituációban az önérdek vagy a piaci verseny egyébként is
kikényszerítené a vevők informálását. Az, hogy külső kényszer nélkül az információáramlás
korlátozott,

a

hagyományos elmélet

szerint mindig

racionális okoknak

(az

eladók

önérdekkövetésének) tudható be. Az aszimmetrikus információ két alaptípusa a morális kockázat,
ha valamely fél cselekvése nem megfigyelhető a másik fél számára, valamint a rejtett információ
(kontraszelekció), amikor az egyik fél – vagy az általa kínált áru – tulajdonsága nem tökéletesen
ismert a szerződéses partner számára (vö. Fttv. 7. §, megtévesztő mulasztás).

Akerlof (1970) tragacspiac (Market for „lemons”) néven ismertté vált modellje mutatta be elsőként a
kontraszelekció fogyasztói döntésre és a piac működésére gyakorolt hatását. Akerlof feltételezett
piacán jó és rossz minőségű (tragacs) autók is elérhetőek, a fogyasztó számára a minőség azonban nem
megfigyelhető tulajdonság, a vásárlás előtt ez az információ rejtve marad. A rejtett információ azzal a
következményekkel jár, hogy a piac „beárazza” a tragacs megvásárlásának lehetőségét és ez az
egyensúlyi ár kiszorítja a jó minőséget a piacról. Akerlof piaca tehát egy olyan helyzetet mutat be, ahol
az információs aszimmetria (kontraszelekció) nemcsak fogyasztói hátránnyal, hanem a fogyasztói
döntés hatására piaci kudarccal is jár.

Látható tehát az a törekvés, hogy a fogyasztóvédelmi politika egyre nagyobb hangsúlyt fektet
az információ szerepére, amely egy feltételezett win-win szituációt teremtve egyfelől lehetővé
teszi a fogyasztói önérdekvédelem erősítését – a fogyasztóvédelem társadalmasítását –, másfelől
ösztönzőleg hat a gazdaság versenyképességére. Habár a fogyasztók rendelkezésére álló
információk és információforrások növelése kétségtelenül hasznos, vannak azonban bizonyos
korlátok, amit a fogyasztó(védelm)i politikának is fel kell ismernie (Howells 2005). Számos oka
van annak, hogy a rendelkezésre álló információk ellenére a fogyasztók rosszul döntenek, vagy
egyszerűen nem veszik figyelembe azokat. Egyrészt sok esetben a vásárlás csupán napi rutinnak
számít, vagy idő hiányában az információknak csak egy részét veszi figyelembe a fogyasztók
többsége a fogyasztási döntés során. Másrészt, míg a modern fogyasztói társadalom a nagyobb
választék benyomását kelti, addig a valóságban gyakran nehéz valódi különbséget találni a kínált
termékek között. Az egyre inkább szabványosított termékek közötti különbségtétel ezért sokszor
inkább megzavarja a fogyasztókat, ahelyett, hogy érdemi alternatívát kínálna. A termékek
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komplexitása ugyancsak döntési eltéréshez49 vezethet, hiszen a termékekhez kapcsolódó járulékos
költségekről gyakran kevesebb információ áll a fogyasztók rendelkezésre, vagy a vásárlás
pillanatában rejtve maradnak (mint például a gépjárművek szervizelésének vagy a számítógépre
telepítendő szoftverek jövőbeni költsége). Ugyanakkor, ahogy a viselkedés-gazdaságtan is
rámutatott, a fogyasztók nem mindig racionálisan reagálnak az információkra, amint azt a
hagyományos gazdasági modellek feltételezik (részletesebben lásd korábban a II.1.2. fejezetben).
Howells (2005) szerint a fogyasztóvédelmi politikának ezért kifinomultabb és árnyaltabb
megközelítésű információs szabályokat kell kidolgoznia, amelyek amellett, hogy növelik a
szabályozás hatékonyságát, egyúttal elismerik azok korlátait is. Ugyanakkor nem szabad túl nagy
elvárásokat támasztani az információs stratégiával szemben. A döntéshozóknak és jogalkotóknak
mérlegelnie kell, hogy mely helyzetekben a leginkább célravezető a tájékoztatás szabályozása, mi a
tájékoztatás optimális tartalma és mennyisége, valamint hogy miként jutnak el ezek az
információk leghatékonyabban az érdekeltekhez (Howells 2005). Camerer és szerzőtársai (2003)
rávilágítanak, hogy bizonyos információk nem várt hatással is lehetnek a fogyasztók érzelmeire és
viselkedésére. Egy sorsolás nyerési esélyeiről szóló információ például nem feltétlenül hatékony,
elrettentheti a fogyasztókat (ostobaságnak érezhetik a vásárlást) és csökkentheti a játék élvezetét,
míg például az élelmiszerek címkézésére (az összetevők feltüntetésére) vonatkozó szabályozásnak
nem volt jelentősebb hatása a fogyasztók viselkedésére (vagy esetlegesen hozzá is járult a
táplálkozási zavarok kialakulásához az Egyesült Államokban).

4.

Az oktatáshoz való jog

A preventív fogyasztóvédelem és a fogyasztók (ön)érdek-érvényesítését szolgáló eszközök között
kiemelt szerepet tulajdonítanak az oktatásnak. A fogyasztók oktatása folyamatosan megjelenik a
prioritások között, és további tartalommal egészül ki mind a nemzetközi gyakorlatban, mind az
uniós és – az Európai Bizottság aktuális fogyasztóvédelmi akciótervéhez igazodva – a hazai
fogyasztóvédelmi politikában.

A fogyasztó önmaga számára rosszabb – nem az elvárt hasznosságot eredményező – döntést hoz, amelynek
eredményeként rosszabb helyzetbe kerül, mint amilyenbe kerülhetett volna, annak ellenére, hogy döntései során az
optimumra törekszik (GVH 2009).
49
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4.1.

A fogyasztók oktatásának nemzetközi gyakorlata

McGregor (2010) tanulmánya kronologikus rendben, az 1960-as évektől napjainkig részletes
áttekintést ad a fogyasztói oktatás legfontosabb állomásairól. A mai értelemben vett fogyasztói
oktatás egyik előképe J. F. Kennedy elnök 1962-es kongresszusi beszéde, amely elsőként
határozta meg a négy fogyasztói alapjogot, majd a fogyasztói oktatás bevezetésének alapjául is
szolgált. Az 1960-as évek végén – még mielőtt a fogyasztó(védelm)i oktatáshoz való jog
elfogadott fogyasztói joggá vált – a Purdue Egyetem (USA) kutatói Uhl (1970) vezetésével
háromszintű fogyasztóvédelmi képzést dolgoztak ki. Az I. típus elsősorban a fogyasztók és a
magánszektor kapcsolatára fókuszált (boltválasztás és -összehasonlítás, fogyasztói döntéshozatal,
erőforrás-gazdálkodás stb.), a II. típus a fogyasztók és a közszféra (lakásszektor, egészségügy,
közösségi közlekedés, biztosítás, infrastruktúra stb.) kapcsolatát állította a középpontba (az
előzőnél szélesebb körű politikai ismereteket átadva), míg a III. típus főként jogi, törvényhozási,
szakpolitikai fókuszú volt, illetve e keretek fogyasztói döntésekre gyakorolt hatását vizsgálta. Uhl
(1970) szerint a fogyasztó(védelm)i oktatásokban kulcsfontosságú ezek mindegyikének
figyelembevétele és az ezekkel kapcsolatos ismeretek átadása, a konkrét esetek kapcsán ugyanis e
tényezők elválaszthatatlanul összefonódnak és csak együttesen, komplex módon értelmezhetők.
Az 1970-es évek elején a Kanadai Fogyasztói Tanács (Canadian Consumer Council, CCC)
elkészítette Kanada első fogyasztóvédelmi tanulmányát, amelynek bevezetésében megállapították,
hogy a „fogyasztóvédelmi oktatás” kifejezésnek nincs egységes értelmezése. Saját keretrendszer
hiányában az előzőekben bemutatott – a Purdue Egyetem által kidolgozott – képzési keretből
vettek át számos témakört (egyebek mellett erőforrás-gazdálkodást, költségvetési ismereteket,
nyilvántartások vezetését, a fogyasztók és a gazdaság kapcsolatának vizsgálatát stb.), a
háromszintű oktatási modellt ugyanakkor nem alkalmazták.
A fogyasztói oktatás terén a korábbiakhoz képest jelentős változást hoztak az 1980-as évek,
ekkortól ugyanis a fogyasztókat megillető jogok mellett már a felelőssége(i)k kérdése is
megfogalmazódott. A Fogyasztói Egyesületek Nemzetközi Szervezetének (International
Organization of Consumers Unions, IOCU) 1980-ban kiadott kartája a fogyasztói felelősség öt
típusát határozta meg: (1) kritikus szemlélet, (2) cselekvés és érdekeltség, (3) társadalmi felelősség,
(4) ökológiai felelősség, illetve (5) szolidaritás (ezek együttesen alkotják az ún. CASES-modellt). A
szintén az IOCU által 1985-ben kiadott, „A fogyasztói oktatás előmozdítása az iskolákban” című
kiadványban – az Európai Tanács kapcsolódó munkáira is támaszkodva – az egyéni fogyasztásnak
a társadalom többi tagjára és a természeti környezetre gyakorolt hatása is kiemelt szerepet kapott.
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A fogyasztói oktatás kérdésköre az ENSZ által ugyanebben az évben kiadott „Fogyasztóvédelmi
útmutatójában” való említésével immár a globális léptékű agenda részévé vált. Az USA-ban az
előzőekkel

párhuzamosan

jelentős

előrelépést

jelentett,

valamint

megjelenése

óta

megkerülhetetlen referenciapontként szolgál a fogyasztói oktatás fogalmainak osztályozása
(„Classification of Concepts in Consumer Education”, röviden Classi, lásd Bannister – Monsma 1982).
Ez az osztályozási rendszer három fő kategórián, (1) a döntéshozatalon, (2) az erőforrásgazdálkodáson és (3) az állampolgári participáción alapul, amelyekhez a kapcsolódó fogalmak
rendkívül széles körét rendelte (összesen 154-et), majd definiálta is azokat.
Az 1980-as években meginduló folyamatok eredményeként később, az 1990-es évek során
több olyan kezdeményezés is született, amelyek a Classi továbbfejlesztésére irányultak. Lusby
(1992) adaptációja nyomán – egyfajta paradigmaváltásként – a korábban főként mikroszintű, az
egyénre fókuszáló fogyasztói oktatás helyébe egy jóval átfogóbb, globális léptékű és holisztikus
szemléletű, továbbá etikusabb és ökológiai szempontból felelősebb fogyasztói oktatás lépett.
Ugyancsak a Classi osztályozási rendszerére támaszkodva McGregor (1994, pp. 24–25.) a
fogyasztói oktatás következő definícióját alkotta meg: „A fogyasztói oktatás a különböző korú egyének
és családok (mint fogyasztási egységek) élethosszig tartó szocializációs folyamata, amely révén a megfelelő erőforrásgazdálkodáshoz, a racionális fogyasztói magatartáshoz és az állampolgári részvételhez szükséges tudás,
készségek, attitűdök és magatartásformák elsajátítására nyílik lehetőségük.”
Az Egyesült Királyságbeli Fogyasztói Szövetség és az Edge Hill University partnerségével
megvalósuló Fogyasztói Oktatást Fejlesztő Projekt (Consumer Education Development Project)
részeként megalkotott keretrendszer elsődleges feladatának a fogyasztók „felhatalmazását”
(empowerment) tekintette (ennek főbb elemeit lásd a 7. ábra). Wells (1997) szerint a
felhatalmazottságon alapuló fogyasztói oktatás ismeretanyaga révén az egyének a társadalom
aktívabb és felelősségteljesebb tagjaivá válhatnak. Szintén a felhatalmazottságot állította a
középpontba az ún. „Fogyasztói készségek és attitűdök fejlesztésének elméleti keretrendszere” („Framework
for the Development of Consumer Skills and Attitudes”), amely három alapelemből épül fel: (1)
fogyasztói értékek és viselkedés, (2) fogyasztók a piacon, (3) fogyasztói jogok és felelősségek. (A
keretrendszer felépítését lásd a X.2. mellékletben.)
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= FELHATALMAZOTT FOGYASZTÓK
7. ábra: A fogyasztói felhatalmazottság (empowerment) elemei
(Forrás: Consumer Education Development Project, idézi Wells 1997)

Az ezredfordulót követően a fogyasztói oktatás területén nagymértékű konceptuális
kiszélesedés jellemző, számos tudományterület (például a politikatudomány, a közgazdaságtan, a
pszichológia50) eredményei megjelennek az oktatásban, illetve az ezzel foglalkozó kutatásokban.
Ezek közé tartozik a fogyasztói részvétel (participatory consumerism) kérdésköre, a fogyasztói
kultúrára

adott

válaszok

(különböző

fogyasztói

magatartás-típusok

formájában),

a

felhatalmazottság kritikai megközelítése (critical empowerment approach), az erkölcsi tudatosság
(moral consciousness) megközelítésmódja, a fogyasztói oktatás és a társadalmi tanulás (social
learning) összekapcsolása, a fogyasztói „felnőtté válás” (consumer adulthood) koncepciója stb.
(lásd erről részletesebben McGregor 2010 tanulmányát). A fenti időbeli áttekintést összegezve
kijelenthetjük, hogy a fogyasztó(védelm)i oktatás – valamint annak értelmezése – az elmúlt 50 év
során a társadalom és technológia fejlődésével egyre progresszívabbá és innovatívabbá vált.

4.1.1

A fogyasztói oktatás jó gyakorlatai az Európai Unióban

A fogyasztók oktatáshoz való jogának biztosítása az 1997-ben elfogadott és 1999-ben hatályba
lépő Amszterdami Szerződéssel került a közösségi fogyasztóvédelmi politika feladatai közé (a
fogyasztók tájékoztatási és önszerveződési jogaival egyetemben). A fogyasztók tudással és
készségekkel való felhatalmazására irányuló európai uniós szakpolitikai ajánlások azonban csak a
Ennek példáját lásd a viselkedési közgazdaságtan értékezésben is bemutatott eredményeiről és fogyasztóvédelmi
alkalmazási lehetőségeiről.
50
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2000-es évtized eleje óta fókuszálnak az oktatás szerepére. Ennek keretében számos
kezdeményezés valósult meg az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Főigazgatóságának (DG SANCO) támogatásával. A DOLCETA (Developing On-Line
Consumer Education and Training for Adults) névre keresztelt 2003-ban indított fogyasztói
oktatási modulokat tartalmazó, tanároknak, oktatóknak és fogyasztóknak szóló webes felület
legnagyobb előnye az volt, hogy olyan lényeges fogyasztó(védelm)i tartalmakat és információkat
tett közzé, amelyek addig még meglehetősen korlátozottan voltak online is elérhetők. Egy másik
újdonság, az „Europa Diary” egy szintén 2003-tól terjesztett, a 15–18 év közötti korosztályt célzó
(papíralapú) kiadvány, amelynek fő célja a diákok jogtudatosságának növelése, továbbá egyéb
releváns – például egészségmegőrzéssel, élelmiszerbiztonsággal, fenntartható fogyasztással –
kapcsolatos információk átadása volt. A program keretében a tagállamok 27 079 iskolájába
összesen 4 344 575 nyomtatott „napló” jutott el. A 2007–2013-as programozási időszakban a
kezdeményezések átfogó értékelésére került sor, melynek során nyilvánvalóvá vált, hogy a
fogyasztói oktatás az egyre elterjedtebb – és immár mobileszközökről is elérhető – internethozzáférés, valamint az ennek eredményeként jelentősen átalakuló fogyasztási szokások
következtében alapvető átgondolásra, felülvizsgálatra szorul (Blakemore – Smith 2011). Az
értékelő bizottság rámutatott, hogy a fogyasztó(védelm)i oktatásban figyelembe kell venni a
viselkedési közgazdaságtan kutatási eredményeit (vö. az értekezés II.1.2.4. fejezetével), illetve
hogy az uniós ajánlásoknak az egységesítési törekvések és a sokszínűség korlátozása helyett
inkább az tagországról-tagországra jelentősen eltérő fogyasztói oktatás(ok) szinergikus hatásait
kellene erősíteniük. Az utóbbi célhoz igazodva megszüntették a DOLCETA-t és az Europa
Diary-t51, amelyek helyett a jó gyakorlatok (best practice-ek) megosztását és cseréjét kívánták
előremozdítani.
Ezt a törekvést szolgálja egy 2013-ban indított közösségi weboldal, a „Consumer Classroom”,
amelynek célja a fogyasztó(védelmi)i oktatás elősegítése a 12–18 év közötti diákok tanárai
számára, főként az „új média” eszközeivel (például óraterv-készítő alkalmazás és egyéb
kollaboratív eszközök , fórumok, chatszobák) segítségével. Egy, a fogyasztói oktatás témakörében
2011-ben megrendezett workshop („Shaping the Consumer Education Actions of Tomorrow”)52
keretében számos további szakpolitikai javaslatot fogalmaztak meg annak érdekében, hogy
feltárják a különböző tagállamok fogyasztói oktatás iránti igényeit, értékeljék a már létező

Szintén a kevésbé sikeres kísérletek között kell megemlítenünk a 2008-tól kezdődően induló, hároméves „Fogyasztói
politika” mesterképzéseket („Master Courses in Consumer Policy”). Az indulást követő három évben a költségek 85%-át
az Európai Unió állta (vagyis a képzést meghirdető egyetemeket mindössze 15%-os költséghányad terhelte), azonban
a résztvevő egyetemek – a gazdasági válságra, valamint a mesterképzések egyre nagyobb versenyére hivatkozva –
hosszabb távon nem kívánták fenntartani ezeket, amelynek eredményeként 2012 után megszűnt ez a képzés is.
52 URL (Letöltés dátuma: 2014.05.15.)
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anyagokat és intézkedéseket, kommunikációs fórumot biztosítsanak a fogyasztói oktatással
foglalkozó tanárok és más szakértők számára, valamint – az előzőekkel összhangban – segítsék a
jó gyakorlatok megosztását.
A szintén a 2007–2013-as időszakra vonatkozó, „A fogyasztók pozíciójának erősítése, jólétük
növelése, és hatékony védelmük” című fogyasztóügyi stratégiában a korábbiakkal szemben felismerték,
hogy a felhatalmazottság ezidáig konszenzusos és operacionalizálható definíció nélküli,
„absztrakt” fogalom maradt, s ennél fogva a mérése is nehézségekbe ütközött. (Mindössze abban
mutatkozott egyetértés, hogy a készségeknek, a jogoknak és a részvételnek kellene a
számszerűsítés alapjául szolgálnia53.) Az új stratégiában megfogalmazottak szerint a felhatalmazott
fogyasztóknak valódi választékra, pontos információkra, a piacok átláthatóságára, valamint a
hatékony védelmükből és a szilárd jogrendszerből táplálkozó bizalomra van szükségük, továbbá
kiemelten

fontos

a

szabályok

eredményesebb

alkalmazásának

biztosítása,

elsősorban

jogalkalmazási együttműködés, tájékoztatás, oktatás és jogorvoslat révén. A fogyasztói
felhatalmazottság újfajta megközelítése tehát a különböző forrásokból származó tudásra és készségekre épül,
amelyek közvetítésében az oktatás kiemelt jelentőséggel bír.
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést középpontba állító Európa 2020 stratégia
részeként, annak céljaihoz szorosan illeszkedve az „Európai fogyasztói agenda – A bizalom növelése és a
növekedés ösztönzése” című kiadvány54 szintén kiemelten foglalkozik a fogyasztói felhatalmazás
kérdéskörével. A dokumentum a felhatalmazás négy alappillérét azonosítja: (1) a fogyasztói
biztonság javítása, (2) a tudás növelése, (3) a jogorvoslat (panaszkezelés és kártérítés), (4) a jogok
és szakpolitikák gazdasági és társadalmi változásokat figyelembe vevő alakítása. Az ajánlás fő célja
– a fogyasztói oktatás szempontjából legfontosabb, második alappillérre fókuszálva – a
„tájékoztatás javítása és a fogyasztói jogokkal és érdekekkel kapcsolatos szemléletformálás, mind a fogyasztók,
mind a gyártók és kerekedők körében”, valamint „a fogyasztói piacon való hatékonyabb részvételhez szükséges
tudás és képességek megalapozása”55.

E törekvés eredményeként született az ún. „Fogyasztói Felhatalmazottság Index” („Consumer Empowerment Index”),
amely a felhatalmazottság három fő dimenzióját (vagyis a fogyasztói készségeket, a [jog]tudatosságot, illetve a
fogyasztói részvételt) összesen 22 indikátor mentén mérő kompozit mutató (Nardo et al. 2011, részletesebben lásd az
értekezés IV.1.1.3. fejezetében).
54 COM(2012) 225 végleges
55 SWD(2012) 235 final
53
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4.2.

A fogyasztó(védelm)i oktatás Magyarországon

Magyarországon a fogyasztóvédelemről szóló, 1997. évi CLV. törvény (és annak hatályos
verziója) külön fejezetben (V. fejezet 17. §) rendelkezik a fogyasztók oktatásáról (az utóbbi 3 pont
a 2008-as, 2011-es, 2012-es törvénymódosítással került be a törvénybe):
(1) A fogyasztóval iskolai és iskolán kívüli oktatás keretében meg kell ismertetni az igényei
érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat.
(2) A fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat.
(3) Az iskolai fogyasztóvédelmi oktatás a Nemzeti Alaptanterv részét képezi. A Nemzeti
Alaptanterv fogyasztóvédelemmel kapcsolatos követelményeinek a Kormány részére történő
benyújtása előtt be kell szerezni a fogyasztói érdekek országos képviseletét ellátó egyesületek
véleményét is.
(4) A Nemzeti Alaptanterv elvei és követelményei szerint a fogyasztóvédelemért felelős
miniszter közreműködik a közoktatás intézményei számára készülő fogyasztóvédelmi tantervi
követelmények meghatározásában.
(5) Az állam a fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatait az oktatási intézményekkel,
a fogyasztóvédelmi hatósággal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel
együttműködve látja el.
Az első, az 1999–2002 közötti időszakra szóló fogyasztóvédelmi politika (1036/1999. [IV.
21.] Korm. határozat a fogyasztóvédelmi politika koncepciójáról) feladatként tűzte ki a fogyasztói
oktatás megszervezését, amelynek elsődleges célja a fogyasztók felkészítése a hazai piacok
megnyitásával járó új (a globalizáció, a környezetvédelem és az információs társadalom hozta)
kihívásokra. A javaslat leszögezte, hogy a fogyasztók fogyasztóvédelmi oktatásának a célok
figyelembevételével az eddigieknél nagyobb súlyt kell adni az alsó- és középfokú oktatásban,
valamint a felsőoktatásban, ezért a fogyasztói jogok oktatását a Nemzeti Alaptantervbe, illetve az
abból készülő kerettantervekbe, valamint a pedagógusképzés, illetve -továbbképzés tananyagaiba
is be kell építeni, a felsőoktatási intézményekben pedig ajánlással kell kezdeményezni a
fogyasztóvédelmi oktatás beindítását56. A második középtávú fogyasztóvédelmi program57
megerősítette ezeket a törekvéseket és a fogyasztóvédelmi oktatást a szakirányú továbbképzésekre
(szakemberképzésre) is kiterjesztette. A Kormány 243/2003. (XII. 17.) számú határozatával
kiadott (majd később több alkalommal módosított) Nemzeti Alaptanterv (Nat) értelmében a
köznevelés tantervének biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a
tanulók elsajátítsák a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket és felkészüljenek azok
56
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Ennek egyik korai példája a bevezetésben bemutatott Fogyasztóvédelem kurzus.
1012/2003. (II. 25.) Korm. határozat a II. középtávú, 2003–2006-ig szóló fogyasztóvédelmi politikáról
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gyakorlati alkalmazására. A jelenleg hatályos alaptantervben58 a gazdasági és pénzügyi nevelési
célok és a közműveltségi tartalmak között, valamint egyes tantárgyak tematikájában jelenik meg a
fogyasztóvédelmi jogokkal, az egészség- és környezettudatos fogyasztással, valamint a minőségellenőrzéssel és élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos ismeretek oktatása.
A 2007–2010 közötti időszakra szóló cselekvési programban megjelenő, a fogyasztóvédelem
társadalmasításának elősegítése érdekében a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásával kapcsolatos
feladatok59 teljesülését a kormány 2009-ben sikeresnek értékelte. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium együttműködésének keretében megtörtént
a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálata és beépítésre kerültek az egyes kompetencia, illetve
műveltségi területekbe a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásával kapcsolatos feladatok, valamint
kitűzték ezek gyakorlati megvalósulásának felmérését szolgáló intézkedéseket. A cselekvési terv
célkitűzéseinek megfelelően a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásához kapcsolódó oktatási
segédletek kerültek kidolgozásra a pedagógus továbbképzésben, illetve a felsőoktatás különböző
szintjein, valamint olyan korcsoport-specifikus kiadványok és tájékoztató füzetek jelentek meg,
amelyek a fogyasztók széles rétege által érintett és kevésbé ismert fogyasztóvédelmi területekre
fókuszáltak. A fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásának az iskolarendszerű képzés mellett az
iskolarendszeren kívüli képzésben való megjelenését szolgálandó, az Országos Képzési
Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések 2009. évi tartalmi fejlesztése során közel 60
szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményeiben is megjelentek a fogyasztóvédelmi
alapismeretek. Az értékelés szerint ezen intézkedések eredményei csak a későbbiekben
jelentkeznek abban a tekintetben, hogy mind a vállalkozói oldal, mind a fogyasztók megismerik a
jogszabályi és egyéb fogyasztóvédelemmel kapcsolatos követelményeket, elősegítve ezzel azt a
célkitűzést, hogy a fogyasztók tudatos(abb) vásárlókká váljanak.
A IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló
feladatterv60 ismét a legfiatalabb korosztályra irányítja az oktatási politika figyelmét, miszerint a
tudatos fogyasztóvá válás elősegítését a gyermekkorúak, a tanköteles korúak körében kell
megkezdeni, a fiatalok ugyanis aktívan részt vesznek a mindennapi jogügyletekben, valamint a
jövő fogyasztói is ők lesznek, koruk miatt azonban kiszolgáltatott fogyasztóknak minősülnek.
Körükben a megfelelő szakmaisággal és akkreditációval rendelkező szervezeteknek az iskolai
pedagógusokkal együttműködve, a Nemzeti Alaptanterv előírásait figyelembe véve, azokat
gyakorlati és hatékony módon átültetve kell oktatási funkciójukat végrehajtani. A gyermekek
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
az 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat II. 7. pontja
60 Magyarország 2014-ig szóló IV. középtávú Fogyasztóvédelmi Politikája
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eléréséhez azonban már a modern, informatikai eszközök alkalmazása is szükséges, amelyeket a
mindennapokban ezek a fiatalok használnak, és amelyeken keresztül közvetlenül elérhető ez a
generáció. Az említett elvárásokhoz igazodó programokat a hatóságok, valamint több civil
szervezet kezdeményezésében is találunk61, ezek sikerességét azonban csak hosszabb távon lehet
megítélni.
A hazai fogyasztóvédelmi politika a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását célzó, fent
bemutatott intézkedéseinek és ezek megvalósulásának részletes bemutatását az is indokolta, hogy
az ezek alapján látható törekvések és megvalósuló eredmények (Nat, tájékoztató anyagok és
programok) ellenére az intézkedések célcsoportjába tartozó – akkor közoktatásban résztvevő,
jelenleg felsőfokú tanulmányaikat folytató – fiatal felnőttek (az V.2.1. fejezetben részletezett
kutatásom alapján) nem vagy csak kis arányban (6,5%) vettek részt fogyasztóvédelmi témájú
iskolarendszerű vagy civil kezdeményezésű oktatásban, és ezek hatása kevésbé érvényesül
fogyasztói döntéseikben.

Az NFH által létrehozott „Okoskosár”, „Okosotthon”, valamint a FEOSZ által a Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával megvalósított „Fogyasztóvédelmi kalandjáték” online oktatóprogramok. Az „Okoskosár” óvodás és
alsó tagozatos gyermekek számára készült, játékos és interaktív formában működő weboldal, amely fogyasztóvédelmi
ismeretek oktatásán túl az egészséges életvitelre és a környezettudatos viselkedésre való nevelést is támogatja. Ez
utóbbit támogatandó hasonló kezdeményezés az „Okosotthon” interaktív weboldal, amely az energiatakarékosságra,
a háztartásokban keletkező költségek csökkentésére, a környezetvédelmi szempontokra, a biztonságos
termékvásárlásra és a tudatos fogyasztásra kívánja felhívni a figyelmet játékos formában. Forrás: URL (Letöltés
dátuma: 2014.05.15.)
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III. FOGYASZTÓVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
A fogyasztóvédelmi jog fejlődési pályájában két fő vonulatot különbözetnek meg (Fazekas 1995,
2007); a múlt századforduló időszakában születő észak-amerikai modellt és az Európai Közösség
(majd 1993 után Európai Unió) tagországai fogyasztóvédelmi jogának harmonizációjával
kialakuló (valójában mai napig nem egységes)

európai modellt. Az önszerveződések

közreműködésére épülő amerikai modell az 1980-as évekig példaként állt az erőteljesebb központi
irányításra épülő közösségi fogyasztóvédelem előtt (így például a már említett fogyasztói jogok
deklarációjában vagy a fogyasztói oktatásban is) és mintául szolgált számos jogintézmény európai
szabályozásakor. Az európai modell másik pilléreit a skandináv országok (Svédország, Dánia,
Finnország és Norvégia) fogyasztóvédelmi szabályzásának gyakorlata jelentette; Svédországban,
mint az 1970-es évek egyik legfejlettebb jóléti államában az 1970. évi kereskedelmi törvénnyel
indult meg a szisztematikus törvénykezés, amely a fogyasztók védelme érdekében tiltotta a
használatra alkalmatlan termékek forgalmazását és a félrevezető reklámot. Míg az erősen ciklikus
amerikai fogyasztóvédelem legfontosabb eszköze a jogérvényesítés, addig a kontinuitáson alapuló
európai fogyasztóvédelem középpontjában a jogegységesítés áll. Az európai modell legfőbb
jellegzetessége a fogyasztóvédelmi politikában megjelenő integrációs törekvés, amely az Európai
Közösség alapját jelentő közös piac létrehozását célzó gazdasági integrációt szolgálja. Az Unió
fogyasztóvédelmi programjainak célkitűzéseiben a vezető elv a – belső piac által összekapcsolt –
nemzeti jogok olyan mértékű harmonizációja, amely az európai polgárok számára valamennyi
tagállamban hasonló ügyleti biztonságot és jogvédelmet eredményez. A fogyasztóvédelmi
programok jövője azon a felismerésen nyugszik, hogy a gazdasági és politikai törekvések nem
lehetnek elég sikeresek, ha az európai átlagpolgár nem tud azonosulni vagy bizonytalan azok
következményeivel. Az Unió hatékony működésének egyik záloga az európai fogyasztó tudatos
piaci magatartása és belső piacba vetett bizalma, melyek elérésében nélkülözhetetlen a fogyasztói
jogok elismerése és folyamatos fejlesztése uniós és tagállami szinten egyaránt.
Magyarországon a fogyasztóvédelem fejlődése a szocialista piacgazdaság keretei között
Európa jóléti államaitól jelentősen eltérő pályát futott be az Unióhoz való csatlakozási tárgyalások
megkezdéséig. Mint látni fogjuk, a magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődését az Európai Unió
indukálta és határozza meg a mai napig, ezért a közösségi fogyasztóvédelmi politikában zajló
folyamatok áttekintése és figyelembe vétele feltétlenül szükséges a hazai fogyasztóvédelmi jog
alakulásának értelmezéséhez. A fejezetben előbb a közösségi, majd a hazai fogyasztóvédelmi jog
kialakulásának, megszilárdulásának és önállósodásának legfontosabb állomásait – az 1975 és 2020
közötti időszakban kiadott tíz közösségi fogyasztóvédelmi program főbb szabályozási
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motívumain keresztül – mutatom be. Az egyes korszakok áttekintése során elsősorban a dolgozat
fókuszpontjában álló, a bevezető fejezetben kiemelt két – a tájékoztatáshoz és az oktatáshoz való
– fogyasztói alapjog megjelenésének és az ezeket érintő jogszabályi vonatkozások kiemelésére
törekszem, és csupán említés szintjén foglalkozom a fogyasztók biztonságának védelmét, illetve a
képviselethez és kártérítéshez való jogát biztosító szabályozási, valamint az Unió és a tagállamok
fogyasztóvédelmi jogának közelítését érintő jogtudományi kérdésekkel. A történeti áttekintést
annak megismerése is indokolja, hogy milyen okok mentén, milyen úton jutott el a
fogyasztóvédelem a valóban fogyasztóközpontú, a fogyasztói magatartást középpontba állító
szemléletmód felé. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájának fejlődésével, a magyar
fogyasztóvédelmi jog- és intézményrendszer kialakulásával és a fogyasztóvédelmi jog szabályozási
rendszerével több hazai tankönyv és átfogó tanulmánykötet (Fazekas 1995, 2007, Boldizs 1998,
Huszay [szerk.] 2003, Szikora [szerk.] 2010), valamint – szintén e forrásokra épülő, a
fogyasztóvédelmi jog más-más aspektusait vizsgáló – doktori disszertáció (Fekete 2011, Bencsik
2012, Tárczy 2012, Hajnal 2013) foglalkozik, amelyekre e fejezet is nagyban támaszkodik.

1.
1.1.

A fogyasztóvédelmi jog az Európai Unióban
A közösségi szintű fogyasztóvédelmi politika alapjainak megteremtése – a „soft
law” időszak

Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) létrehozását jelentő Római Szerződés (1957) célkitűzései
között még nem jelent meg a fogyasztóvédelem. A Szerződés elsősorban a termékek, a
szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlásának biztosításával, a szabad kereskedelmet
akadályozó korlátok felszámolásával létrejövő szabad versenyen alapuló, közös piac létrehozására
irányult. Az 1970-es években jelentős mennyiségű, a fogyasztók egészsége, biztonsága és gazdasági
érdekeinek védelme, valamint a megfelelő információ biztosítása érdekében (Római Szerződés 129a. cikk)
hozott jogszabály, ún. „soft law” intézkedés született (Hámori 2007, 2008), amelyek azonban
indirekt módon, elvszerűen a belső piac politikájának részeként álltak az egységes gazdasági
rendszer szolgálatában (Hajnal 2010, 2013). Önálló közösségi politikává érésének kezdetét az
1972-es párizsi csúcstalálkozó jelentette, mely szerint a Közösség egyik alapfeladataként a Római
Szerződés 2. cikkében meghatározott életminőség és életszínvonal emelése a környezet- és
fogyasztóvédelem kötelezettségeként jelent meg. Ez az értelmezés lehetővé tette új szakpolitikák,
köztük a fogyasztóvédelmi politika bevezetését. A tagállamok vezetői az életminőség javításával
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kapcsolatban megfogalmazták azt az igényt, hogy a fogyasztói társadalmak kialakulásával és
fejlődésével az élet minőségének a közös piacon belüli védelmét érintően a fogyasztóvédelmi
kérdéseknek a jövőben fontos politikai jelentőséget kell tulajdonítani (Czuczai 1997, Fazekas
2004a, Hámori 2008). 1975-től kezdődően az EGK fogyasztóvédelmi programjai új korszakot
nyitottak a fogyasztóvédelem fejlődésében. Ennek nyomán az 1975-ben az első közösségi soft
law intézkedésként elfogadott első fogyasztóvédelmi program62 (1975–1980) meghatározta a
közösségi szintű fogyasztóvédelmi politika kereteit és deklarálta a fogyasztói jogok „Magna
Chartáját”, nevesítve az 5 fogyasztóvédelmi alapjogot (lásd korábban). A fogyasztói jogok
deklarálásával a termékek vásárlója és használója, a szolgáltatások igénybevevője fogyasztóvá
lépett elő, és kijelölésre került e jogok, mint harmadik generációs emberi jogok (Hajnal 2013)
magas fokú védelme, az európai polgárok életszínvonalának növelését és a belső piac hatékony
működését elérendő. A program meghatározta az alapjogok biztosítása érdekében szabályozandó
területeket és a fogyasztói jogok harmonizálását szolgáló intézkedési terveket, többek között a
megtévesztő reklámok, a tisztességtelen szerződési feltételek, az agresszív szerződéskötési
módszerek tagállami szabályozásának közelítése céljából.
Az 1981-ben kiadott második ötéves fogyasztóvédelmi program63 (1981–1985) a
fogyasztóvédelmi politika megerősítését és fellendítését tűzte ki célul, ráirányítva a döntéshozók
figyelmét az „európai fogyasztóra” mint társadalmi csoportra – különös tekintettel a hátrányos
helyzetű fogyasztói csoportokra (gyermekek, idősek, szegények) –, hangsúlyozva ezzel az egységes
fogyasztói szemlélet szükségességét. A harmonizációs munka eredményeként a Tanács ezen
időszak alatt fogadta el a fogyasztói felhasználásra szánt élelmiszerek címkéjén meghatározott
összetevők megjelölésére vonatkozó (83/463/EGK), a megtévesztő reklámra vonatkozó
(84/450/EGK), majd a termékfelelősségről szóló (85/374/EGK) irányelveket, továbbá az
általános és a középiskolákban való fogyasztóvédelmi oktatásról szóló 1986. évi határozatot.
Az első fogyasztóvédelmi program megjelenése óta eltelt 10 évről a Bizottság 1985-ben „Új
impulzusok a fogyasztóvédelmi politikában” címmel számvetést készített, amelyben összefoglalta a
fogyasztóvédelem területén elért legfőbb eredményeit, kudarcait és megerősítette a korábbi –
termékek egészségügyi és biztonsági megfelelésének biztosítására, az európai fogyasztók
életszínvonalát növelő jogi és gazdasági környezet megteremtésére és a fogyasztói érdekek
közösségi politikában való érvényesítésére vonatkozó – célkitűzéseit. Ugyanebben az évben
bocsátották ki az ún. „Fehér Könyvet”, amely az egységes piacra való áttérés lépései és az
egységes fogyasztói politika stratégiájának kijelölése mellett meghatározta a csatlakozó országok
számára a jogharmonizációra szoruló területeket. A program – kötelezővé téve az Európai
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OJ 1975, C 92/1.
OJ 1981, C 133/1.
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Közösség (EK) döntéshozó szervei számára a fogyasztói érdekek mérlegelését a döntéshozatal
során – a fogyasztóvédelmet az EK kvázi alapelvei közé emelte. A harmadik fogyasztóvédelmi
program64 (1985–1989) a fentiekkel összhangban a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetett a
fogyasztói jogok elmélyítésére és hangsúlyozta, hogy a fogyasztók érdekeit más szakpolitikákban
is figyelembe kell venni.
Mindeközben az ENSZ Közgyűlése 1985-ben határozatban fektette le fogyasztóvédelmi
irányelveit. Az Irányelvek általános elveket és konkrét tennivalókat mondanak ki, meghatározva
az állam, a kormány feladatait a fogyasztók védelme terén, kiemelve az állami fogyasztóvédelmi
politika kialakítását, ellenőrzését és megvalósítását: „A kormányok fejlesszenek ki, szilárdítsanak meg és
tartsanak fenn egy erős fogyasztóvédelmi politikát. (…) A kormányok kötelesek létesíteni, illetve fenntartani a
fogyasztóvédelmi rendelkezések kibocsátásához, végrehajtásához és ellenőrzéséhez megfelelő infrastruktúrát.” Az
Irányelvek ezen belül a fogyasztói alapjogokkal összhangban kijelölik az állam feladatait:
 a fizikai biztonságot,
 a fogyasztók gazdasági érdekeinek támogatását és védelmét,
 a fogyasztási javak és szolgáltatások biztonságát és minőségét meghatározó normákat,
 az alapvető javak és szolgáltatások elosztásának eszközeit,
 a fogyasztók kártérítési igényeinek érvényesíthetőségét,
 az oktató és információs programokat,
 a speciális területeket (élelmiszert, vizet, gyógyszereket, kemikáliákat) érintő rendelkezések
megalkotása, működtetése és ellenőrzése területén.
Az Irányelvek az állami fogyasztóvédelmi feladatok mellett a társadalmi (civil) mozgalmaknak és
szövetségeknek is hangsúlyos szerepet adnak, azok támogatását éppúgy szükségesnek tartják,
mint a regionális önkormányzatok és a szakmai érdekképviseletek, kamarák fogyasztóvédelmi
tevékenységét (Huszay 2003).
Az 1987. évi Egységes Európai Okmány (EEO) felülvizsgálta a Római Szerződéseket, hogy
új lendületet adjon az európai integrációnak és létrehozza a belső piacot. Módosította az európai
intézmények működésének szabályait, a Római Szerződés 100. cikkének kiegészítésével
megnövelte az EK intézmények hatáskörét a fogyasztóvédelem területén, valamint kibővítette és
megerősítette a közösségi jogköröket: „A Bizottság javaslataiban az egészségügy, a biztonság, a
környezetvédelem és a fogyasztóvédelem területén magas védelmi szintből indul ki.”. Mindez egyben azt is
meghatározta, hogy a határokon átnyúló, szabad kereskedelem könnyítésére irányuló törekvések
ellenére sem szabad ezeket az érdekeket feláldozni (Hajnal 2013), így ez a szabály valójában a
harmonizáció egyfajta korlátját is jelentette (Kecskés 2003).
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A fogyasztóvédelem, mint közösségi politika megerősödését jelzi az 1990-es évektől
hároméves periódusokra való áttérés a jogalkotás hatékonyágának érdekében. Az első, 1990–1992
közötti időszakra szóló hároméves fogyasztóvédelmi cselekvési terv65 négy területre fókuszálva
foganatosított harmonizációt szolgáló intézkedéseket irányelvek formájában: a fogyasztók
tájékoztatására, a termékek biztonságára, a fogyasztói szerződésekre és a fogyasztói
érdekképviseletekre66 vonatkozóan. Az ezen időszak alatt született – a fogyasztói hitelekről, a
szervezett utazási formákról, az élelmiszerek címkével ellátásáról, a fogyasztókkal kötött
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről, illetőleg a távolban kötött szerződések67
esetén a fogyasztók védelme érdekében való eljárásról szóló – irányelvek és intézkedések célja a
fogyasztói bizalom kialakításával az egységes belső piac megvalósításához való hozzájárulás volt.
A Maastrichti Szerződést megelőző soft law időszakban hozott intézkedések az Európai
Közösség fogyasztóvédelmi politikájának jelentékeny alakítói voltak, s nagymértékben
hozzájárultak közösségi fogyasztóvédelmi politika fokozatos elismeréséhez (Hámori 2007, 2008).
A soft law intézkedések fókusza egyrészt a fogyasztók tájékoztatásának hangsúlyozása – amely a
fogyasztók védelmét a számukra biztosított információval igyekszik megvalósítani –, másrészt a
fogyasztók egészségének és biztonságának követelménye – amelyet a termékfelelősségről és termékbiztonságról szóló általános jellegű szabályozás és sok részletkérdést szabályozó irányelv
támaszt alá –, harmadrészt pedig a fogyasztók jogorvoslati és képviseleti jogának érvényesítése
volt (Hámori 2008). Az időszak alatt e prioritások mentén született számtalan irányelv ellenére
sem koherens és önálló fogyasztóvédelmi politika kialakításának elsődleges akadályát Hámori
(2007) alapvetően a jogalkotásra felhatalmazást adó szerződéses rendelkezés hiányában látja,
ugyanakkor hozzáteszi, hogy maguk a soft law rendelkezések sem épültek kellőképpen
egymásra68.
COM(1990) 98 final
Az egységes piacra való áttérést segítendő a Bizottság a program keretein belül létrehozta a fogyasztói és piaci
érdekek közötti konfrontációk kezelésére szolgáló „Service Politique des Consommateurs”-t, az EP keretében
működő érdekvédelmi szolgálatot (Jeney 2002).
67 „Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett
távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés
megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak.” Ilyen eszköz lehet a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben
közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Lásd a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, URL
(Letöltés dátuma: 2014.05.15.)
68 Lásd a Hámori (2008) érvelésében példaként hozott a fogyasztói érdekek védelmére és előmozdítására kiterjedő
közösségi politika új irányairól szóló, 1986. június 23-i tanácsi határozat, amely a Bizottságnak „A fogyasztóvédelmi
politika új lendületéről” című javaslatát vette alapul, szemben a fogyasztói jogokat felsoroló 1975. évi és 1981. évi tanácsi
határozattal. A határozat a fogyasztókat a piaci integráció nyerteseiként jelenítette meg, s ez a fogyasztók választási
lehetőségének kiteljesítését a fogyasztói jogok deklarálásával szemben előtérbe helyezve a fogyasztók gazdasági
érdekeinek szempontjából hangsúlyeltolódást jelentette.
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1.2.

A fogyasztóvédelmi politika önállósodása a Maastrichti Szerződést követően

A Maastrichti Szerződés hatálybalépése (1993. november) a közösségi fogyasztóvédelem területén
is új korszakot nyitott, történetében először a fogyasztóvédelem mint önálló közösségi politika
került be az alapszerződésbe. A szerződés kimondta, hogy a Közösségnek hozzá kell járulnia a
fogyasztóvédelem magas színvonalának eléréséhez, egyrészt az egységes belső piac megvalósítását
szolgáló általános, másrészt a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelmére, és a
fogyasztók megfelelő tájékoztatására a tagállamok politikáját támogató és kiegészítő különleges
intézkedések által (XI. fejezet 129/A cikk). Kimondta, hogy e célok elérése érdekében meghozott
rendelkezések ugyanakkor egyetlen tagállamot sem akadályozhatnak meg abban, hogy szigorúbb
védelmi intézkedéseket hozzon, vagy tartson fenn, amelyeknek azonban összhangban kell lenniük
a Szerződéssel. A fentiek értelmében a Szerződés a Közösség fogyasztóvédelmi tevékenységét
hozzárendelte a belső piaci programhoz, s lehetővé tette, hogy a belső piac megvalósításával
összefüggő fogyasztóvédelmi intézkedések meghozatalához minősített többség is elegendő legyen
a korábbi egyhangú döntési gyakorlat helyett. A közösségi fogyasztóvédelmi jogalkotás során a
szubszidiaritás elvének megfelelően a Közösség azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a
kizárólagos hatáskörébe, csak akkor járhat el, ha a tagállamok azt nem képesek megoldani, vagy
ha az közösségi szinten hatékonyabban valósítható meg. A Szerződésben meghatározott célok
elérését szolgáló fogyasztóvédelem irányítására, illetve a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
irányelvek és programok kidolgozására a Bizottság keretében önálló Főigazgatóságot (DG
XXIV/SANCO, az Amszterdami Szerződést követően Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Főigazgatóság) állítottak fel 1995-ben69.
Az 1993–1995 közötti időszakra szóló második fogyasztóvédelmi program70 az „Egységes piac
az európai fogyasztók szolgálatába állítása” címmel a Szerződéssel összhangban határozta meg a
fogyasztóvédelmi politika prioritásait, köztük a fogyasztói igényérvényesítés és a pénzügyi
szolgáltatások javításának célját. Ennek eredményeként a Bizottság által 1993-ban elkészített
„Zöld Könyv” értékelte a fogyasztóvédelmi jogérvényesítés és a fogyasztóvédelmi jogviták
rendezésének helyzetét, illetve megoldásokat javasolt a hatékonyabb jogérvényesítés érdekében.
Az 1990-es években a Közösség igyekezett a fogyasztóvédelmi politikájának hatókörét

A Főigazgatóság hatáskörébe tartozik a fogyasztóvédelmi jogalkotás előkészítése és felügyelete, a piacfelügyelet, a
termékbiztonság, a szakértői bizottságok működtetése fogyasztóvédelmi és egészségügyi kérdésekben, a
fogyasztóvédelmi politika integrálása más politikákba, a fogyasztók egészségét veszélyeztető kockázatok értékelése és
intézkedések kezdeményezése, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek nagyobb szerepének elősegítése az Európai
Unió döntéshozatali rendszerében.
70 COM(1993) 378 final
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kiterjeszteni a csatlakozni kívánó országokra – köztük Magyarországra – is azzal, hogy a Társulási
Megállapodások a fogyasztóvédelem területén is jogharmonizációs kötelezettségeket írtak elő.
Az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság által kidolgozott harmadik hároméves
fogyasztóvédelmi akcióterv71 (1996–1998) a korábbi cselekvési tervekkel ellentétben – amelyek a
közösségi fogyasztóvédelmi politika más közösségi politikákba történő integrálását tűzték ki célul
– már önálló fogyasztóvédelmi kérdésekre fókuszált. Ennek alapján a terv az alábbi tíz területet
nevezte meg prioritásként, amelyekre vonatkozóan több irányelv is született:


az oktatás és tájékoztatás javítása,



a fogyasztói érdekek folyamatos figyelembevétele a belső piac kiépítésekor,



a fogyasztói érdekek védelme az alapvető közszolgáltatások esetén,



a fogyasztói szempontok figyelembevétele a pénzügyi szolgáltatások terén,



intézkedések elfogadása, hogy a fogyasztóknak előnye származzék az információs
társadalom nyújtotta lehetőségekből,



a fogyasztók élelmiszerekbe vetett bizalmának fejlesztése,



az önfenntartó fogyasztás elősegítése,



a fogyasztói érdekképviselet erősítése,



a közép- és kelet-európai országok fogyasztóvédelmi politikájának kialakításában való
segítségnyújtás,



fogyasztóvédelmi kérdések mérlegelése a fejlődő országok kapcsán.

A program kiemelt célként tűzte ki továbbá a termékekre vonatkozó egységes szavatossági,
jótállási rendelkezések közelítését és az ezekkel kapcsolatos igény-érvényesítési rendszer
kiépítését, amelynek érdekében számos irányelv került elfogadásra ezen időszak alatt.
Az 1997-ben elfogadott és 1999-ben hatályba lépő Amszterdami Szerződés megerősítette és
továbbfejlesztette a fogyasztóvédelmi politikát, a 153. cikk szerint a fogyasztóvédelmi
rendelkezések elsődleges célja továbbra is a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása
maradt. A Szerződés kiemelte a Közösség aktív hozzájárulásának szerepét a fogyasztók alapvető
jogainak biztosításában, amelyeket a Maastrichti Szerződéshez képest a fogyasztók tájékoztatási,
oktatási és önszerveződési jogaival egészítette ki, ezzel kijelölve a fogyasztóvédelmi politikai új irányát.
A Szerződés másik lényeges hozzájárulása a fogyasztóvédelem helyét és elismertségét illetően a
fogyasztóvédelmi politika és más közösségi politikák kapcsolatának meghatározása; „a Közösség
egyéb politikáinak és tevékenységének meghatározása és véghezvitele során tekintetbe veszi a fogyasztóvédelem

71
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követelményeit” (153. cikk (2) bekezdés), amely értelmében a fogyasztóvédelmi politika ún.
horizontális politikává vált (Fazekas 2004a, 2007).
Az 1999–2001 közötti utolsó három éves fogyasztóvédelmi program72 három területet jelölt
meg az ezredforduló fogyasztóvédelmi politikájának prioritásaként:
 Az

Amszterdami

Szerződés

153.

cikkében

meghatározott

információhoz,

önszerveződéshez és oktatáshoz való jogok erőteljesebb érvényesítésével összhangban a program
célul tűzte ki a fogyasztói érdekérvényesítés erősítését. E célok elérése érdekében a Bizottság
feladata a fogyasztóvédelmi szervezetek és egyesületek fokozott támogatása, az egyesületek
közötti szorosabb együttműködés biztosítása, valamint az ezt támogató információs technológiák
kidolgozása. A program mindezek kapcsán kiemelte, hogy az európai fogyasztókat képessé kell
tenni az új információs társadalom és technológiák előnyeinek kihasználására, amely csak
hatékony oktatás és informálás biztosításával érhető el. A 2001-ben kiadott Zöld Könyv73
ugyancsak nagy hangsúlyt fektetett a fogyasztók tájékoztatására és a fogyasztói sérelmek
megelőzésére.
 A korábbi évek élelmiszerbotrányai újra előtérbe helyezték az egészségvédelem és
biztonság magas szintű biztosításának feladatát. A piaci globalizáció hatásaként megjelenő globális
egészségügyi és biztonsági kockázatok ún. nemzetközi élelmiszerszabványok elfogadását és
élelmiszerbiztonságot növelő intézkedéseket tettek szükségessé (így például „Az élelmiszerjog
alapelvei az Európai Unióban” címmel 1997-ben megjelent Zöld Könyv, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság felállítása, az általános termékbiztonságról szóló irányelv
kibővítése).
 A fogyasztók gazdasági érdekeinek fokozott védelme terén a program külön hangsúlyt
helyezett a fogyasztók alkotmányos és gazdasági jogainak tiszteletben tartására és a jogi garanciák
megteremtésére. Ezzel összhangban a fogyasztóvédelem feladata az ezredfordulón a
fogyasztóbarát belső piac megteremtése a pénzügyi szolgáltatások piacán, a megtévesztő és
összehasonlító reklámok, valamint a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv
felülvizsgálata, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni új irányelvek előkészítése és
elfogadása.
Az EU következő ötéves periódusra (2002–2006) vonatkozó, teljes jogharmonizációra
törekvő fogyasztóvédelmi politikai stratégiájában74 három középtávú célt határoztak meg; (1) az
egységesen magas színvonalú fogyasztóvédelem kialakítását és biztosítását, (2) a fogyasztóvédelmi
COM(1998) 696 final
COM (2001) 531 final
74 COM(2002) 208 final
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szabályok és joggyakorlat egységesítését, valamint (3) a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezeteknek
az unió fogyasztóvédelmi politikájának kialakításába való bevonását. Legfőbb törekvése a nemzeti
jogok mentén töredezetten működő fogyasztói piac helyett egy, a fogyasztók gazdasági érdekeire
tekintettel hatékonyan működő fogyasztói belső piac kialakítása volt, amelyhez elengedhetetlen a
fogyasztók bizalmának megerősítése a magas szintű és egységes fogyasztóvédelmi politika által.
Ehhez kapcsolódóan a program több területet is érintett és feladatokat határozott meg a
Bizottság számára:
 az áruk szabad áramlása érdekében a fogyasztási cikkek és szolgáltatások biztonságának
fokozása az általános termékbiztonságról szóló irányelv átfogó módosításával,
 a fogyasztók gazdasági érdekeinek jogi szabályozása a közösségen belüli kereskedelmi
gyakorlat megfelelő egységesítésével,
 a közösségi jogszabályok, köztük kiemelten a fogyasztói szerződésekre vonatkozó
joganyag felülvizsgálata,
 a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások könnyítésére szolgáló intézkedési terv
kidolgozása,
 az elektronikus kereskedelem jogi kereteinek továbbfejlesztése a 2002-ben elfogadott
eEurópa Akcióterv alapján,
 egy egységes minőségbiztosítási rendszer kidolgozása révén a közérdekű szolgáltatások
(energia, postai szolgáltatás, szállítás, távközlés) színvonalának növelése,
 a fogyasztói érdekek érvényesítése a nemzetközi kereskedelem, a címkézési gyakorlat és a
szabványosítás területén.
A fogyasztói tájékoztatás és oktatás területén a program a nemzeti, a regionális és a helyi
hatóságok szubszidiaritás elvén alapuló szerepét hangsúlyozta. A Bizottság felismerte, hogy az
európai polgárok a teljes körű és megbízható információkhoz való hozzáférés iránti növekvő
elvárásai egy modern, hatékonyan működő és hiteles információs politika által elégíthetők ki,
amely figyelembe veszi a legújabb kutatások eredményeit és a tudományos ismereteket. Az elmúlt
években – különösen az egységes piaccal összefüggésben – egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy több
figyelmet kell fordítani az oktatás területére annak érdekében, hogy a fogyasztók a jogaik teljes
körű ismeretében bizalommal vásárolhassanak a nemzeti határokon átívelő belső piacon. EUszinten szükségessé vált a fellépés a határokon átnyúló tranzakciókat érintő specifikus problémák
kezelésére, valamint a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztása a tagállamok között, melyek
szükségét a 2004-es bővülés tovább erősítette. A program egy on-line, interaktív oktatási eszköz
kidolgozást tűzte ki feladatul, amely a fogyasztóvédelmi szervezetek számára tagjai
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továbbképzéséhez nyújt segítséget a határokon átnyúló ügyletekkel, a pénzügyi szolgáltatásokkal,
valamint az EU belső piacán a fogyasztókat megillető fogyasztói jogokkal kapcsolatos ismeretek
terén. A program eredményeként a DG SANCO kezdeményezésében, valamint a 27 tagország
nemzeti szakértői munkacsoportjainak partnerségével 2003 decemberében indult el DOLCETA
modulrendszerű, interaktív, on-line fogyasztói oktatási programja (lásd korábban).
A Bizottság 2007. évi értékelése alapján sikeresnek ítélte a program végrehajtását, kiemelve
többek közt az egyik legfontosabb eredményét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló
(2005/29/EK) irányelv – a későbbiekben az elemzésem tárgyát jelentő fogyasztóvédelmi
jogszabály – elfogadását. A B2C relációban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma mint
az első horizontális szemléletű irányelv jelentősége, hogy a későbbiekben ez képezheti az ún.
fogyasztóvédelmi általános részt szabályozó horizontális irányelvek bázisát (Fazekas 2007) azáltal,
hogy meghatározásra kerültek benne azok a közös fogalmak, amelyek valamennyi irányelvben
megtalálhatók (így például a Bizottság által elfogadott fogyasztó fogalma).
1.3.

Az EU fogyasztóvédelmi politikája napjainkban

A Bizottság által 2007. február 8-án elfogadott, a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló
Zöld Könyv75 kritikaként a közösségi fogyasztóvédelmi joganyag széttagoltságát emelte ki, amely
egyrészt a minimum harmonizáció adta lehetőségeket kihasználó, tagállamonként eltérő
szabályozási rendszerre, másrészt egyes irányelvek egymáshoz képest tisztázatlan viszonyára
vezethető vissza. A javaslat három alternatív megoldást vett számba; a vertikális megközelítés
fenntartását, a horizontális jogforrások megalkotását, valamint a jogalkotás mellőzését.
A 2007–2013 közötti „A fogyasztók pozíciójának erősítése, jólétük növelése, és hatékony védelmük”
című fogyasztóügyi politikai stratégia76 kidolgozásakor a hangsúly a versenyképesség növelésére, a
belső piac működésében fellépő akadályok leküzdésére került. A Bizottság ezzel kívánt reagálni a
korszak változásaira azáltal, hogy a fogyasztóügyi politikát a polgárok, a gazdaság és a társadalmak
előtt álló főbb kihívások metszéspontjába helyezi. E metszéspontban a politikáknak szembe kell
néznie az internetnek és a digitalizációnak köszönhető technológiai forradalom – az ekereskedelem – fogyasztást érintő komoly veszélyt is hordozó lehetőségeivel, a termelés
globalizálódása által soha nem látott mennyiségű fogyasztási cikk importálásával, a szolgáltató
szektor, különösen a liberalizált szolgáltatások növekedésével, valamint az e problémákkal küzdő,

Zöld Könyv a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról (2007/C 61/01)
COM(2007) 99 végleges, A fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013 alapját és főbb prioritásait a 2005
áprilisában elfogadott „Egészségesebb, nagyobb biztonságban élő, magabiztosabb polgárok” című egészségügyi és
fogyasztóvédelmi stratégia adta.
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a világ legnagyobb – ugyanakkor a nemzeti határok mentén széttöredezett – kiskereskedelmi
piaca integrálásának feladatával77.
A program újra a mintegy 493 millió európai fogyasztó növekvő szerepére irányította a
döntéshozók figyelmét. A Bizottság felismerte, hogy a fogyasztóknak abban is szerepük van, hogy
az EU közelebb kerüljön a polgárai mindennapi életéhez és demonstrálja a Közösség előnyeit.
Ezekre a kihívásokra válaszul a Közösség célja, a fogyasztók felruházása azokkal a készségekkel és
eszközökkel, amelyek segítségével be tudják tölteni szerepüket a modern gazdaságban, és
hatékony védelme az olyan kockázatokkal és fenyegetésekkel szemben, amelyekkel önmaguk nem
tudnának megbirkózni. A program e felismeréssel összhangban három célt tűzött ki erre az
időszakra:
 Az európai fogyasztók pozíciójának erősítése: Ahhoz, hogy valóban erős pozíciójú
fogyasztókká váljanak, valódi választékot, pontos információkat, piaci átláthatóságot kell
biztosítani számukra, és meg kell erősíteni a piac szereplőibe (a belső piacba és
intézményrendszerébe) vetett bizalmukat a hatékony védelem és a szilárd jogrendszer által.
 Az európai fogyasztók jólétének növelése az árak, a választék, a minőség, a sokféleség, a
megfizethetőség és a biztonságosság tekintetében.
 A fogyasztók hatékony védelme olyan súlyos kockázatokkal és fenyegetésekkel szemben,
amelyekkel egyénileg nem képesek megbirkózni és érdekeiket érvényesíteni. Az e fenyegetések
elleni magas szintű védelem a fogyasztói bizalom alapvetően fontos része.
Habár a program célkitűzései nem újkeletűek (túlnyomóan a korábbi közösségi fogyasztóügyi
szakpolitikai célok folytatásainak tekinthetők), módosultak a cselekvési prioritások, amivel a
Bizottság a célok gyorsabb elérésére számított. A prioritások közül a dolgozat szempontjából
kiemelendő a fogyasztói piacok és a nemzeti fogyasztóügyi politikák nagyobb figyelemmel kísérésére, valamint a
jobban tájékozott és felvilágosított fogyasztók elérésére vonatkozó teendők. E prioritások kapcsán a
Közösség is felismerte, hogy a hatékony fogyasztóvédelmi jogalkotás és -alkalmazás záloga a
belső piac fogyasztóorientált figyelemmel kísérése során nyert, a piac valós működését tükröző
statisztikák és adatok elemzése. A célok eléréséhez a különböző szabályozási területeken olyan
mutatókat és statisztikai eszközöket szükséges kidolgozni, mint a határon átnyúló végfogyasztói
A szabályozási periódus alatt az Európai Parlament számos jelentést adott ki, amelyek megerősítették a
fogyasztóügyi stratégiában a társadalmi és piaci kihívásokra válaszul megfogalmazott prioritásokat. A jelentések –
különböző prioritásokat kiemelve – hangsúlyozzák az egységes fogyasztóvédelmi szabályozás (a polgárságról szóló
2010. évi jelentés, Monti-jelentés 2010), a fogyasztói érdekek vonatkozó uniós politikákba és jogszabályokba történő
integrálásának (Grech-jelentés 2010) és a szakpolitikák – kutatásokon nyugvó – tudományos megalapozottságának
(Grech-jelentés 2010, Hedh-jelentés 2010, Monti-jelentés 2010) jelentőségét, a termék- és szolgáltatásbiztonság
területén a hatékonyság növelését (Grech-jelentés 2010, Hedh-jelentés 2010, Schaldemose-jelentés 2011), az
alternatív vitarendezési (ADR) mechanizmusokra vonatkozó jövőbeli javaslatok fontosságát (Hedh-jelentés 2010,
Kalniete-jelentés 2012), valamint a fogyasztói bizalom erősítését az e-kereskedelem területén (Arias-jelentés 2010).
Forrás: COM(2011) 707 végleges
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(B2C) kereskedelem szintje, az árkonvergencia / árdivergencia, a jogkövetés, a bizalom, a
fogyasztói panaszok, az árak, az elérhetőség és a megelégedettség.
Ezen kívül munkák kezdődtek a fogyasztói viselkedés mélyebb megismerése céljából,
elsősorban annak megértésére, hogy a fogyasztók a gyakorlatban mennyire racionálisak, és hogy
az új technológiák és marketing módszerek – különösképpen a reklámok – hogyan befolyásolják
őket. A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram eredményeivel szintén hozzájárult
e célok – a fogyasztói viselkedés jobb megismerésének – eléréséhez. A Bizottság reményei szerint
a különféle szakterületek, mint például a közgazdaságtan, a társadalomtudomány és a kognitív
tudományok

szorosabb

együttműködésének

eredményeként

csökkenni

fog

a

fogyasztástudományi kutatási tevékenységek széttagoltsága, s ezáltal a fogyasztói viselkedés
empirikusabb megismerése segítségül szolgál majd a jobb szakpolitikák és a közösségi
szakpolitikában jobb jogi szabályozás kidolgozásában. Az európai polgárok fogyasztási
szokásainak és a fogyasztói magatartás kutatása világított rá a fogyasztói oldalon a belső piac
gátját jelentő bizalomhiány és a fogyasztói érdekérvényesítésre vonatkozó elégtelen ismeretek
megoldandó kérdéseire, amelyre válaszul az EU a tagállamokkal együttműködve kíván
hozzájárulni a fogyasztók tájékoztatását és felvilágosítását célzó nemzeti, regionális és helyi
munkához.
A fentiek értelmében a fogyasztóügyi politika feladata a fogyasztók felvértezése azokkal a
képességekkel és ismeretekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy racionális döntéseket tudjanak
hozni, és felelősséggel járjanak el saját érdekeik érvényesítése során, hiszen az erős pozíciójú és
tájékozott fogyasztók könnyebben változtatják meg az életstílusukat és a fogyasztási szokásaikat,
hozzájárulva így az egészségük javításához, a fenntarthatóbb életvitelhez, saját jólétükhöz.
Mindezt erősíti az a tény, hogy a fogyasztóknak kiemelt szerepük van az olyan környezetvédelmi
kihívások megválaszolásában, mint a klímaváltozás, a levegő- és vízszennyezés, a földhasználat és
a hulladékok, amely jobb tájékoztatást tesz szükségessé azokon a területeken is, mint az energia és
a közlekedés, ahol a tájékozott fogyasztók hathatósan tehetnek a helyzet megváltozásáért78.
A hatékonyan működő kiskereskedelmi belső piacnak a fogyasztói bizalomhiány mellett
számos szabályozási akadálya is van, melyekre a nemzeti fogyasztóügyi politikák önmagukban
nem tudnak megoldást találni. A legfontosabb problémák kezelése már elindult, a tisztességtelen
kereskedelmi módszerekről szóló (UCP) irányelv, a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló
(CPC) rendelet és az Európai Fogyasztói Központok (ECC) hálózata kezdetnek szilárd alapot
jelentenek, valamint az euró bevezetése is nagymértékben megkönnyítette a fogyasztók számára
határon túli árakkal való összehasonlítást. Maradtak azonban jelentős akadályok, nevezetesen a
78
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fogyasztói szerződések és a jogorvoslat területén, amelyek megoldása a következő programok
feladata. A Szerződés kötelezővé teszi, hogy a fogyasztói érdekek beépüljenek az összes közösségi
szakpolitikába, ezért – a Bizottságnak az egységes piac átvilágításáról szóló közleményében
megfogalmazottak szerint – a fogyasztói dimenziónak nagyobb szerepet kell kapnia az egységes
piaccal kapcsolatos szakpolitikák kidolgozásában.
A 2004-ben kezdődött felülvizsgálat, amelynek átfogó célja olyan valódi fogyasztói belső piac
kialakítása, amely megfelelő egyensúlyt teremt a magas szintű fogyasztóvédelem és a vállalkozások
versenyképessége között (a szubszidiaritási elv tiszteletben tartása mellett), rávilágított a
Közösségen belüli fogyasztóvédelmi joganyagnak a 2005-ig jellemzően minimum harmonizációt
előíró, a tagállamok számára így szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályok fenntartását engedő
irányelvek okozta széttagoltságára. A széttagoltság belső piacra vonatkozó következménye
egyrészről a fogyasztók bizalmatlansága, másrészt a vállalkozások idegenkedése a határokon
átnyúló ügyletek lebonyolításában, ami vice versa csökkenti a vállalatok versenyképességét és a
fogyasztók jólétét. A fogyasztóvédelem széttagoltsága és eltérő szintje miatt ugyanakkor nehéz –
ezt megelőzendő – egész Európára kiterjedő felvilágosító kampányt folytatni a fogyasztói
jogokról, illetve alternatív vitarendezési mechanizmusokat alkalmazni. Az Európai Parlament a
2007. július 16-i állásfoglalásában jogszabályok meghozatalát javasolta, és kifejtette, hogy teljes
körű, célzott harmonizáción alapuló horizontális irányelv formáját öltő jogi aktust tartana
célszerűnek. Ennek nyomán 2008 októberében látott napvilágot a Bizottság – a fogyasztók
jogaira vonatkozó – irányelv-javaslata79, amely az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekről
szóló (85/577/EGK) irányelvet, illetve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló (93/13/EGK) irányelvet, a távollévők között kötött
szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló (97/7/EK) irányelvet, valamint a fogyasztási
cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (1999/44/EK) irányelvet
egyetlen jogi aktusba foglalta. A javaslat szakított a minimum klauzulák alkalmazásával és –
folytatva a UCP és a fogyasztói hitel-megállapodásokról szóló 2008/48/EK irányelvek által
megkezdett utat – teljes harmonizációra törekedett. Az Európai Parlament és a Tanács közötti
végleges megállapodás a fogyasztók jogairól szóló irányelvről80 Viviane Reding uniós
jogérvényesülési biztos közvetítésével végül 2011 júniusában született meg, hivatalos elfogadására
pedig 2011. október 10-én került sor. Az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2013. december
13-ig kellett implementálniuk, s ezeket a nemzeti jogszabályokat 2014. június 13-tól kötelesek
alkalmazni. Magyarország ennek a kötelezettségnek a fogyasztók és a vállalkozások közötti
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szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet elfogadásával és
kihirdetésével tett eleget. Az irányelv különösen a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül
kötött szerződésekkel kapcsolatban nyújtandó tájékoztatásra vonatkozóan állapít meg a
korábbiaknál szigorúbb és részletesebb szabályokat, emellett szabályozza az elállási jogot és
összehangol néhány, az üzleti vállalkozások fogyasztókkal kötött szerződései teljesítésével és
egyéb szempontjaival foglalkozó előírást. Ezekre, a fogyasztói érdekek hatékonyabb védelmét
szolgáló rendelkezésekre a későbbiekben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a
(fogyasztói) döntési heurisztikák vizsgálata kapcsán részletesebben is kitérek.
A 2007–2013 közötti időszak fogyasztóügyi politikai stratégiájának félidős értékelése a
fogyasztók tájékoztatása és oktatása kapcsán kiemelte, hogy a fogyasztói piac nyomon követése és
a valós piaci viszonyok részletes tanulmányozása fontos szerepet játszanak a fogyasztóvédelmi
politika támogatásában, létfontosságúak a fogyasztói szempontoknak a vonatkozó uniós
politikákba történő megfelelő integrálásához és a hatékony jogszabályok kialakításához.
Kritikaként fogalmazza meg ugyanakkor, hogy a fogyasztók oktatásának fejlődése nem volt
egyenletes, ezért a jelentés az oktatási eszközök megszilárdítását, a DOLCETA projekt
célközönségének, tartalmának és terjesztésének pontosabb meghatározását, illetve a nemzeti
alaptantervekkel való szinergiák létrehozását javasolja. A jelentés szorgalmazza a nemzeti
fogyasztói szervezetek számára nyújtott képzés (kapacitásépítés) megvalósítását, hiszen
létfontosságúnak tartja ezek hozzájárulását a

fogyasztói érdekek uniós szakpolitikai

döntéshozatalban való képviseletének biztosításához. Az értékelés eredményeivel összhangban
szükség van az egymást követő programok közötti folytonosságra.
Az új, 2014–2020 közötti időszakra szóló fogyasztóvédelmi stratégia81 javaslata egyrészt a
megelőző program által elért eredményekre épül, másrészt hatékonyan hozzájárul az Európa 2020
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. Az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiája” című bizottsági közlemény arra szólít fel, hogy „adjunk lehetőséget az európai
polgároknak arra, hogy teljes mértékben részesei legyenek az egységes piacnak”, ennek biztosításához pedig
„több lehetőséget kell teremteni számukra arra, hogy a határon túlról vásároljanak árukat és szolgáltatásokat
(…), és elő kell segíteni, hogy nagyobb bizalommal forduljanak az ilyen vásárlások felé”82. Az új
fogyasztóvédelmi program azon szakpolitikai célkitűzés megvalósulását kívánja támogatni, amely
az öntudatos fogyasztót helyezi az egységes piac középpontjába. A program a fogyasztók
egészsége, biztonsága és gazdasági érdekei védelmének, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és
önszerveződéshez való joguk támogatásával fogja ezt biztosítani azáltal, hogy kiegészíti, támogatja
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és nyomon követi a tagállamok szakpolitikáit. Ezzel összhangban az új stratégia négy területre – a
biztonságra, a tájékoztatásra és oktatásra, a jogokra és jogorvoslatra és a végrehajtásra –
vonatkozóan fogalmaz meg a fogyasztóvédelmi politika számára megoldandó problémákat, és
tesz intézkedési javaslatot a célok elérése érdekében. A tájékoztatás és oktatás területén a program
az alábbi orvosolandó problémákra hívja fel a figyelmet:
 az egységes piac működésének a fogyasztók szempontjából való megítélésére vonatkozó
megbízható és jó minőségű adatok és elemzések hiánya;
 a fogyasztói szervezetek elégtelen kapacitása, beleértve a források és a szakértelem
hiányát, különösen az új tagállamokban;
 a fogyasztóknak nyújtott átlátható, összehasonlítható, megbízható és felhasználóbarát
információk hiánya, különösen a határokon átnyúló esetekben;
 a legfontosabb fogyasztói jogok és fogyasztóvédelmi intézkedések hiányos ismerete és
megértése a fogyasztók és kereskedők körében egyaránt;


a meglévő uniós fogyasztói oktatási eszközök elégtelensége, különös tekintettel a digitális

környezet fejlesztéseire.
Az említett problémák megoldását a stratégia az uniós és tagállami fogyasztóvédelmi politika
feladataként jelöli meg, és – a program mellékletében – kitér az ezeket foganatosító konkrét
intézkedésekre, amelyek a teljesség igénye nélkül a következők:
1. A fogyasztókat érintő területeken végzett szakpolitikai döntéshozatal tudományos alapjának kialakítása,
amely a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásának, valamint a fogyasztói érdekek más uniós
szakpolitikákba történő integrálásának alapjaként szolgálhat, ideértve a következőket:
 a fogyasztókról és a fogyasztói piacokról készített uniós szintű tanulmányok és
vizsgálatok;
 adatbázisok kialakítása és karbantartása;
 nemzeti statisztikai elemzések, az árakra, panaszokra, végrehajtásra, jogorvoslatra
vonatkozó tagállami adatok gyűjtése.
2. A fogyasztói szervezetek támogatása:
 pénzügyi támogatás a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó uniós szintű
szabványok kidolgozásában közreműködő, a fogyasztói érdekeket képviselő európai fogyasztói
szervezetek működéséhez,
 kapacitásépítés a regionális, nemzeti és európai fogyasztói szervezetek számára, amely
kiterjed a munkatársak képzésére, valamint a bevált gyakorlatok és szakértelem cseréje, különösen
azokban a tagállamokban, amelyekben viszonylag alacsony szintű a fogyasztói bizalom és a
tudatosság.
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3. A fogyasztói piacok és a fogyasztók tájékoztatásának átláthatóbbá tétele:
 a fogyasztókat érintő kérdésekkel kapcsolatos figyelemfelhívó kampányok, például a
lakossági pénzügyi termékek, az energiaügyek, a digitális kommunikáció, a távközlés vagy a
közlekedés tekintetében;
 a fogyasztók hasznos termék- és szolgáltatási adatokhoz, valamint a termékek és
szolgáltatások fenntartható fogyasztásával kapcsolatos információkhoz való hozzáférését segítő
intézkedések;
 uniós szintű szervek számára a magatartási kódexek / a bevált gyakorlatok /az árak /
minőség / fenntarthatóság összehasonlítására vonatkozó iránymutatások kidolgozásához nyújtott
támogatás;
 a fogyasztóvédelmi kérdésekről folytatott párbeszédhez, beleértve a média számára a
fogyasztói tudatosság és jogérvényesítés ösztönzéséhez biztosított támogatás.
4. A fogyasztók oktatásának előmozdítása:
 a kiemelt célcsoportoknak, különösen a fiatal fogyasztóknak szánt bevált gyakorlatok és
fogyasztói oktatási anyagok cseréjét lehetővé tevő interaktív fórum létrehozása az uniós oktatási
és képzési finanszírozási programmal együttműködésben;
 oktatási intézkedések és oktatóanyagok kidolgozása, például a fogyasztói jogokkal
kapcsolatban, beleértve a határokon átnyúló problémákat, az egészségügyi és biztonsági
kérdéseket, az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokat, a fenntartható fogyasztást és a pénzügyi
jártasságot.
1.4.

Összefoglaló gondolatok

A Bizottság a 2000-es években – a 2007–2013-as, majd az azt követő, 2014–2020 közötti
időszakra szóló fogyasztóvédelmi stratégia kialakítása során – jutott el ahhoz a felismeréshez,
hogy a belső piac és különösen a kiskereskedelem fogyasztói dimenzióját tovább kell erősíteni, az
új gazdasági, társadalmi, környezeti és politikai viszonyok miatt az EU politikájának egyre inkább
a fogyasztókra kell koncentrálnia. A mai fogyasztóvédelmi politikának olyan új – az utóbbi
években jelentőssé vált – társadalmi kihívásokkal kell szembenéznie, mint a bonyolultabbá váló
fogyasztói döntéshozatal, a fogyasztás fenntarthatóbb irányba terelésének szükségessége, a
digitalizációban rejlő lehetőségek és veszélyek, a társadalmi kirekesztés és a kiszolgáltatott
fogyasztók számának növekedése, valamint a népesség elöregedése. A kor kihívásai új feladatok
elé állítják a fogyasztóvédelmi politikát, a – már az alapító okiratban megjelent – fogyasztók
gazdasági érdekeinek és biztonságának védelme mellett prioritást élvez a fogyasztói döntéshozatal
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támogatása és a fogyasztók segítése – a globalizálódó belső piac biztosította – széles körű
választási lehetőségek közötti eligazodásban, ráirányítva a figyelmet a tájékoztatás és az oktatás
kiemelt szerepére.
A 2014-es évben útjára indított programtól a Bizottság jelentős eredményeket vár az európai
fogyasztók helyzetének javítása terén, mivel a hatékony fogyasztóvédelmi politika segíti az
egységes piac megfelelő működését, ezáltal de facto támogatja a tisztességes üzleti vállalkozásokat,
jutalmazza a leginkább versenyképes vállalatokat, és kiszorítja a tisztességtelen piaci szereplőket.
A tudatos fogyasztók ösztönzik az innovációt, ennél fogva a felelős fogyasztást támogató
fogyasztóvédelmi politika elősegíti az innovatív üzleti vállalkozások működését. A program
megvalósításával a gazdasági szereplők a belső piacon egyaránt világos szabályozáson és
összehangoltabb végrehajtáson alapuló egyenlő feltételeket élveznek majd. Ennek reményében a
program várhatóan egyúttal a válság miatt megtorpant fenntartható gazdasági növekedés
előmozdításához is hozzájárul.

2.
2.1.

A fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon
A fogyasztóvédelem szerepe a szocialista hiánygazdaságban

A kelet-közép-európai államokban a korábbiakban bemutatott európai jellegzetesség (az európai
modell) kiegészül a volt szocialista berendezkedés adta hagyományokkal. Magyarországon a
nyugati értelemben vett fogyasztóvédelmi szabályozásról egészen a 1989–90-es rendszerváltásig
nem beszélhetünk. Ez a fejlődésbeli elmaradás az államot középpontba állító és a versenyt kizáró
szocialista tervgazdaságra, a fogyasztást kísérő ideológiai megközelítésre és a hiánygazdaság piaci
problémáira koncentráló jogi szabályozásra vezethető vissza. A hazai fogyasztóvédelmi politika
megszilárdítása és az unióhoz való közeledés előtt álló akadályok megértéséhez indokolt tehát
röviden kitérni szocialista gazdaságok sajátosságaira, hiszen – több jelenlegi tagállamhoz
hasonlóan – a hiánygazdaság önmagában is meghatározó befolyást gyakorolt a hazai fogyasztói
kultúrára.
A kapitalista fogyasztói társadalmak és a szocialista hiánygazdaságok közötti éles
különbségek

vizsgálata

társadalomtudományi

számos

diskurzus

keletközponti

és

nyugat-európai,

témája.

Ezek

valamint

észak-amerikai

közös álláspontja

szerint,

a

tömegfogyasztás és a fogyasztói társadalom a fejlett kapitalista országok sajátja volt, ahol a
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verseny nagyobb áruválasztékot teremtett a fogyasztók számára, ami őket egyre növekvő mértékű
és egyre pazarlóbb fogyasztásra sarkallta. A szocialista országokban ugyanakkor a fogyasztás
(marginális szektorként) a termeléstől függött, amit vagy a megtermelt javak hiánya, vagy az
erőforrásokat és a tőkét az erőltetett iparfejlesztésre átcsoportosító gazdaságpolitika korlátozott
(lásd Fehér, Heller és Márkus 1983, Héthy 1988, Kornai 1980, idézi Vörös 1997). A szocialista
gazdaságok egyik legfontosabb jellemzője a hiány, pontosabban a fogyasztás, a választás
lehetőségének hiánya volt. Erre, a piacgazdaság és a tervgazdaság fogyasztásicikk-termelése és
fogyasztói árukínálata között mutatkozó alapvető különbségre világított rá Nixon, az Egyesült
Államok alelnöke az 1959-ben Hruscsov szovjet miniszterelnökkel „konyhavita” néven ismertté
vált nézeteltérése során: „Számunkra a sokszínűség, a választás joga a legfontosabb. A mi országunkban
nem egyetlen kormányzati tisztviselő hozza meg az egyetlen lehetséges döntést. (…) Nálunk a különböző gyártó
cégek különböző típusú mosógépeket gyártanak, tehát a háziasszonyok választani tudnak” (May 1988, idézi
Vörös 1997, p. 17.). A választék hiánya mellett az alapvető szükségletek beszerzése is
nehézségekbe ütközött, a gazdaságpolitika középpontjában ezért nem a minőségi, sokkal inkább a
mennyiségi igények kielégítése állt. Fazekas (2007) véleménye szerint a hiány és a hiány által
létrehozott eladói piac inkább a kereskedők, mintsem a fogyasztók érdekeit szolgálta.
Másrészről a szocialista ideológia a kapitalista gazdaságot jellemző árubőséget az önző,
individualisztikus anyagiasságra csábítással azonosította, amely nem fért össze a szocialista
közösség érdekében végzett önfeláldozó munkával (Vörös 1997). A hivatalos politika a
fogyasztást csupán mint a gazdasági folyamatok szükséges elemét ismerte el, és elítélte a
fogyasztói társadalom kapitalista eszméjét.
Az államszocializmus szolgálatában álló jogi szabályozás a vevő és az eladó
mellérendeltségére és autonómiájára épült, ezzel gátolva a fogyasztóvédelmi jog létrejöttét,
amelynek szerepe éppen a gazdasági szereplők közötti aszimmetrikus és egyenlőtlen
kapcsolatrendszer ellensúlyozása lett volna (Harmathy 1977, idézi Fazekas 1995). Ebben az
időszakban a jogi szabályozás fogyasztóvédelmi vonatkozásait, a gyengébb fél védelmét a
tradicionális polgárjogi intézmények szolgálták. A fogyasztóvédelem elsődleges feladatának a
minőségvédelmet, a szerződéses kapcsolatok kirívó egyenlőtlenségei elleni védelem biztosítását,
valamint az ellátási biztonság garantálását tekintették83. Ez utóbbit Fazekas (1995) a fogyasztói
érdekek védelmének sajátos, tipikusan szocialista megoldásának tartja, amely az állami
paternalizmus szellemében az állam központi elosztó szerepében jelent meg. A fogyasztókat
érintő legfontosabb garanciális szabályokat (szavatossági, jótállási és kártérítési normákat) a
A korszak kutatói jogtudományi értekezéseikben nyíltan szembehelyezkedtek ezzel a „leszűkítő” értelmezéssel;
Lábady (1976) szerint a fogyasztóvédelem komplex terület, ezért nem fogadható el a „fogyasztó- és minőségvédelem
közé egyenlőségjelet” helyező megközelítés, Kemenes (1981) ugyancsak korszerűtlen megoldásnak tartja, ugyanakkor
kiemeli, hogy a minőségvédelem a fogyasztóvédelem legfontosabb ága (lásd Fazekas 1995).
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Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (röv. Ptk.) tartalmazta. Szemléletbeli áttörést
elsőként a Ptk. 1977-es módosítása hozott84, majd a következő évek során több elfogadásra
kerülő törvény már fogyasztóvédelmi célú rendelkezéseket is tartalmazott, egyrészt a fogyasztók
tájékoztatására (a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény), másrészt a megtévesztésük
tilalmára (a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló 1984. évi IV. törvény és
módosításai) vonatkozóan.

2.2.

A fogyasztóvédelem fejlődése a rendszerváltozást követően a csatlakozásig

A rendszerváltás hozta új gazdasági-társadalmi helyzetben egyre nagyobb igény jelentkezett a
hatékony fogyasztóvédelem iránt minden oldalról. E jelenség mögött elsősorban a nyugati tőkével
és áruval szemben a társadalom és a gazdaság előtt lebomló korlátok álltak, amellyel nem csak a
fizikai javak jelentek meg a hazai üzletek polcain, hanem a nyugati piacokon érvényesülő
kereskedelmi módszerek és hirdetési szokások is begyűrűztek az országba. Mindez a sok – az
előző időszak nyomasztó hiányát felváltó – pozitív hatása mellett a fogyasztók kiszolgáltatottságát
is felerősítette.
Petrovici és Marinov (2007) poszt-szocialista országok fogyasztóinak reklámokkal
kapcsolatos attitűdjére vonatkozó kutatása rávilágított a történelmi különbségek és kulturális
sajátosságok szerepére a közép-kelet-európai országok fogyasztóinak fogyasztással kapcsolatos
ismereteiben és attitűdjében. A volt keleti blokk országaiban (köztük Magyarországon) 1989-ig a
reklámoknak – mint a kapitalista propaganda eszközének – negatív felhangja volt (Wells 1994).
Habár léteztek reklámok, ezek többnyire informatívak voltak, mintsem meggyőzésre törekedtek,
elsősorban egy-egy új termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos információ-átadásra szolgáltak. A
kommunista érdekszférán kívülről származó termékek importálását és reklámozását a KGST
korlátozta, majd a rendszerváltozást követően a gazdaság piacosodása és a külföldi cégek,
termékek és szolgáltatások beáramlása által a fogyasztók egyre intenzívebb reklámhatásnak lettek
kitéve. Az utóbbi évtizedekben ezeket az országokat is elárasztották a reklámkampányok, s e
folyamatot megkönnyítette az országokra akkoriban jellemző gyenge piacszabályozás és
fogyasztóvédelmi törvénykezés, amely kevésbé fejlett gazdasággal találkozott (Kaynak 1986, idézi
Petrovici – Marinov 2007). Az ilyen kevésbé szabályozott piacokon nagyobb táptalaja volt (van) a
félrevezető reklámozásnak és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak, amelyet egyes
vállalatok ki is használnak. Másrészt a fogyasztók reklámokkal és márkákkal kapcsolatos ismeretei

Az 1977. évi Ptk. novella lehetővé tette a jogi személyek által alkalmazott, indokolatlanul egyoldalú előnyt
tartalmazó általános szerződési feltételek közérdekű keresettel történő bírósági megtámadását (Fazekas 1995, 2007).
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(még mindig) csak kezdetlegesek, az információ-feldolgozó képességük és a reklámok kritikus
értékelésének képessége kevésbé fejlett, mint a nyugati országok fogyasztóié (Petrovici – Marinov
2007). A reklámipar tehát rövid idő alatt jelentős változáson esett át a szocializmus alatt
jellemzően kis számú fogyasztói reklámokhoz képest, amelyre a fogyasztóvédelmi politikának
reagálnia kellett.
Az 1980-as évektől a társadalom szerkezetében bekövetkező fokozatos változások a piaci
viszonyok megváltozásával és a jövedelemkülönbségek erősödésével egyre erőteljesebb társadalmi
differenciálódáshoz is vezettek, ami a változásokhoz és a kitágult piac követelményihez
legkevésbé alkalmazkodni képes rétegek (nyugdíjasok, szakképzetlen ipari és mezőgazdasági
munkások) leszakadását és elszegényedését jelentette. Ebben az új gazdasági szituációban jogos
elvárásként fogalmazódott meg tehát a gazdaságirányítással szemben a szociális piacgazdaság
iránti igény, amely képes összehangolni a piaci rendszer működését a fogyasztók érdekeinek
védelmével és biztonságának biztosításával. Ezekre a kihívásokra válaszul a fogyasztóvédelmi
politika térnyerésének első jeleként, az érdekvédelem állami feladatainak ellátására 1991-ben
létrehozták a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget (ma Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság), ami a
fogyasztóvédelmi jogalkotás fellendülését is magával hozta. Ennek eredményeként sorra születtek
a fogyasztóvédelem szempontjából meghatározó jelentőségű jogszabályok, köztük – a
legfontosabbakat említve – az árak megállapításának (1990. évi LVIII. törvény), a tartós
fogyasztási cikkek kötelező jótállásának (117/1991. Korm. rendelet), a termékfelelősség (1993. évi
X. törvény), az élelmiszerek (1995. évi XC. törvény), valamint a tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalma (1996. LVII. törvény) vonatkozásában.
A rendszerváltás hozta kihívásokra reagálni kénytelen fogyasztóvédelmi politika alakulását
nem egészen egy évtizedes „átmeneti” időszak után a továbbiakban az unióhoz való csatlakozás
feltételeként megfogalmazott harmonizációs törekvések határozták meg. Az Európai Közösség és
Magyarország

között

1991-ben

megkötött

Európai

Megállapodásban

Magyarország

jogharmonizációs kötelezettséget vállalt. A jogalkotási kötelezettség – amely kimondta, hogy az
1994 után alkotott jogszabályok feleljenek meg a jogharmonizációs követelményeknek –
teljesítésére a magyar kormány 1995-ben 5 évre szóló harmonizációs programot fogadott el,
amely a fogyasztóvédelmi joganyag korszerűsítésére is vonatkozott. A csatlakozni kívánó
országok számára a jogharmonizáció végrehajtását segítő „útmutatóként” szolgáló Fehér Könyv85
23. fejezete foglalta össze a fogyasztóvédelem területén teljesítendő követelményeket, felsorolva
azt a 13 közösségi irányelvet is, amelyhez a magyar szabályozásnak feltétlenül közelítenie kell.
Ezeket a fogyasztóvédelem vonatkozásában kulcsfontosságú irányelveket két csoportba sorolta az
85
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útmutató, egyrészt a termékek minőségi és biztonsági követelményeit szabályzó – az általános
termékbiztonságról, a játékok biztonságáról, a textiltermékekről és kozmetikumokról szóló –
irányelvekre, másrészt a fogyasztók gazdasági érdekeit védő – köztük a fogyasztói szerződések
tisztességtelen feltételeire, a félrevezető reklámozásra vonatkozó – irányelvekre. A Fehér Könyv a
fentieken túl meghatározta a fogyasztóvédelmi kodifikáció alapkövetelményeit is:


az 1975-ös első fogyasztóvédelmi programban megfogalmazott fogyasztóvédelmi
alapjogok biztosítása,



a fogyasztóvédelemért felelős, megfelelő intézményi és szervezeti struktúra kialakítása,



tanácsadó, konzultatív testületek felállítása,



a fogyasztók tájékoztatását és nevelését szolgáló programok kifejlesztése,



hatékony jogérvényesítési rendszer biztosítása,



fogyasztóvédelmi társadalmi szerveződések fejlődésének támogatása.

A Társulási Megállapodások megkötését követően felkérték a Bizottságot, hogy készítsen
átfogó elemzést a csatlakozni kívánó országok helyzetéről és értékelje az EU fejlődési távlatait. Ez
az Országvélemény – amelyet az EU bővítési stratégiájával együtt az 1997-ben kiadott AGENDA
2020 elnevezésű dokumentum tartalmazott – ismételten felhívta a figyelmet a magyar
fogyasztóvédelem területén lévő hiányosságokra; köztük az átfogó fogyasztóvédelmi törvény és
az átlátható hatásköri szabályok hiányára. A kormány a véleményezésben megfogalmazott
egyértelmű elvárások ösztönzésére elfogadta a fogyasztóvédelmi modernizáció szükségességét és
határozatban fektette le a korszerűsítés legfontosabb elveit és feladatait. Az uniós elvárásoknak
való megfelelés céljából került megalkotásra a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
amely az addig hiányzó átfogó fogyasztóvédelmi szabályozást pótolta. A törvény eleget tett az
uniós elvárásoknak és rögzítette az öt uniós alapjogot, valamint ezek érvényesítése céljából
meghatározásra kerültek az egészséges és biztonságos áru és szolgáltatás kritériumai; a gyártói és
kereskedői felelősségi körök; a termékek címkézésének, a használati- és kezelési útmutató, a
megfelelőség-tanúsítás, az árfeltüntetés és a csomagolás szabályai; a békéltető testületekre és az
ügyfélszolgálatokra vonatkozó rendelkezések; a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek szervezeti és
eljárási rendje, valamint a fogyasztóvédelem állami intézményrendszere.
A fogyasztóvédelem iránti társadalmi igény, a gazdasági változások és a csatlakozási folyamat
eredményeképpen az 1990-es évek végére kialakult a mai értelemben vett fogyasztóvédelmi jog
szabályozása, annak alapvető jogi intézményeivel és szervezeti hátterével. Fazekas (2007) az 1990es évek második fele és a 2000-es évek eleje közötti időszakot a fogyasztóvédelmi jogszabályok
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tekintetében a „tömegtermelés” időszakának nevezi, amit dömpingszerű, az acquis86 átvételét
célzó „jogszabály-gyártás” jellemzett. Az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozásig a
„finomrahangolás” stádiuma következett, amely azon jogharmonizációs feladatok teljesítését
jelentette, melyek a fogyasztóvédelmi Acquis Communautaire-nek való teljes megfelelést
biztosították. Ezen időszak alatt került elfogadásra a fogyasztók megtévesztésének szabályozását
is tartalmazó a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló (1996. évi
LVII.) törvény, amely előírta, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a
versenytársak és fogyasztók érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség
követelményeibe ütközően – folytatni. A törvény „a fogyasztói döntések tisztességtelen
befolyásolásának tilalma” tényállások tekintetében rögzítette – a verseny érintettségét
mérlegelendő – a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelmi indíttatású ügyekben való
eljárásának alapjait is. A gazdasági reklámtevékenység folytatásának törvényes szabályain túl,
kifejezetten fogyasztóvédelmi célú szabályokat a Parlament által 1997-ben elfogadott a gazdasági
reklámtevékenységről szóló (LVIII.) törvény is tartalmazott. A törvény a reklámok címzettjének
speciálisan védendő köre (kiskorúak védelme) mellett a fogyasztók reklámokhoz való viszonyát is
értékelte a megtévesztő és összehasonlító reklámozás vonatkozásában. (E törvények
fogyasztóvédelmi vonatkozásival és a 2005/29/EK irányelv implementálásával történő
átdolgozásával a III.3. fejezetben részletesebben is foglalkozom.) 1998–1999-ben – az Fgytv-ben
foglalt felhatalmazás alapján – a fogyasztói szerződésekre vonatkozó közösségi irányelvek
átültetésével olyan új szerződési szabályok kerültek a magyar polgári jogba, amelyek addig
ismeretlenek voltak a hazai szabályozásban, és amelyek eddig szokatlan kereskedelmi
módszerekkel (például a házaló kereskedelemmel és a távollevők között kötött szerződésekkel)
szemben nyújtottak új fogyasztóvédelmi garanciákat (Fazekas 2007). Mindkét kereskedelmi
gyakorlat a fogyasztók választási szabadságának korlátozását jelentheti azáltal, hogy a
fogyasztónak nincs ideje és módja átgondolni vagy más ajánlattal összehasonlítani az adott üzleti
ajánlatot, s így megfontoltan dönteni. Mindezen megfontolások alapján az irányelvek szigorú
előírásokat tartalmaztak a szerződéskötést megelőző fogyasztóknak szóló tájékoztatási
kötelezettség, a szerződéstől való elállás joga, illetve a felelősségi szabályozások vonatkozásában.

Az Acquis Communautaire (röv. acquis), avagy Közösségi vívmányok az Európai Unió Tagállamait összekötő
közös jogok és kötelezettségek összessége. Az Acquis Communautaire az egységes piacra s az ebben foglalt négy
szabadságjogra (az áruk, a személyek, a tőke és a szolgáltatások mozgásának szabadságára) vonatkozó szabályok, az
ezt alátámasztó közös (agrár-, kereskedelmi-, verseny-, szállítási- és egyéb) politika, illetve a legkedvezőtlenebb
helyzetben lévő régiók és népességkategóriák támogatására szolgáló intézkedések összességét fejezi ki. Az Acquis
Communautaire koncepciója abban különbözik a Közösségi jog fogalmától, hogy magában foglalja a jogilag nem
kötelező szabályokat is. Az Unióhoz újonnan csatlakozni kívánó államoknak nem csupán a Közösségi jogot, hanem
az Acquis Communautaire fogalomkörébe tartozó többi szabályt is kötelező érvényűként kell elfogadniuk. Forrás:
URL (Letöltés dátuma: 2014.04.29.)
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1999. április 6-án született meg az első fogyasztóvédelmi politika87 koncepciójáról szóló
kormányhatározat, amely meghatározta a 1999–2001 közötti időszak prioritásait, mint az állam
által fenntartott erős és hatékony fogyasztóvédelmi intézményrendszer működtetését, a társadalmi
fogyasztóvédelmi

szerveződések

tevékenységének

fejlesztését,

valamint

a

fogyasztók

iskolarendszerű fogyasztóvédelmi oktatását.
2.3.

A fogyasztóvédelem alakulása a csatlakozást követően

A csatlakozást megelőzően közel 1800 irányelvhez és 6000 rendelethez kellett közelíteni a magyar
jogot (Fazekas 2004b), amivel Magyarország a közösségi fogyasztóvédelmi joganyag jelentős
részét implementálta. A csatlakozást követően a jogalkotást már nem elsősorban a – továbbra is
fennálló – jogharmonizációs kötelezettség, hanem a megváltozott gazdasági, politikai és
társadalmi környezet igényei határozták meg, amely két eseményre vezethető vissza. Egyrészt a
rendszerváltozás hatására, amely során történelmileg rendkívül rövid idő alatt megváltozott a
gazdaság, illetve a piac szerkezete, kialakult a gazdasági verseny, amelyben a fogyasztók a
termékek

és

szolgáltatások

bő

választékával

találkozhatnak.

Ezzel

együtt

a

cégek

„multinacionalizálódtak”, a fogyasztókat újfajta technikákkal csalogatják üzleteikbe, és a kisebb
vállalkozások is igyekeznek megfelelni a piac növekvő elvárásainak. Másrészt a változást az
Európai Unióhoz történő csatlakozás is felerősítette, valamint a technológia rohamos fejlődése. A
hazai fogyasztó ezen új kihívásoknak ilyen rövid idő alatt nem tudott megfelelni, a termékek és az
új típusú szolgáltatások (mint például az e-kereskedelem) megismerése jelentős kihívást
teremt(ett). Magyarország fogyasztói társadalom lett, de egyúttal az áhított nyugati fogyasztói
társadalmak kevésbé irigyelt problémái is jelentkeztek.
A kormány a 2003–2006 közötti időszakra szóló, II. fogyasztóvédelmi politikai stratégiát88,
valamint annak megvalósítását szolgáló feladattervet a 1012/2003. (II. 25.) Korm. határozattal
fogadta el. A feladatterv végrehajtása során a hangsúlyok a fogyasztók életének, egészségének és
biztonságának védelmére, a fogyasztói jogok képviseletét ellátó társadalmi szervezetek
működésének elősegítésére, valamint a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti intézményrendszer, a
békéltető testületek tevékenysége és a fogyasztóvédelmi oktatás EU konform továbbfejlesztésére kerültek.
Kiemelt feladatként jelentek meg az elektronikus kereskedelem területén a fogyasztók
biztonságának javítása, ennek érdekében az elektronikus kereskedelmi, informatikai alkalmazások
minősége és biztonsága tanúsítási rendjének kialakítása, az „alternatív online vitarendezési
módok”
87
88

bevezetése,

valamint

a

fogyasztóvédelmet

érintő

kereskedelmi

jogszabályok

1036/1999. (IV. 21.) Korm. határozat a fogyasztóvédelmi politika koncepciójáról
1012/2003. (II. 25.) Korm. határozat a II. középtávú, 2003–2006-ig szóló fogyasztóvédelmi politikáról
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felülvizsgálata. A szintén a prioritások között szereplő feladat a fogyasztók biztonságának
védelme, melynek érdekében Magyarország már a csatlakozás előtt is részese volt a veszélyes
termékeket a közép-kelet európai országokon belül nyilvántartó gyorsriasztási rendszernek, a
TRAPEX-nek (Transitional Rapid Information Exchange System on Dangerous Products), majd
az uniós csatlakozást követően az Európai Unió területén forgalomba hozott, veszélyesnek
minősített termékek gyorsriasztási rendszerének, a RAPEX-nek is.
A 2002–2006 közötti közösségi fogyasztóvédelmi stratégia középtávú céljai közt szerepelt a
fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtásának biztosítása, melynek elérése érdekében a
Bizottság a fogyasztóvédelemi szabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti
együttműködés kereteinek kialakítását jelölte meg, majd ezt támogatandó megalkotta a
fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendeletet. Az ún. CPC rendelet
kiemeli, hogy a tagállamokban a fogyasztói szervezetek lényeges szerepet töltenek be a fogyasztók
tájékoztatásában, oktatásában és a fogyasztók érdekeinek védelmében, ideértve a vitarendezést is,
és e szervezeteket, ezen rendelet alkalmazásának erősítése érdekében ösztönözni kell a hatáskörrel
rendelkező hatóságokkal való együttműködésre. A rendelet végrehajtásának első lépéseként a
2083/2006. (IV. 18.) Korm. határozatban kijelölésre kerültek az egyes, a fogyasztók érdekeinek
védelmét szolgáló jogszabályok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok (a Gazdasági
Versenyhivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [FVF], illetve a megyei [fővárosi]
fogyasztóvédelmi felügyelőségek, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [PSZÁF], az
Országos Rádió és Televízió Testület [ORTT], a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH], az
Országos Gyógyszerészeti Intézet [OGYI], illetve a Polgári Légiközlekedési Hatóság [PLH],
amelyek között összekötő hivatalként a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség működik).
A számos átfogó jellegű törvényi szintű módosítás mellett a fogyasztóvédelem helyzetének
eddigi tapasztalatai, a piaci igények és jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése, illetve a
kormányzati szerkezetváltás több rendelet módosítását is szükségessé tette. Ezek között
kiemelendő az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és üzleten kívüli kereskedés
folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (amelyet a csatlakozást
követő első jelentősebb fogyasztóvédelmi tárgyú módosításként is említenek), a 2004-ben, majd
2005-ben is módosításra

kerülő kötelező

jótállásra

vonatkozó

törvényi

szabályozás

modernizációja, valamint az árfeltüntetésre vonatkozó rendeleti szintű szabályozás módosítása,
amely

ezáltal

az

üzemanyagtöltő

állomások

üzemanyag-árainak

feltüntetésére

és

a

vendéglátóiparban alkalmazott felszolgálási díj bevezetésére is kiterjedt.
Említést érdemel még az ezen időszak alatt elfogadott – ugyancsak a megváltozott társadalmi
és piaci igényekhez illeszkedő – kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, amely számos
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fogyasztóvédelmi szempontból is jelentős rendelkezést tartalmazott. A törvény a mikro-, kis- és
középvállalkozások fennmaradását és fejlődését előtérbe helyezve a tevékenységek folytatásának
alapelveit és feltételeit szabályozza, különös tekintettel a gazdasági környezet, a kereskedők és a
vásárlók érdekeire. Fontosnak tartja a vállalkozási szabadság elvének fenntartását, ezért a
beavatkozások körét minimálisra szűkítve elismeri a szakmai önszabályozás, valamint olyan – a
kereskedők csoportjai által létrehozott, magukra nézve kötelezően elismert – magatartási kódex
jelentőségét, amely meghatározza a kereskedők magatartását olyan fontos területeken, mint a
tisztességes kereskedelmi gyakorlat, a fogyasztókkal szemben folytatott magatartás, vagy a
beszerzési ár alatt történő értékesítés gyakorlatának korlátozása (Tamás et al. 2011).
A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika (2007–2013)89 a megelőző időszakra szóló
fogyasztóvédelmi politika végrehajtásának értékelése, valamint a fogyasztóvédelem területén
fennálló hiányosságok számbavétele alapján az európai uniós fogyasztóvédelmi politikában
kitűzött célok mentén került meghatározásra. A kormány a hét éves intervallumra vetített
fogyasztóvédelmi politikájában meghatározott prioritásokkal kapcsolatos feladatokat két
cselekvési programra bontva konkretizálta, a 2007–2010 közötti időszakra szóló részletes
fogyasztóvédelmi cselekvési program90 4 évre vonatkozóan határozta meg a fogyasztóvédelmi
politikai intézkedéseket, míg az időszak második felére a IV. középtávú fogyasztóvédelmi
politika91 megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv tesz javaslatot a szükséges
kormányzati intézkedésekre.
Az Európai Unió által – különösen a 2004. május 1. óta csatlakozott tagországokkal szemben
– elvárt európai szintű fogyasztóvédelem eléréséhez a tagországok, így hazánk feladata is a
fogyasztóvédelem magasabb szintjének – főként pontosabb adatok, jobb konzultáció és a
fogyasztói érdekek jobb képviselete révén –, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok
eredményesebb alkalmazásának biztosítása, különösen a jogalkalmazói együttműködés, a
tájékoztatás, az oktatás és a jogérvényesítés által. A korábbi évek tapasztalatai és a hatályos
fogyasztóvédelmi politika végrehajtásának értékelése másrészt rávilágítottak azokra a nemzeti
sajátosságokra, hogy ugyan jelen van és bővül a jogaival tisztában lévő és azt érvényesíteni képes
fogyasztói réteg, de még többségében vannak azok, akik megvédésére csak egy érdemben
megerősödő civil szerveződés és maga az állam képes. Az elkövetkezendő időszak tehát átmeneti
abból a szempontból, hogy a kormány feladata egyfelől a polgárok segítése, a civil szervezetek
megerősítése, amely hosszabb folyamat, másfelől az állam hatósági feladatainak hatékonyabb
ellátása, elsősorban a leginkább kiszolgáltatottak érdekében.
III. középtávú fogyasztóvédelmi politika (2007–2013). URL (Letöltés dátuma: 2014.04.29.)
Fogyasztóvédelmi cselekvési program a 2007–2010. közötti időszakra. URL (Letöltés dátuma: 2014.04.30.)
91 Magyarország 2014-ig szóló IV. középtávú Fogyasztóvédelmi Politikája. URL (Letöltés dátuma: 2014.04.30.)
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Mindezen felismerések nyomán és kitűzött törekvések érdekében a fogyasztóvédelmi politika
három fő – a korábbi időszakokhoz hasonló – prioritást határoz meg; (1) a fogyasztóvédelem
állami intézményrendszerének megerősítését, (2) a civil szféra fogyasztóvédelemben betöltött
szerepének

erősítését,

valamint

(3)

a

fogyasztóvédelem

„társadalmasítását”,

amelyek

megvalósítását szolgáló konkrét feladatokat a III. középtávú cselekvési program (2007–2010)
taglalja részletesebben.
Az állami intézményrendszer hatékonyságának növelése érdekében megjelölésre került feladatként a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, valamint a felügyelőségek feladat- és hatáskörének
újraszabályozása, amelynek célja, hogy a szubszidiárius hatáskör helyett a fogyasztóvédelmi
hatóság minden olyan, a fogyasztói érdekek sérelmével és a fogyasztási cikkek piacfelügyeletével
kapcsolatos ügyben jogosult legyen eljárni, ahol ezt külön jogszabály nem zárja ki. A
fogyasztóvédelmi hatóság ilyen fajta általános hatáskörének (amely a helyi fogyasztóvédelmi
feladatok ellátására is kiterjed) biztosításával párhuzamosan azonban az egyes fogyasztóvédelmi
feladatokat ellátó egyéb hatóságok hatásköreit sem zárnák ki. Ugyanakkor a hatásköri
újraszabályozás mellett fontos kérdésként merült fel az irányítási szempontból széttagolt
fogyasztóvédelmi szervezetrendszer integrálása, valamint a már említett helyi szinten a
fogyasztóvédelmi hatóságok és a(z) – EU szubszidiaritás elvének megfelelően működő – jegyzők
joggyakorlatának közelítése, az együttműködés erősítése. A program feladatul tűzte ki a
fogyasztóvédelmi és a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatokat ellátó
hatóságok együttműködésének erősítését, amelynek egyik iránya a Piacfelügyeleti Tanács
tevékenységének újjáélesztése lehet. A program kiemelt kérdésként kezelte egy új, hatékony és
kellő visszatartó erővel bíró szankciórendszer kidolgozását, valamint a fogyasztóvédelmi döntések
nagyobb nyilvánosságának biztosítását. A büntetések mellett alapvető fontosságúnak tartja, hogy
a pozitív magatartás előnyökkel járjon és nyilvánosságot kapjon, s ezáltal a felelősségteljes
magatartást tanúsító vállalkozások között „egyedül maradjon” a jogsértéseket halmozottan
elkövető, a fogyasztói jogvitákban automatikusan elutasító magatartást tanúsító gazdálkodó
szervezet. Álláspontja szerint a nyilvánosság nemcsak fegyver a piaci helyzetükkel visszaélő
kereskedőkkel és szolgáltatókkal szemben, hanem egyben a tisztességes piaci szereplők érdeke is.
A közérdekű adatok nyilvánossága hozzájárul a fogyasztói jogok érvényesüléséhez, az
információk nyilvánossága elősegíti a fogyasztóvédelmi szabályok érvényesülését és a
fogyasztóvédelmi hatóságok tevékenységének átláthatóságát. Végül e pont kapcsán megjelöli
azokat a – már említett – gazdasági-társadalmi változások hatására megjelenő új területeket,
amelyek új kihívást jelentenek a fogyasztóvédelmi politika számára, mint a pénzügyi- és
energetikai szolgáltatások, az e-kereskedelem és a megszokottól eltérő kereskedelmi formák, a
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betegek és ellátottak érdekeinek védelme, valamint az európai szabványok magyar nyelvű
bevezetése. E területek kapcsán felhívja a figyelmet a hazai fogyasztók ismereteinek (pénzügyi
kultúrájának) alacsony szintjére és a nem egységes kereskedelmi gyakorlatok miatt a fogyasztók
tájékoztatáshoz való jogának sérelmére, amelyre megoldásként elsősorban a pénzügyi szolgáltatók
és kereskedők önszabályozó magatartásának ösztönzésére vonatkozó állami és társadalmi
intézkedés foganatosítását támogatná.
A fogyasztóvédelem állami intézményrendszerének megerősítése érdekében tett intézkedések
eredményeiként92 a kettős irányítás megszüntetése és a területi felügyelőségeknek a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe való (vissza)integrálása révén 2007. szeptember 1.
napjával létrejött a fogyasztóvédelem új, egységes szerve Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
néven. Az NFH hatáskörének tisztázására rögzítésre került a fogyasztóvédelmi törvényben, hogy
a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban
foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén, valamint ellenőrzi a külön
jogszabályban foglalt fogyasztóvédelmi vonatkozású rendelkezések betartását, és – ha a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik – eljár azok megsértése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság döntéseinek szélesebb
nyilvánosságra hozatala kapcsán a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008.
szeptember 1-jén hatályba lépő módosításával bővült a kötelezően nyilvánosságra hozandó
információk köre (üzlet ideiglenes bezárását elrendelő, és az adott termék forgalmazását megtiltó
határozatokra, és jogerős határozatokra) is.
A civil szféra erősítése elsősorban a fogyasztók érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervek
helyzetének és a fogyasztóvédelemben betöltött szerepének fokozását jelenti. Az Európai Unió
többi tagállamának gyakorlatát követve a jelentős állami beavatkozásra épülő fogyasztóvédelmet
célszerűen fel kell váltania a piac nélkülözhetetlen résztvevőjének, a fogyasztónak tudatosabb
fellépése saját ügyében, amelyben ezek az állampolgárok által létrehozott fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezetek nélkülözhetetlenek. A civil szféra erősítéséhez szükséges, a társadalmi
fogyasztóvédelemre fordított és fordítható támogatások felülvizsgálata mellett kiemelt célként
jelent meg a civil fogyasztóvédelmi szervezetek egymást erősítő együttműködésének ösztönzése,
valamint a civil szféra és az állam új típusú konzultációjának megteremtése. Ennek érdekében a
kormány 2008 áprilisában, a 1023/2008. (IV. 17.) Korm. határozat elfogadásával létrehozta a
tripartit rendszerben (az állami, kormányzati oldal, a civil szervezetek, valamint a szakmai
szövetségek részvételével), három szinten (országosan, regionálisan és ágazatilag) működő
A 2007–2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
szóló 1033/2007. (V.23.) Korm. határozat óta elért eredményeket a kormány 2009-ben értékelte. Forrás: URL
(Letöltés dátuma: 2014.04.30.)
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érdekegyeztető fórumot, a Fogyasztóvédelmi Tanácsot. 2011-ben a Tanács hároméves gyakorlata
azonban azt mutatta, hogy a háromoldalú jelleg, az erősen formalizált működési keret nem
segítette kellőképpen a felek együttműködését, az eredményes konzultációt, ezért a kormány a
Fogyasztóvédelmi Tanács átalakításáról határozott. Szintén e körben írta elő a program
Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák és klubok országos hálózatának kiépítését, melyek az NFH
területi szerveivel kötött együttműködési megállapodás alapján minden megyében legalább egy
helyen fogadják a fogyasztói panaszokat, tájékoztatást adnak a fogyasztói kérdésekkel és
problémákkal kapcsolatban és személyes ügyfélszolgálatot működtetnek. A cselekvési terv
kiterjedt a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó békéltető testületi hálózat munkájának javítására, a
hazai Európai Fogyasztói Központ működésének biztosítására, valamint az önkormányzatok
szerepvállalásának javítására a helyi fogyasztóvédelmi problémák megoldásában, amely
területeken is jelentős változások születtek a 2011-es értékelésig.
A fogyasztóvédelem „társadalmasítása” – azaz a fogyasztóvédelem széleskörű társadalmi alapokra
helyezése – egyfelől a tudatos, önálló érdekérvényesítésre képes fogyasztói magatartás általánossá
válását, a civil fogyasztóvédelmi szervezetek érdekérvényesítő képességének növelését, másfelől a
gyártók, forgalmazók, szolgáltatók ezirányú társadalmi felelősségvállalásának megvalósulását
jelenti. A társadalmasítás lényege a tudatos fogyasztóvá nevelés, ami már több éve megjelenik a
mind a közösségi, mind a hazai fogyasztóvédelmi programok célkitűzései között. A fogyasztói
tudatosság elérése érdekében a fogyasztók tájékoztatásának és oktatásának ösztönözése és
támogatása a feladat. A program javaslata szerint az állam szerepe a tájékoztatás és az oktatás
támogatása mellett elsősorban a fogyasztókat fenyegető veszélyhelyzetek kiszűrésére kell, hogy
irányuljon, hogy minél kevesebb konfrontációra kerüljön sor a gazdálkodó szervezetek és a
fogyasztók mindennapi viszonyában. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a fogyasztói jogokról való
információ-továbbítás nem kereskedelmi, hanem elsősorban és kiemelten közszolgálati feladat,
amelynek preventív és visszatartó ereje van. Másrészt kiemeli, hogy a társadalmasítás sikere a
„másik oldal”, a gazdálkodó szervezetek gondolkodásától és magatartásától is nagyban függ. A
kormányzat ezért feladatának tekinti, a gazdálkodó szervezetek képviselőinek tájékoztatását a
fogyasztóvédelem fejlődésének irányairól, a lehetséges hatósági fellépésről, ezzel is a fogyasztói
érdekeket fokozottabban figyelembe vevő jogkövető magatartás elfogadására orientálva őket.
Ennek érdekében a politika kiemelt célként jelöli meg a fogyasztói érdekekkel összefüggő
közvetett és közvetlen kommunikációs tevékenyég fokozását, és ajánlásokat tesz ezek
megvalósítására, eszközeire. A fogyasztóvédelmi ismeretek oktatása kapcsán a program kitér az
iskolai (a köz- és felsőoktatási) és az iskolarendszeren kívüli (a közép- és felsőfokú szakképzési)
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oktatás támogatására (a kapcsolódó eredményeket részletesebben lásd korábban, a II.4.2.
fejezetben).
Már e cselekvési terv feladatai között megjelenik – de hangsúlyosabban csak a következő
időszak programjában kap helyet – a hatóság preventív eszközeinek körét bővítő fogyasztóbarát
védjegy program kialakítása, amely a felelősségteljes magatartást tanúsító vállalkozások
valamennyi szerepelő számára (piaci) előnyt jelentő pozitív megkülönböztetését jelenti.
A cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása elsősorban az állami
intézményrendszer hatékonyabb működése területén ért el jelentősebb eredményeket, míg a
további intézkedések nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (például a 2008-ban
felállított Fogyasztóvédelmi Tanács működését olyan szigorú működési keretek közé szorították,
amely már a hatékonyság ellen hatott), ezért ezek újragondolását irányozták elő a következő
stratégia kialakítása során.
2.4.

A hazai fogyasztóvédelmi politika prioritásai napjainkban

A 2014-ig szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika a megelőző stratégia folytatását és – a
közösségi stratégiával összhangban – a hazai fogyasztóvédelmi politikában is időszerű
szemléletváltást tűzte ki célul. A politika továbbra is prioritásként kezeli (1) a fogyasztóvédelem
állami intézményrendszerének fejlesztését, a piacfelügyeleti tevékenység erősítését (különösen a
közszolgáltatások, az e-kereskedelem, valamint a megszokottól eltérő kereskedelmi formák
tekintetében), (2) a fogyasztóvédelmi hatáskörökkel rendelkező hatóságok (köztük a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán eljáró GVH és
Felügyelet) ellenőrzési feladatainak hatékonyabb összehangolását, (3) a békéltető testületek
eredményességének növelését és tanácsadási tevékenységükre is kiterjedő jogszabályi alapok
biztosítását, valamint (4) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek támogatási
rendszerének átdolgozását, a fogyasztók széles körét érintő oktatásában, tájékoztatásában és
fogyasztóvédelmi kampányok szervezésében betöltött szerepük erősítését.
A hatósági jogalkalmazás tekintetében kiemeli a figyelmeztetést, kötelezést és szankciót
tartalmazó határozatok nyilvánosságra hozatala mellett a pozitív megkülönböztetés eszközeinek
továbbfejlesztését,

így

a

vállalkozásokra

vonatkozó

„fogyasztóbarát

embléma”

feltételrendszerének kidolgozását és bevezetését, valamint – a 2011-ben a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság által bevezetett – pozitív lista93 rendszerének továbbfejlesztését. A
A pozitív lista célja a jogszabályoknak megfelelő vállalkozások pozitív megkülönböztetése és nyilvánosság előtti
megnevezése. A listára kerülés feltétele a három országos vizsgálati program során számon kért (az árfeltüntetésre és
árfelszámításra, a szavatossággal és jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogásokra és a vásárlók könyvébe tett
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korábbi évektől eltérően a kis- és középvállalkozások is a fogyasztóvédelmi politika fókuszába
kerültek, amelyekkel szemben kiemelten indokoltnak tartja a hatósági oldal részéről a
következetes, fokozatos, arányos és méltányos intézkedések rendszerének folyamatos biztosítását,
illetve a hatóságot – ide értve valamennyi fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság –, a
kereskedelmi és iparkamarák, valamint a szakmai érdekképviseleti szervek általi rendszeres
tájékoztatást a változó jogszabályokról, valamint a jogalkalmazás eredményeiről. A kkv-k esetében
a fokozatosság, arányosság és méltányosság elvének megfelelően a hatóság első körben, kisebb
súlyú jogsértések esetén nem szab ki pénzbírságot, hanem a figyelmeztetés lehetőségével él, illetve
azokkal az alternatív eszközökkel, amelyek segítségével várhatóan ugyanazt a célt éri el, mint a
bírságolással. A jogalkalmazás transzparenciájának fokozása mellett megjelennek a vállalkozások
képzésére és a fogyasztóvédelmi ismereteik bővítésére vonatkozó feladatok, amelyek indirekt
módon szintén hozzájárulhatnak a fogyasztói elégedettség és bizalom növeléséhez.
A közösségi fogyasztóvédelmi stratégiával összhangban (lásd korábban) a hazai
fogyasztóvédelmi politika is a fogyasztót helyezi a jogi szabályozás középpontjába, és elismeri a
stratégia azon – pozitívnak vallott – eszméit, amelyek a fogyasztói viselkedés mélyebb
megismerésének fontosságát hangsúlyozzák. Ehhez (vagyis annak megismeréséhez, hogy „a
fogyasztók mennyire racionálisak a gyakorlatban, és az egyes marketingfogások hogyan hatnak rájuk”) azonban
változtatni szükséges a különböző piacok vizsgálatára szolgáló eszközökön és mutatókon,
valamint azok módszereit és a piac működését a fogyasztók szempontjából célszerű értékelni.
Kiemeli, hogy a piacok vizsgálatához ezért olyan eszközökre van szükség, amelyek alkalmasak
olyan alapvető tényezők érvényesülésének mérésére, mint a fogyasztói elégedettség, a
biztonságosság, a panaszok vagy a termékek és szolgáltatások fogyasztói ára.
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai rávilágítottak, hogy a fogyasztói kiszolgáltatottság nem
azonos mértékű a különböző korú, felkészültségű és társadalmi helyzetű fogyasztók között.
Vannak olyan fogyasztói rétegek, amelyek egyértelmű célpontjai az olyan kereskedelmi
gyakorlatoknak, amelyekkel szemben – figyelemmel az egyéni jogérvényesítés korlátozott
lehetőségeire – más területekkel összehasonlítva erőteljesebb és konkrétabb hatósági beavatkozás
indokolt. E felismerés, valamint a gyermekek fogyasztásban betöltött szerepének és az idősek
számának növekedése a jogalkotó figyelmét a fogyasztóvédelmi politika megalkotása során a
bejegyzések intézésére, valamint az idegenforgalmilag frekventált helyeken működő vendéglátó egységekre és a
személy-taxi szolgáltatásokra vonatkozó) jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés, amelyről a
fogyasztóvédelmi hatóság központja igazolást állít ki, amit a vállalkozás az üzletben kifüggeszthet. A jogkövető
vállalkozásra vonatkozó, a normáknak megfelelő működést igazoló információk emellett a hatóság honlapján is
megjelennek. A listán maradás feltétele azonban az, hogy a vállalkozás vállalja az esetleges utóellenőrzést
(amennyiben egy utó- vagy újbóli ellenőrzés során a hatóság jogsértést tár fel, a listáról törlésre kerül), illetve hogy a
pozitív minősítéssel rendelkezőkkel szemben bejelentett panaszokat a hatóság soron kívül vizsgálja ki. Jelenleg 2191
vállalkozás szerepel a listán és az elmúlt 3 év alatt 24 vállalkozás került törlésre az utóellenőrzéseken feltárt
szabálytalanságok miatt. Forrás: URL (Letöltés dátuma: 2014.05.15.)

91

fogyasztók speciálisan védendő körére irányította. Ennek keretében feladatokat fogalmaz meg a
18. életévüket be nem töltött személyek, valamint az időskorúak és fogyatékossággal élők
védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés fokozott ellenőrzésére, és az e célkitűzés
érdekében szükséges jogszabályok kidolgozására vonatkozóan. A hatóság által ellenőrzésre kijelölt
területek körében így kiemelt szerepet kap a csecsemők és a kisgyermekek életét, egészségét és
testi épségét veszélyeztető termékek, illetve a kifejezetten részükre szóló reklámok kiszűrése. A
termék-specifikus vizsgálatok között kiemeli a fiatalok által aktuálisan leggyakrabban használt
termékek és szolgáltatások körében a távközlési szolgáltatások, valamint az elektronikus
kereskedelmi

tevékenység

során

használt

általános

szerződési

feltételek

jogszabályi

megfelelőségének vizsgálatát. A hatósági tapasztalatok szerint a kereskedelem és a szolgáltatói
szektor egyes ágazatai, jellemzően a termékbemutatókkal egybekötött kirándulások szervezése, a
gyógyszerekkel és gyógyhatású – vagy annak mondott – készítményekkel, étrend-kiegészítőkkel,
gyógyászati segédeszközökkel összefüggő kereskedelmi- és marketingtevékenység, illetve az
időskori ellátást biztosító szolgáltatások sokszor kihasználják az idősekre jellemző nagyobb
mértékű hiszékenységet és tapasztalatlanságot, ezért a hatósági ellenőrzések során is különösen
indokolt ezekre a tevékenységekre koncentrálni.
A IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika által meghatározott feladatok végrehajtásának
2014. évi értékelése94 a prioritásként is megfogalmazott, az elmúlt négy évben a
fogyasztóvédelemben végbement korszakváltást emeli ki legfőbb eredményként, amelynek
legmeggyőzőbb példája, hogy a fogyasztói jogok védelme bekerült az alaptörvénybe95, s ezzel a
fogyasztóvédelem alaptörvényi szintre emelkedett. A hatósági szemléletváltás kiterjedt a
politikában részletezett „elsőre figyelmeztetés” elvén túl új, preventív és alternatív – a
vállalkozások jogkövető magatartását és a tudatos fogyasztóvá válást – ösztönző eszközök (mint a
Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer, a Nemzeti Fogyasztói Termékkosár96, az NFH Okoskosár és
az NFH Okosotthon) bevezetésére és továbbfejlesztésére (lásd korábban, a pozitív lista kapcsán).

Korszakváltás volt a fogyasztóvédelemben. Forrás: URL (Letöltés dátuma: 2014.05.15.)
Magyarország Alaptörvényének M) cikk (2) bekezdése szerint: „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny
feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.”.
96 A „Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer” létrehozásának célja és várt hasznossága, hogy „a vállalkozások közül
kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelő és
fenntartó cégeket, a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói
tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység
végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére”. Az NFH gondozásában,
pályázati rendszerben működő „Fogyasztóbarát” minősítéssel a 2012. évi bevezetés óta jelenleg 12 vállalkozás
rendelkezik, illetve a 2013-ban, a határon átnyúló tevékenységet is folytató vállalkozásokra bevezetett „Consumer
Friendly Trader” tanúsítványt ezidáig 3 vállalkozás kapta meg.
A „Nemzeti Fogyasztói Termékkosár” célja, hogy összegyűjtse és ajánlja a Magyarországon előállított és forgalmazott
minőségi termékeket, amelyek a fogyasztók értékelése alapján ár-érték arányban kiemelkednek a hasonló termékek
közül. Forrás: URL (Letöltés dátuma: 2014.05.15.)
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A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a UCP irányelv 2008. szeptemberi
törvényi implementálása kapcsán történő átfogó módosítása után 2012-ben és 2013-ban is
módosításra került. A 2012 márciusában elfogadott változások97 elsősorban a törvény értelmező
rendelkezéseit, a panaszkezelésre, ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó szabályokat, a
békéltető testületi eljárások kereteit, a közérdekű keresetindításra vonatkozó rendelkezéséket,
valamint a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását érintették. Ez utóbbi kapcsán kiemelendő, hogy a
IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikával összhangban az Fgytv. módosításában előtérbe került
a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok védelme, miszerint a fogyasztóvédelmi hatóság határozata
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ha az szükséges a fiatalkorúak fizikai, szellemi,
érzelmi, vagy erkölcsi fejlődésének védelme érdekében. Továbbá, a kis- és középvállalkozásokra
vonatkozóan főszabályként bekerült, hogy jogsértés esetén első alkalommal nem szabható ki
fogyasztóvédelmi bírság – a hatóságnak a felhívás eszközével kell élnie –, kivéve, ha a tevékenység
által emberi élet, testi épség, egészség került közvetlen veszélybe, vagy környezetkárosodás
következett be, illetve az előzőek értelmében, ha a 18. életévüket be nem töltött személyek
védelmét célzó jogszabályi rendelkezés került megsértésére. Ugyancsak a preventív eszközök
körét bővítette az Uniós jogharmonizáció nyomán bekerült előzetes felhívás lehetősége, mely
szerint a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének alapos gyanúja esetén a hatóság jogosult
az eljárás megindítása előtt a jogsértő vállalkozást előzetesen, határidő tűzésével felhívni a hibák,
hiányosságok megszüntetésére, amely a vállalkozások számára lehetőséget biztosít arra, hogy
jogkövetkezmény alkalmazása nélkül tegyenek eleget a jogszabályi előírásoknak. A fogyasztók
oktatásának kérdését mindössze annyiban érintette a törvénymódosítás, hogy az állam – a Fgytv.
17. § (5) bekezdésében meghatározott – fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatai már
nem kizárólag az iskolarendszerű oktatásra korlátozódnak.
A 2013. évi törvénymódosítás98 fókuszába a kiszolgáltatott fogyasztói rétegek helyzetének
javítása került, így például a korábbi rendelkezések szigorításaként kötelező bírságkiszabási esetté
vált, ha a jogsértésre a fogyasztóknak koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk
miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó fogyasztóval
szemben kerül sor, ezzel többek között hatékonyabbá téve például a tipikusan idős korosztályt
célzó termékbemutatókon tapasztalt jogsértések visszaszorítását. A törvényváltozás egyik
legfontosabb rendelkezése a fogyasztói csoport létrehozására vonatkozó tilalom fenntartása 2014.
január 1-jét követően is. Az eddigi, 2012-es szabályozás csupán 2014. január 1-jéig tiltotta meg
ilyen csoportok létrehozását annak eldöntésére, hogy – az állami kontroll tapasztalatai alapján –
2012. évi LV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról. Lásd továbbá
részletesebben: URL (Letöltés dátuma: 2014.06.15.)
98 2013. évi CLXXXIII. törvény egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról. Lásd továbbá részletesebben:
URL (Letöltés dátuma: 2014.06.15.)
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engedhető-e a fogyasztói csoportok szervezésére irányuló tevékenység szabad gyakorlása, avagy
annak megtiltása szükséges. A fogyasztóvédelmi hatóság által lefolytatott vizsgálat tapasztalatai
azt mutatták, hogy a konstrukciót működtető vállalkozások gyakorlata a növekvő állami és
társadalmi figyelem ellenére sem változott pozitív irányba, továbbra is jellemzően a
legkiszolgáltatottabb fogyasztói rétegek megtévesztésével szervezik tevékenységüket (erről lásd
később a V.3.2.2. fejezetben). A törvénymódosítás ezen túl további jogintézményekkel egészítette
ki a fogyasztóvédelem rendszerét, egyrészt a fogyasztóvédelmi hatóság szervezetében (a megyei és
fővárosi felügyelőségeken) 2014 januárjától fogyasztóvédelmi rezsipontok működnek, amelyek
feladata a villamos energia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-szolgáltatást és hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő területen a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a
fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe

vehető

igényérvényesítési eszközökről. Másrészt ehhez kapcsolódó jelentős, a kis- és középvállalkozásnak
nem minősülő vállalkozásokat érintő változás, miszerint ezen vállalkozások 2014. február 1-jétől
fogyasztóvédelmi referenst kötelesek foglalkoztatni, amelyre vonatkozóan az előírt képzettségi
követelményeket 2014. augusztus 1-jéig kell(ett) teljesíteni. A fogyasztóvédelmi referens feladata a
vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, az alkalmazottak részére
fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése, valamint a kapcsolattartás a fogyasztóvédelmi
hatósággal, békéltető testületekkel, és egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami
szervekkel. A módosítás értelmében fogyasztóvédelmi referenst a nagy gazdasági erővel
rendelkező és nagyszámú alkalmazottat foglalkoztató cégek és a közszolgáltatók kötelesek
foglalkoztatni, amelyek a fogyasztók széles körét érintő tevékenységet végeznek. Az új
intézménytől a vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozását, a jogszabályok
ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését várja a jogalkotó. A hatósági
tapasztalatok alapján hozott intézkedés tehát megerősíti azt a hipotézisemet, miszerint jogsértések igen nagy
hányada a fogyasztóvédelmi szabályok, kötelezettségek ismeretének hiányából fakad, ezért a vállalkozások
fogyasztóvédelmi tudatosságának erősítése van szükség, amelynek egyik eszköze lehet a referens alkalmazása. Az
intézkedést számos kritika érte, és kétségek merültek fel annak eredményességéről99, melyek
szerint egyrészt az érintett vállalkozások részéről nem jelent jelentősebb változást, hiszen a nagy
hazai és nemzetközi áruház-láncok a referens által ellátandó feladatokat valamilyen formában
eddig is ellátták, a nagy alapterületű értékesítőhelyeken pedig általában vevőszolgálatot
működtetnek, másrészt nem ad megoldást a piacon nagy számban jelenlevő – a vállalkozások
több mint 95%-át kitevő – kkv-k jogkövető tevékenységének erősítésében. A fogyasztóvédelmi

Lásd az Országos Kereskedelmi Szövetség véleménye. URL (Letöltés dátuma: 2014.06.23.), vö. a vállalkozások
fogyasztóvédelmi tudatosságára vonatkozó téziseimmel.
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ellenőrzések tapasztalatai ugyanakkor nem támasztanak alá ilyen arányú megkülönböztetést a kisés nagyvállalkozások között.
Az aktualitások között szükséges kiemelni továbbá – a már korábban is említett – 2011-ben
elfogadásra került, a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv hazai jogrendbe történő
átültetését, a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet elfogadását, amely alapvetően átalakította a fogyasztóvédelem
olyan kiemelten kezelt területeit, mint a távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött
szerződések kérdéskörét. A rendelet a fogyasztói szerződések vonatkozásában több tekintetben
részletesebb és szigorúbb szabályokat, valamint tájékoztatási kötelezettséget ír elő a kereskedők
számára. Ilyenek például a telefonos ügyintézéssel és a különböző fizetési módokkal (így például
sárga csekkes fizetéssel) összefüggésben felmerülő emelt díjak tilalma, az üzlethelyiségen kívül és
távollévők között kötött szerződéskötést megelőző tájékoztatás tartalmi (a garancia szó tisztázása)
és formai követelményei, valamint a fogyasztót megillető elállás és felmondás határidejének (a
korábbi nyolc munkanap helyett 14 naptári napon belülre történő) módosulása.
A IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika értékelése szerint a fogyasztóvédelem magasabb
szintjének elérésére irányuló, fentebb bemutatott törekvések eredményesek voltak, s így a
fogyasztók alapvető – termékbiztonsághoz, megfelelő tájékoztatáshoz, vagyoni érdekeik
védelméhez és jogorvoslathoz fűződő – jogai több lényeges ponton további megerősítést nyertek.
Ez az eredményesség azonban kissé megtörni látszik, hiszen a következő időszakra szóló, V.
fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatban sem szakmai, sem közérdekű információ nem elérhető.
Az irányok és a feladatok ugyan az EU – korábbiakban bemutatott – 2014 és 2020 közötti
időszakra vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi stratégiája által determináltak, de ezek
vonatkozásában a hazai politikai, gazdasági és társadalmi viszonyokra való átültetésük és
megvalósításuk eszközei nem ismertek.
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3.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma – a UCP irányelv és
az Fttv. törvény

3.1.

A kereskedelmi gyakorlat és a piacbefolyásolás fogyasztóvédelmi szabályozása – a
UCP irányelv és előzményei

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának (elsődleges) alapjai
az Unió szintjén egészen az EGK-t létrehozó Római Szerződésig (1957) nyúlnak vissza, amely
célul tűzte ki egyrészt a hamisítatlan verseny biztosítását (3. cikk g) pont), másrészt a
fogyasztóvédelem erősítését (3. cikk s) pont). Ebből tehát az következik, hogy a fogyasztó
nemcsak címzettje a tilalomnak, de egyúttal piaci szereplő is, akinek a verseny alakításában
lényeges szerepe van. A Maastrichti Szerződés 95. cikke emellett kimondja, hogy a Közösség
magas szintű fogyasztóvédelmet kíván megteremteni, amelyet a tisztességtelen kereskedelmi
magatartás jogának szempontjából a Közösség a fogyasztók gazdasági érdekeinek, valamint a
tájékoztatáshoz való joguk védelmével próbál megvalósítani. A másodlagos uniós jogforrások
között az 1980-as évek közepétől megjelenő, a megtévesztő reklámra vonatkozó (84/450/EGK),
a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott feltételekről szóló (93/13/EGK), a távollevők
között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló (97/7/EK), az összehasonlító
reklámról szóló (97/55/EK), valamint a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó
jótállásnak egyes vonatkozásiról szóló (1999/44/EK) irányelvek említhetők (Tárczy 2012).
Tagállami szinten az irányelv előzményeinek két – szűkebb körben – érvényesülő tiltást
tekinthetünk. A tagállamok többségében már hosszabb idő óta tiltották a fogyasztók
megtévesztését, illetve egyes országokban a fogyasztókkal szembeni agresszív magatartásokra
vonatkozóan is érvényesült valamilyen formában tilalom. A tagállamok – ugyan létező –
szabályozása azonban meglehetősen sokszínű volt. Ennek oka egyrészt az, hogy a tisztességtelen
magatartást a tagállamok közjogi (Svédország), magánjogi (Németország) és a büntetőjogi
előírásai is szabályozták, másrészt az egyes jogszabályi előírások a vállalatok és a fogyasztók
közötti (Business-to-Consumer, B2C), míg mások a versenytársak közötti (Business-to-Business,
B2B) üzleti magaratásra terjedtek ki. Magyarországon 2008-ig a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Versenytörvény, Tpvt.)
III. fejezete tiltotta a fogyasztók megtévesztését, és szolgált alapul például az árfeltüntetéssel, a
fogyasztók által fizetendő akciós ellenértékkel, a nyerés esélyével kapcsolatos, illetve az áru
külföldi jellegére utaló megtévesztő tájékoztatás elleni eljárásokban. A fogyasztókkal szembeni
agresszív magatartást külön jogszabály nem tiltotta, de a Tpvt. 10. §-a fogyasztó összehasonlítási

96

lehetőségét megvonó, őt az állítólag csak aznap érvényesülő kedvezményes árral azonnali
döntéshozatalra késztető magatartás tekintetében tilalmazta és szankcionálta azt. A fogyasztók
jogait védte továbbá a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, amely a fogyasztók
tájékoztatásának szabályait is részletesen tartalmazta. A reklámtevékenységekkel kapcsolatos
alapvető fogalmakat, az általános és speciális reklámtilalmakat és -korlátozásokat az 1997. évi
(LVIII.), a gazdasági reklámtevékenységekről szóló törvény (Grtv.) határozta meg, és rögzítette a
reklámfelügyeleti eljárások és a felelősség megállapításának szabályait100 (Pázmándi 2010a).
Az Unió által 2001-ben elfogadott – korábban már hivatkozott – Zöld Könyv garantálni
kívánta a fogyasztók biztonságát a határon átnyúló ügyleteknél és a nemzeti jogszabályok
széttagolt jellegét tekintette a legfőbb akadálynak. Megállapította, hogy
 jelentős különbségek léteznek a belső piacon a B2C tranzakciók kereskedelmi gyakorlatára
vonatkozó jogszabályok között, amelyek mind az általános, mind a speciális normák eltérő
jellegéből adódnak,
 új kereskedelmi gyakorlatok megjelenésével és terjedésével egyre inkább nő a fogyasztók
és a vállalkozások közötti különbségek által kifejtett hatás,
 a(z) – magatartási kódexeken101 keresztüli – önszabályozás Uniós szinten is egyre
kívánatosabb.
A Zöld Könyvben rögzített álláspontok egyértelműen azt mutatták, hogy a tagállamok többsége a
fogyasztóvédelmi jogokkal kapcsolatos reformra egy keret-irányelvben látná a lehetőséget. Az
irányelv feladata – a Zöld Könyvben foglaltaknak megfelelően – pedig az, hogy a kiterjesztett
jogokkal felruházott fogyasztót a versenyorientált belső piac középpontjába állítsa (Kelemen
2007).
A (tisztességtelen) kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozás reformjának oka
harmadrészt az, hogy bár az áruk és szolgáltatások szabad áramlása, a közös belső piac a
fogyasztók számára nagyobb kínálatot, a vállalatok számára nagyobb keresletet teremt, a
kutatások azonban számos, e folyamatot gátló problémára világítottak rá mind a fogyasztók, mind
a vállalkozások részéről. Az fogyasztók általában véve szkeptikusan viszonyulnak a határon
átnyúló vásárlásokhoz, a bizalomhiány oka egyrészt a szabályozásbeli különbségek, a (fogyasztói)
jogaik hiánya vagy alacsonyabb szintje az egyes országokban, másrészt a külföldi kereskedők
2008 szeptemberét követően a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló (2008.
évi XLVIII.) törvény a továbbiakban a vállalkozások közötti (B2B) reklámtevékenységekre terjed ki.
101 A magatartási kódex – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) definíciója szerint –
olyan „megállapodás vagy szabály együttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenyégi ágazat vonatkozásában (pl. a
direkt marketing ágazatban vagy a tartalomszolgáltatók piacán) követendő magatartási szabályokat határoz meg a vállalkozások
számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el” (Pázmándi 2010). Hazánkban a reklámszakma
legjelentősebb szereplői által általánosan elfogadott Magyar Reklámetikai Kódexet (MREK) először 1981-ben írták
alá, legutóbb pedig 2009-ben dolgozták át a változó társadalmi, gazdasági környezethez igazodva.
100
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tisztességtelen gyakorlatának (becsapásnak vagy átverésnek) való áldozatul esés félelme (lásd
részletesebben Flash Eurobarometer nº128 2002 kutatásban).
Az Európai Unió Bizottsága által 2003-ban elfogadott irányelv-javaslat102 egyértelműen
rögzítette, hogy szükségessé vált a kereskedelmi gyakorlatok összegyűjtése egy jogforrásba, amely
szétválasztja a B2B és B2C viszonyokat, amely alapvetően negatív jellegű, vagyis azokat a
feltételeket tartalmazza, amelyek alapján megállapítható, hogy egy kereskedelmi gyakorlat
megtévesztő vagy agresszív jellegű. Ahhoz, hogy a gyengébb helyzetben lévő fogyasztó számára
megfelelően hatékony eszközt biztosítson, az irányelvnek az általa szabályozott területekre (a
vállalkozások és a fogyasztók közötti kereskedelmi gyakorlatokra) vonatkozóan teljes (maximum)
harmonizációt kell előírnia ezzel a fogyasztóvédelem területéhez tartozó EU-s jogforrások
megalkotásának folyamatát is új irányba terelve (Tárczy 2012).

3.1.1

A UCP irányelv

Végül 2005. május 11-én lépett hatályba a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv
(továbbiakban UCP irányelv), amely a fogyasztó és a vállalkozások közti tisztességtelen piaci
magatartás jogharmonizációját szolgálja a belső piac vonatkozásában. Az irányelv – a magas
szintű fogyasztóvédelem elérése érdekében – a fogyasztók gazdasági érdekeit védi, de
párhuzamosan és közvetetten a versenytársak védelmét is ellátja, így biztosítva a tisztességes
versenyt. Az irányelv tehát „az üzleti vállalkozásoknak a termékhez kapcsolódó kereskedelmi ügylet
lebonyolítását megelőzően és azt követően, valamint a lebonyolítás során, a fogyasztókkal szemben folytatott, az 5.
cikkben meghatározott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatára” (3. cikk 1) pontja), azaz kizárólag a B2C
viszonyokra vonatkozóan rendelkezik és a fogyasztói (ügyleti) döntés teljes folyamatát védeni
kívánja.
Az irányelv sajátos hármas szintű tilalmi rendszerben a tisztességtelen magatartás összes
típusát tárgyalja, a korábbiaktól eltérően tehát sem média-, sem termék-specifikus, és nem
korlátozódik a tisztességtelen gyakorlatok meghatározott típusára (lásd később az Fttv. törvény
bemutatása során). Az irányelv tartalmi és szerkezeti felépítése:
 Az 1. cikk összefoglalja a szabályozás célkitűzéseit, miszerint az irányelv célja, hogy
„hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez, valamint hogy a fogyasztók gazdasági érdekeit sértő
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási tagállami rendelkezések
közelítése révén magas szintű fogyasztóvédelmet valósítson meg”.
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 A 2. cikkben a szabályozást érintő fogalmi meghatározások találhatók, amelyek közül (a
dolgozat szempontjából) kiemelendő a fogyasztó, valamint az ügyleti döntés fogalma, ezekkel a
későbbiekben még részletesebben foglalkozom.
 A 3. cikk tartalmazza az irányelv hatályára vonatkozó rendelkezéseket.
 A 4. cikk a belső piacra vonatkozó klauzula, mely szerint „a tagállamok nem korlátozhatják
sem a szolgáltatások nyújtásának szabadságát, sem az áruk szabad mozgását az ezen irányelv által közelített
területekhez tartozó indokok alapján”.
 Az 5. cikk az irányelv központi eleme, a generálklauzula, amely meghatározza a Bizottság
által képviselt szabályozási koncepciót, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok általános
tilalmát.
 A generálklauzulát követik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok egy-egy speciális
típusára, a megtévesztő magatartásra (6. cikk), a megtévesztő mulasztásra (7. cikk), valamint az
agresszív kereskedelmi gyakorlatokra és a zaklatás, kényszerítés és nem megengedett befolyásolás
alkalmazására (8. cikk) vonatkozó szabályozások.
 A 10. cikkben a – korábban már említett – magatartási kódexekre (az önszabályozásra)
vonatkozó szabályok kerültek összefoglalásra, amelyek segítségével a kereskedők hatékonyan
tudják alkalmazni ezen irányelv alapelveit az egyes gazdasági területeken.
 A 11. cikk tartalmazza a végrehajtásra vonatkozó tagállami kötelezettségeket és a
tagállamok szabad döntésére bízott lehetőségeket (például annak eldöntését, hogy a
tisztességtelen piaci magatartásáról szóló joganyag érvényesítését a bíróságokra vagy a
közigazgatási hatóságokra ruházzák – ennek részletei a 12. cikkben kaptak helyet).
 A 13. cikk végül az irányelvben foglalt rendelkezések megsértéséért megállapítható
szankciókról rendelkezik, amelyekre vonatkozóan alapkövetelmény, hogy „(a szankcióknak)
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük”.
 Az irányelv záró rendelkezése az I. számú mellékletben található „minden körülmények között
tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlatok” ún. „fekete listája”, amely kiindulási alapot jelent a
kereskedelmi gyakorlatok megítélése kapcsán (lásd X.1. melléklet).
Az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2007 júniusáig kellett implementálni és 2007
decembere után alkalmazni. A nemzeti jogrendszerekbe való átültetés azonban több tagországban
is késve valósult meg, többek (az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország) között
Magyarországon is. A tagországok – Gömöri (2009) felosztása szerint – négyféle módon
implementálták az irányelv rendelkezésit saját jogrendjükbe, (1) önálló jogszabály születettet
(Magyarországon és az Egyesült Királyságban), (2) a tisztességtelen verseny elleni jogszabályt
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módosították (Ausztriában és Németországban), (3) piaci gyakorlatokat szabályozó külön
jogszabályok módosításával (a skandináv országokban), valamint (4) a polgári, illetve a
fogyasztóvédelmi

jog

szabályai

közé

történő

implementációval

(Olaszországban

és

Franciaországban). Tárczy (2012) kiegészítésével továbbá a fogyasztóvédelemre vonatkozó
jogszabály módosításával (Csehországban, Szlovákiában és Hollandiában), vagy új jogszabály
alkotásával egyidejűleg a reklámtörvény módosításával (Cipruson és Litvániában) került sor az
implementálásra. Magyarország a jogharmonizációs munkák (számos jogszabály módosítása)
miatt ugyan jelentős késéssel, egy új törvényben vette át az irányelvet, amely – a maximum
harmonizációnak megfelelően – mind felépítésében, mind terminológiájában és a szabályok
tartalmában nagyfokú hűséggel követi az irányelv szövegét. Az irányelv által lefektetett, a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartásra vonatkozó szabályok tartalmi elemeit ezért a
törvény bemutatása kapcsán (a következő alfejezetben) részletezem.
3.2.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény (röviden Fttv.) 2008. szeptember 1-jén lépett hatályba. A törvénnyel egyidejűleg
módosult a korábban e területre is vonatkozó szabályokat tartalmazó a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény, a Tpvt. egyes rendelkezései és megszületett az új Grtv. (a 2008. évi
XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól). Az
Fttv. az irányelv célját átvéve a fogyasztói döntési folyamat egészét kívánja védeni „az áruhoz
kapcsolódó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a fogyasztóval szemben
alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen kereskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott
magatartási kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait” (1. §
(1) pontja) megállapítva. A törvény (és az irányelv) pontos definíciót ad a fogyasztó, a
kereskedelmi gyakorlat, az ügyleti döntés valamint a magatartási kódex fogalmára (2. §):
 A fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy (a fogyasztó fogalmának meghatározásáról részletesebben a
IV. fejezetben lesz szó).
 A kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára
eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja,
marketing-tevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja. A kereskedelmi gyakorlat
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kapcsán a törvény külön kitér a kereskedelmi kommunikáció, a reklám és a vásárlásra való
felhívás meghatározására is. E fogalom-meghatározások felölelik valamennyi marketingkommunikációs eszközt, azzal, hogy azok valamely áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy
eladásösztönzésével állnak közvetlen kapcsolatban.
 Az ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és
milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval
kapcsolatban. Az ügyleti döntés a törvény (és az irányelv) egyik alapvető fontosságú fogalma,
mivel egy kereskedelmi gyakorlat tisztességtelensége abban az esetben állapítható meg,
amennyiben az egy ügyleti döntés meghozatalára érzékelhető hatással volt. A GVH a törvény
alapján hozott határozatok indoklásában többször is kifejti, hogy a jogi értékelés szempontjából
relevanciával bíró fogyasztói (ügyleti) döntés meghozatala egy folyamat, amelynek nemcsak az
egészét, hanem egyes szakaszait is a maga eszközeivel védi a jog. Ez a folyamat a fogyasztók
figyelmének felkeltését is magában foglalja, s a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést
kíván, így ez sem történhet tisztességtelen módon. Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely
kizárólagosan meghatározza a fogyasztó döntését, hanem minden olyan magatartás, amely
érdemben kihatással van a folyamatra – ideértve a figyelem felkeltését is. Már önmagában
kifogásolható az a körülmény, hogy a tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat hatására a
fogyasztó felveszi a kapcsolatot a vállalkozással, hiszen így a vállalkozás „meggyőzheti” a
fogyasztót, „ráveheti” a vállalkozás számára előnyös döntés meghozatalára (Vj-006/2013).
A törvény (illetve az irányelv) egységes értelmezést ad tehát a kereskedelmi gyakorlat,
valamint a fogyasztó (fogyasztói magatartás) megítélésében. A kereskedelmi gyakorlatok
megítélésénél a hatóságok azonban több szempont – az értékesítés, kommunikáció
körülményeinek, az áru jellegének, a fogyasztói döntés teljes folyamatának, a fogyasztók adott
szituációban jellemző magatartásának – figyelembevételével mérlegelnek és az érintettek
meghallgatásával – esetleges enyhítő körülmények értékelésével – hoznak döntést. Az eljárások
központi eleme a vállalkozások információ-kezelésének – a fogyasztók részére nyújtott
információ tartalmának, mennyiségének és az információ-átadás formájának – vizsgálata aszerint,
hogy az megfelelő alapot jelentett-e a fogyasztók számára a szabad vásárlási döntés
meghozatalára. Az ügyleti döntés értelmezésekor mérlegelendő az áru jellege, amelyre a fogyasztó
ügyleti döntése irányul, illetve az a tulajdonsága, amelyre a kereskedelemi gyakorlat vonatkozik, és
amelyre a fogyasztó az ügyleti döntését alapozza (Balogh 2010). A vizsgálandó kérdés erre
vonatkozóan, hogy a fogyasztó le tudja-e „ellenőrizni” döntése eredményét, van-e közvetlen
visszacsatolás a fogyasztó számára. Az árunak az ügyleti döntés szempontjából lényeges jellemzői
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három főbb csoportba sorolhatók aszerint, hogy mikor és milyen mértékig válnak
megismerhetővé a fogyasztó számára. Nelson (1970) ezekhez kapcsolódóan három jószágtípust
különböztet meg:
 keresési jószágok: a fogyasztó a vásárlás előtt megismerheti az áru lényegi tulajdonságait,
azzal hogy megvizsgálja azt, és így a jószág hasznossága kiszámítható a tranzakciót megelőzően,
 tapasztalati jószágok: az áru lényegi tulajdonságainak megismerése a termék elfogyasztása
vagy valamilyen időtáv után lehetséges,
 bizalmi jószágok: az áru lényegi tulajdonságainak megismerése a fogyasztói döntést
követően sem lehetséges.
Nyilvánvaló, hogy a fogyasztó ez utóbbi jószágtípus kapcsán a legkiszolgáltatottabb és az ezekkel
kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelensége súlyosabb következményekkel járhatnak,
hiszen a fogyasztói döntés meghozatala vagy a szerződés megkötése után sem derül ki
egyértelműen számára, hogy a termék, amit megvásárolt, valóban hasznos volt-e számára.
Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, egy gyakorlat
pedig akkor minősül tisztességtelennek, amennyiben
 teljesülnek a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételek, vagyis tisztességtelen az a gyakorlat,
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen
elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően
elvárható gondossággal jár el (szakmai gondosság követelménye), és b) amely érzékelhetően
rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában
meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a
címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként
nem hozott volna meg (a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.
 a kereskedelmi gyakorlat megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §) vagy
 az a mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok egyike.
A kereskedelmi gyakorlat megítélése kapcsán – a korábbi kapcsolódó jogforrásoktól eltérően
– hármas szintű mérlegelési rendszert vezettek be (8. ábra), amelyen fordított sorrendben kell
végig haladni:
1) az első lépés annak vizsgálata, hogy az adott gyakorlat szerepel-e a feketelistás gyakorlatok
között – ha igen, akkor a gyakorlat minden további vizsgálat nélkül tisztességtelennek minősül,
2) ha az adott gyakorlat nem szerepel a feketelistán, akkor azt kell mérlegelni, hogy a
gyakorlat kimeríti-e a megtévesztés vagy az agresszió Fttv-ben megadott kritériumait,
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3) ha nem minősíthető egyiknek sem, akkor legvégső eset a generálklauzula alkalmazásának
lehetősége, vagyis annak mérlegelése, hogy 3. § (2) bekezdésében foglalt két szempont együttes
fennállása megállapítható-e. A generálklauzula alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy az esetlegesen
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szankcionálhatóak legyenek akkor is, ha nem sorolhatók
be egyértelműen a feketelistás, megtévesztő vagy agresszív gyakorlatok közé.
Generálklauzula (3. § (1) bekezdés)
Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat
Megtévesztő tevékenység
Megtévesztő mulasztás
(aktív megtévesztés) (6. §)
(passzív megtévesztés) (7. §)
valótlan tény
állítása (6. § (1)
bekezdésének
első fele)

Agresszív
kereskedelmi
gyakorlat (8. §)

valós tény
megtévesztésre
alkalmas módon
való állítása (6. §
(1) bekezdésének
második fele)

Feketelista (Melléklet)
Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok (1-23.
Agresszív kereskedelmi gyakorlatok (24-31.
pontok)
pontok)
8. ábra: Az Fttv. (2008. évi XLVII. törvény) szerkezeti felépítése
(Forrás: Balogh 2010 és a 2008. évi XLVII. törvény alapján saját szerk.)

A UCP irányelv 5. cikk (5) pontjának („Ugyanezt a felsorolást kell alkalmazni minden tagállamban,
és a felsorolás csak ezen irányelv felülvizsgálata révén módosítható.”) megfelelően az Fttv. gyakorlatilag szó
szerint átvette a minden körülmény között tisztességtelennek minősülő gyakorlatok listáját a
törvény mellékletébe. A közösségi jog már régebb óta alkalmazza a per se (önmagában is)
tilalmazott magatartásra vonatkozó listákat (lásd például a 93/13/EGK rendelet), a feketelista
azonban heterogén abból a szempontból, hogy bizonyos gyakorlatokat egyes tagállamok már
korábban is tilalmaztak, míg egy részüket maga a UCP irányelv vezette be 103. Az irányelv
rendelkezései szerint kizárólag ezek azok a kereskedelmi gyakorlatok, amelyeket a körülmények
vizsgálata nélkül is tisztességtelennek kell tekinteni. A listán szereplő gyakorlatok nagyobb része
(1–23. pontok) megtévesztő, a többi (24–31. pontok) agresszív kereskedelmi gyakorlatok körébe
tartozik (X.1. melléklet).
Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat tevőleges magatartás vagy mulasztás következménye is
lehet. Az előbbiről, azaz az Fttv. 6. § szerinti megtévesztő tevékenységről van szó, ha a gyakorlat:
 az (1) bekezdés a) – i) pontjaiban felsoroltak közül egy vagy több tényező tekintetében
valótlan információt tartalmaz, vagy

A UCP irányelv hazai jogrendbe való implementálásával bővült (lásd feketelistás esetek) és részben módosult
azoknak a kereskedelmi gyakorlatoknak a köre, amelyeket korábban egyáltalán nem vagy bizonyos enyhítő
körülmények figyelembe vétele miatt nem szankcionáltak. A törvény döntésformáló hatása érvényesült például a Vj63/2008., a Penny Market készlethiányos ügyében.
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 az (1) bekezdés a) – i) pontban felsoroltak közül egy vagy több tényező tekintetében valós
tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy
megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót, vagy
 más vállalkozással, illetve annak cégnevével, árujával, árujelzőjével vagy egyéb
megjelölésével való összetévesztésre vezethet (6. § (2) bekezdés), vagy
 az olyan magatartási kódexben foglalt követelmény be nem tartása, amelynek a vállalkozás
alávetette magát (6. § (2) bekezdés), és
 ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem
hozott volna meg, vagy erre alkalmas.
A 6. § (1) bekezdésének második pontja szerint valós információ megtévesztő (vagy arra
alkalmas) módon való megjelenítése során figyelemmel kell lenni a megjelenés körülményeire is,
így például egyes információknak a kereskedelmi kommunikációban való elhelyezésére, a
fogyasztók általi érzékelhetőségét befolyásoló sajátosságaira.
A megtévesztés másik formája, amely az Fttv. 7. §-ba üköző módon jogsértő, a megtévesztő
mulasztás, vagyis ha a kereskedelmi gyakorlat:
 jelentős információt elhallgat, vagy
 jelentős információt elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen
módon bocsátja rendelkezésre, vagy
 nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a
körülményekből nem derül ki, feltéve, hogy
 ez az információ a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez jelentősnek104 minősül, és
 ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem
hozott volna meg, vagy erre alkalmas.
A UCP irányelv 7. cikkének (1) bekezdése, valamint az Fttv. 7. § (1) bekezdése szerint a
megtévesztő mulasztás törvényi tényállásának megállapításakor figyelembe kell venni valamennyi
tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének térbeli és időbeli korlátait, így
például a különböző (tömeg)kommunikációs eszközök információ-átbocsátó kapacitását, az apró
betűs szövegeket vagy az utólagos tájékoztatást (ezekről lásd később a GVH-s jogesetek
tartalomelemzése kapcsán).
Az Fttv. 8 § (1) bekezdése szerint egy kereskedelmi gyakorlat agresszívnak minősül, ha a
vállalkozás:
A törvény nem határozza meg tételesen azt, hogy mely információk tekinthetők jelentősnek, ez az adott esettől
függően változó. Jelentős információnak minősülnek a közösségi jog által meghatározott kereskedelmi információk,
az irányelv II. számú mellékletében található közösségi jogszabályok által megkövetelt információk, a vásárlásra
felhívás esetén az Fttv. 7. § (5) bekezdésében meghatározott információk, valamint minden olyan információ, amely
az adott helyzetben a tájékozott fogyasztói döntéshez szükséges (Balogh 2010).
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 a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, vagy
 a fogyasztó zavarása révén
 pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással
 jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az
áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés
meghozatalára, és
 ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem
hozott volna meg, vagy erre alkalmas.
Balogh (2010) szerint a UCP irányelv 8. cikke pontosabban megragadja azokat az eseteket,
amelyek agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek: zaklatás, kényszerítés (ide értve a fizikai
erőszak alkalmazását is), vagy nem megengedett befolyásolás, amely jelentősen korlátozza az
átlagfogyasztónak a termékkel kapcsolatos választási szabadságát. A versenytanács több eljárás
(Vj-117/2009, Vj-3/2010, Vj-119/2010) kapcsán is megjegyezte, hogy az Fttv-ben szereplő
agresszív kereskedelmi gyakorlat kifejezés nem azonosítható a hétköznapi nyelvben használatos
agresszióval, ugyanis az erőszakos, fenyegető fellépésen túl a pszichikai nyomásgyakorlás egyéb
fajtáit is tartalmazza. Erre tekintettel a Vj-22/2013. („KUBU – A FOCI BAJNOKAI” elnevezésű,
gyermekeknek szóló promócióval kapcsolatban indított) ügy során az eljáró versenytanács nem
osztotta az eljárás alá vont vállalkozás azon nézetét, mely szerint pozitív dolgokkal, jutalom,
nyeremény ígéretével nem lehet agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatni. A magatartás gyakori
ismétlése, pozitív tartalmú üzenet esetén is kényelmetlenné válhat a fogyasztó számára, és
minősülhet agresszív kereskedelmi gyakorlatnak (így például a „Lőj magadnak szuper ajándékokat!”,
„Gyűjtsd a kódokat!”, „Legyél te is a foci bajnoka!” felszólítások).
Az Fttv. 10. § (1) – (3) bekezdése határozza meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának megsértése ügyében eljáró hatóságok körét:
 főszabály szerint a fogyasztóvédelmi hatóság jár el az alábbi – a (2) és a (3) bekezdésben
foglalt – kivétellel,
 a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar
Nemzeti Bank (Felügyelet) jár el, ha az érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan
tevékenységével függ össze, amelyet a Felügyelet felügyel,
 a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi
befolyásolására alkalmas.
Ahogy a bevezetőben utaltam rá, disszertációmban kizárólag a Gazdasági Versenyhivatal
eljárási jogkörébe tartozó esetek elemzésével foglalkozom, azaz amelyeknél megvalósul a
gazdasági verseny érdemi érintettsége, ezért ennek elméleti és gyakorlati feltevéseit ehelyütt is
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részletesebben tárgyalom. A verseny érdemi érintettsége mint szempontrendszer mögött az az
elméleti feltevés áll, hogy a vállalkozások versenye nem lehet hatásos, ha azt nem a valódi
fogyasztói igények és ezek kielégítését célzó megfontolt, tudatos és szabad döntések irányítják. A
B2C piac keretein belül a verseny tisztessége és a fogyasztói döntések szabadsága egymással
szoros kölcsönhatásban áll. A versenypolitika a fogyasztók számára rendelkezésre álló választási
alternatívák számosságának védelmére és szélesítésére törekszik, míg a fogyasztóvédelem ezzel
összefüggésben a választási alternatívák által biztosított döntések minőségi dimenzióját hivatott
védeni, illetve a fogyasztók számára a lehető leghatékonyabb döntés meghozatalának feltételeit
biztosítani, miközben azok megbízhatnak a piaci folyamatok tisztességében105. A fogyasztók
informáltságának biztosítása és fogyasztási döntésének védelme megkérdőjelezhetetlen mind a
vállalatok piaci magatartásának, mind a vállalatok közötti verseny – és így a fogyasztói piac
hatékony működéséhez való hozzájárulásának – kérdéskörében. A verseny érdemi érintettsége,
mint a hatáskörmegosztás alapja az Fttv. 11. §-ában került meghatározásra (szintén fordított
sorrendben vizsgálva a feltételek megvalósulását):
 egyes kereskedelmi gyakorlatok észlelése esetén egy tételes lista (11. § (2) bekezdése106)
alapján történik a verseny érdemi érintettségének megállapítása, míg ezeken felül
 a kereskedelmi gyakorlat kiterjedtségének (figyelemmel különösen a kommunikáció
eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a jogsértéssel érintett
üzletek számára, a jogsértés időtartamára vagy a jogsértéssel érintett áru mennyiségére) és a
vállalkozás (és nettó árbevétele) nagyságának együttes szempontja az irányadó (11. § (1)
bekezdése). Az egyes szempontok mögötti általános elméleti megfontolás tehát a kereskedelmi
gyakorlattal elért fogyasztói kör nagysága.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat észlelése esetén bárki élhet panasszal vagy
bejelentéssel az említett szervek egyikénél, függetlenül a hatáskör kérdésétől (az Fttv. 20. § (1) és a
23. § (1) bekezdése alapján a hatóságok a hatáskörmegosztás szabályai szerint kötelesek eljárni a
benyújtott iratokkal). A GVH-hoz érkezett beadvány alapján (a bejelentést követően legkésőbb
30 napon belül) vagy jogsértés elkövetésének gyanúja esetén hivatalból, a hatáskörébe tartozó,
valószínűsíthetően jogsértő ügyekben a közérdek védelme, illetve a verseny érdemi érintettsége
által indokolt esetben a Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indít. A versenyfelügyeleti eljárás
DAF/COMP/GF(2008)10.
A (2) bekezdés kimondja, hogy a gazdasági verseny érdemi érintettsége minden egyéb körülményre tekintet nélkül
fennáll, ha a) a kereskedelmi gyakorlat országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón keresztül valósul meg, b)
a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három megyében terjesztett napilap útján
valósul meg, c) a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három
megye fogyasztói felé irányul, vagy d) az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat
legalább három megyében megszervezésre kerül.
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a szakmai vizsgáló irodák vizsgálóinak eljárásával indul, amely a hivatalból indított
versenyfelügyeleti eljárást megszüntetheti, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján
nem állapítható meg törvénysértés, vagy ha az eljárás folytatásától sem várható eredmény.
Amennyiben a vizsgáló a versenyfelügyeleti eljárást végzésével nem szünteti meg, az ügy iratai a
vizsgálati jelentéssel a hivatal döntéshozó szervéhez, a Versenytanácshoz kerülnek. Az eljáró
versenytanács dönthet a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetéséről, további vizsgálatról vagy az
eljárás kiterjesztéséről, illetve ideiglenes intézkedéssel élhet. Amennyiben ezekre az intézkedésekre
nem kerül sor, az eljáró versenytanács megküldi az ügyfélnek az ügyre vonatkozó előzetes
álláspontját. Az eljáró versenytanács az ügyben tárgyalást tart, ha azt az ügyfél kéri, vagy az eljáró
versenytanács szükségesnek tartja. Az ügyek érdemben hozott határozatában az eljáró
versenytanács:
 megállapíthatja a jogsértés megtörténtét,
 elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését,
 megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
 kötelezettség teljesítését írhatja elő annak a vállalkozásnak, amelynek jogsértő magatartását
megállapította,
 a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy az üzleti döntések tisztességtelen
befolyásolása miatt indult ügyekben a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban
elrendelheti helyreigazító nyilatkozat közzétételét, illetve
 bírság kiszabásáról is rendelkezhet, amelynek összege legfeljebb az érintett vállalkozás
előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, vagy
 megállapíthatja, hogy a magatartás nem ütközik törvénybe.
A GVH álláspontja szerint a kötelezettségvállalás intézménye révén komolyabb beavatkozás
nélkül is elérhető a kívánt hatás, ha az eljárás során az eljárás alá vont vállalkozás maga vállalja,
hogy összhangba hozza magatartását a jogszabályokkal, és a közérdek hatékony védelme ily
módon biztosítható, akkor az eljáró versenytanács határozattal az eljárás egyidejű lezárásával a
vállalás teljesítését kötelezővé teszi anélkül, hogy kimondaná a jogsértés megtörténtét (ami a
vállalkozásra nézve is előnyös). A versenytanács ugyanakkor nem minden esetben fogadja el a
vállalkozás kötelezettségvállalásra tett nyilatkozatát, a Vj-012/2013. eset kapcsán az eljáró
versenytanács például kifejtette, hogy „álláspontja szerint a kötelezettségvállalásban foglaltak csupán arra
szolgálnak, hogy az eljárás alá vont az általa forgalmazott termékeket a jövőben a jogszabályoknak megfelelően
tudja népszerűsíteni, a jövőben hasonló jellegű jogsértést ne kövessen el, azonban ez a kötelezettségvállalás
hiányában is elemi kötelezettsége”. A Versenytanács továbbá a Vj-018/2013. ügy kapcsán, illetve az
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említett ügytől függetlenül általánosságban is megjegyzi, hogy „a kötelezettségvállalás intézményének
sem célja, sem hatása nem lehet pusztán az, hogy a vállalkozások mentesüljenek a versenyjogi felelősség alól,
elkerüljék a bírságot. A kötelezettségvállalás lényege a közérdek hatékony védelme, amely ugyan versenyfelügyeleti
eljárásonként másként ragadható meg, de minden ügyben irányadó logika mentén, hiszen a hatékonyság
racionalitást és egyfajta közvetlen kapcsolatot is feltételez. Erre való tekintettel az általános, öncélú, erőltetett, a
versenyfelügyeleti eljárás tárgyától vagy a jogkövető magatartástól független vállalások nem értelmezhetőek a
közérdek hatékony védelmeként.”
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IV. A FOGYASZTÓVÉDELEM SZEREPLŐI: FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK
1.

A fogyasztóvédelem alanya: a fogyasztó és a fogyasztói magatartás

Mint korábban láttuk, megoszlanak a vélemények abban a kérdésben, hogy a fogyasztót milyen
módon és intenzitással kell védeni. Ezt a problémakört még inkább árnyalja, hogy a jogalkalmazás
szempontjából szükséges egy olyan fogyasztói minta megalkotása, amely az egyes eljárásokban a
jogsérelem megállapítása során alapul szolgálhat. A fejezet központi kérdése, hogy ki az a
fogyasztó, illetve milyen az a fogyasztói magatartás (milyen tényezők befolyásolják), aki és amely
védelmet igényel. A dolgozatban a fogyasztó és a fogyasztói magatartás fogyasztóvédelmi (köz- és
magánjogi) megközelítésével foglalkozom, ami ugyanakkor nagyban támaszkodik más
tudományterületek elméleteire (közgazdaságtani-, pszichológiai-, illetve marketing-modellekre).
A kis méretű nemzeti piacok egy nagy, egységes közösségi piaccá alakulása a gyártókat – a
maximális hatékonyság érdekében – piaci részesedésük védelmére és további bővítésére ösztönzi,
azaz a piaci verseny élénkülését indukálja és növeli a fogyasztók által elérhető termékek és
szolgáltatások számát a minőség javulása és az árak csökkenése mellett. Az áruk és szolgáltatások
szabad áramlása egyben a termék- és szolgáltatáspiac particionálását okozó nemzeti intézkedések
megszüntetését is jelenti, az Európai Unióról szóló szerződés versenyjogi vonatkozásainak egyik
célja éppen ezért a nemzeti határok mentén megvalósuló piaci fragmentáció megelőzése. Ebben
az értelemben, a piaci integráció szabályozása önmagában is (közvetett módon) a
fogyasztóvédelmi politika egy formája; a közös piac előnyöket jelent a fogyasztó számára,
következésképpen a határon átnyúló kereskedelmet akadályozó nemzeti szabályok és
intézkedések tilalma a fogyasztók érdekeit is szolgálja (Weatherill 2005). A nemzeti szabályozás,
amelynek célja a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme, ugyanakkor sokszor tagállamonként
eltérő normákra épül(t), amint azt a bemutatásra kerülő esetek is jól példázzák. Az említett esetek
kapcsán az Európai Bíróság rendre felülvizsgálta a nemzeti döntéseket a különböző tagállami
szabályozási rendszerek között eltérő fogyasztó-definíciókra és a szabad piaci verseny által
megengedett szabályozási keretek megtartására vonatkozóan. E szabályozási keretek kapcsán a
Bíróság több esetben „túlszabályozottságot” állapított meg – többek közt a GB–INNO–BM,
Rocher, Clinique és Mars ügyekben107 –, és a fogyasztók szélesebb piac nyújtotta választási
GB–INNO–BM v. Confédération du Commerce Luxembourgeois. (C-362/88), Schutzverband gegen Unwesen
in der Wirtschaft e.V. v Yves Rocher GmbH. (C-126/91.), Verband Sozialer Wettbewerb eV v. Clinique
Laboratories SNC (C-315/92), Verein gegen Unwesen im Handel und Gewerbe Köln e. v. / Mars GmbH (C470/93)
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szabadságának érvényesülést hangsúlyozta a gazdasági érdekeik – nemzeti döntések által – vélt
vagy

valós

kockázataival

szemben.

Az

ilyen

nemzeti

szabályozásokat

a

Bíróság

összeegyeztethetetlennek tartja a közösségi joggal, hiszen a körültekintő fogyasztók nagyobb
csoportjának jelenléte, akiket nem téveszt meg egy bizonyos gyakorlat, aláássa azon nemzeti
intézkedések legitimitását, amelyek célja, hogy megszüntesse az adott kereskedelmi gyakorlatot, ha
az néhány hiszékeny fogyasztót sért. Megfogalmazódott tehát a „fogyasztó” közösségi
fogalmának meghatározására irányuló igény, ami kezdetben csak közvetett módon, a szabad
kereskedelmet érintő nemzeti intézkedések felülvizsgálatával összefüggésben történt meg.
1.1.

A fogyasztói modell a fogyasztóvédelemben

Az EU fogyasztóvédelmi jogalkotása – néhány kivétellel az európai irányelvek108 – a természetes
személyek meghatározott körére szűkíti(k) a fogyasztó fogalmát. A minimum harmonizációs
alapelvnek köszönhetően a nemzeti jogrendszerek a fogyasztó fogalmát sok esetben eltérően
szabályozták, néha tágabb, néha szűkebb körre kiterjesztve a fogyasztóvédelmi szabályozás
személyi hatályát. Általánosnak azonban „az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső
célok érdekében eljáró természetes személy”109 fogyasztóként való definiálását tekinthetjük, amelytől való
– a fent említett – tagállami eltéréseket az Unió jogának maximum harmonizációt előíró irányelvei
lassanként felülírják (Fekete 2011). A hazai jogforrásokban is eltérő definíciókkal találkozhattunk
a fogyasztói minőség meghatározásában (lásd részletesen Fazekas 2007, Pázmándi 2007, Fekete
2011, Gyekiczky 2011, Pribula 2012, Zavodnyik 2013 munkájában), azonban – gyakran
kényszerből – igazodva az európai trendekhez, a jelenleg hatályos jogszabályok (lásd Fgytv. 2. §
(a) pont, Fttv. 2. § (a) pont, Ptk. 8:1 § (1) bekezdés) fogyasztónak egységesen csak a természetes
személyt tekintik110. A fogyasztó főszabálykét tehát „laikus fogyasztó”, ami alapvetően
fogyasztóvédelmi kategória és a szakmai ismeretekkel nem, de általános tájékozottsággal
rendelkező végfogyasztót értik alatta (illetőleg aki nem professzionális gazdasági szereplő vagy
vállalat). A fogyasztó-definíció lényeges pontja, hogy a fogyasztóvédelem nem csak az adásvételi
Az irányelvek sajátossága, hogy egy-egy védendő szituációt nevesítve határozzák meg a vállalatok, gazdálkodók
számára a minimális, kógens tájékoztatási kötelezettségeket vagy többletjogosultságokkal ruházzák fel a fogyasztókat.
Ennek egyik legszemléletesebb példája az Európai Unió 2005/29/EK számú, a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok tilalmáról szóló irányelve és annak ún. „feketelistája”, amely a későbbiekben az elemzés tárgyát és alapját
képezi majd.
109 Fttv. 2. § (a) pontja szerint átvett fogyasztó-definíció
110 Megjegyezendő ugyanakkor, hogy – a 2012-es módosítása óta – részben kivételt képez az Fgytv. 2. § (a) pontja
szerint, hogy fogyasztónak minősül a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz,
rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. (A
fogyasztó fogalmának nem természetes személyekre való kiterjesztésének problematikája nem képezi a dolgozat
tárgyát, erről részletesebben lásd Hámori 2009, Pázmándi – Kaszainé Mezey – Balogh – Zavodnyik 2010, Fekete
2011, Schüller 2012, Hajnal 2013, Zavodnyik 2013.)
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szerződést a szerződéskötés során megkötő (vásárló) fogyasztót, hanem a kereskedelmi
kommunikáció, reklám címzettjét is védeni kívánja (még ha a szerződéskötés el is marad), a
használatra (felhasználó) is kiterjedően. A meghatározás mögötti jogalkotói szándék abban rejlik,
hogy a fogyasztó megítéléséről nem (csak) a „jogalany jellege”, hanem a konkrét (ügyleti)
szituáció is dönt.
A fogyasztóvédelmi gyakorlatban a fogyasztó fogalma mellett a mintafogyasztót leíró
fogyasztói modell is meghatározásra kerül, amely egyfajta, az adott kereskedelmi szituációban
elvárható fogyasztói magatartásmintát rögzít, nem célja tehát meghatározni, hogy ki mikor
minősül fogyasztónak. A fogyasztói modell lényegében absztrakció, melyet azon paraméterek
adnak, amelyek az elvárható fogyasztói magatartást és döntést szükségképpen jellemzik
(Pázmándi 2007). A modell által megjelenik a fogyasztóvédelem szituatív jellege, vagyis hogy
akkor avatkozik be egy kereskedelmi ügyletbe, amikor a fogyasztó egy előre meghatározott
magatartásmintát tanúsít, a védelem szintje pedig a fogyasztóknak tulajdonított intellektuális
képességektől függ. A fogyasztóvédelem működése tehát azon az elven nyugszik, hogy míg a
modell szerint meghatározott „idealizált” szintet elérő fogyasztói magatartást védi, addig az ezt el
nem érőt nem részesíti védelemben. Ahogy a fogyasztó fogalmában, úgy a modellben feltételezett
védelmi szint sem (volt) egységes az Európai Unió tagállamain belül. Alapvetően két elképzelés
alakult ki a mintafogyasztó fogalmával kapcsolatban; a francia és a brit joggyakorlat a racionálisan
és önállóan dönteni képes „ésszerű” fogyasztóból – mint látni fogjuk, döntéseiben ehhez igazodik
az Európai Bíróság is –, míg a német esetjog – s hozzá hasonlóan111 a hazai gyakorlat – többnyire
az „ütődöttség határán mozgó, szellemileg kiskorú, gyámolításra és segítségre szoruló” (Emmerich 1998, idézi
Vida 1999, p. 40.) mintafogyasztóból indult ki. Az uniós irányelvek az Európai Bíróság által
meghatározott mintafogyasztó szintjét veszik alapul, amely a maximum harmonizáció során a
tagállami jog részévé is válik. Az Európai Bíróság ajánlásaiban a mintafogyasztó az átlagosan
informált, figyelmes és értelmes fogyasztó szintjéhez igazodik, amellyel célzottan növelni kívánja a
fogyasztók racionalitása és tanulóképessége iránti követelményeket (Dauses 1996). Nézőpontja
szerint a tudatos fogyasztótól elvárható, hogy ne elégedjen meg a marketingkommunikációban
közölt információkkal, figyelmesen vegye szemügyre a terméket és győződjön meg arról, hogy az
valóban rendelkezik az általa elvárt tulajdonságokkal.
Az Európai Bíróság számos ügy kapcsán foglalkozott a mintafogyasztó európai fogalmával,
amelyek közül a teljesség igénye nélkül csupán néhány szemléletes esetet emelek ki. További
eseteket dolgoz fel Schulze – Schulte-Nolke – Jones (2002), Twigg-Flesner et al. (2005),

Traub (1995) szerint a fogyasztó védelmét szolgáló magyar versenyjogi szabályozás nagymértékben megegyezik a
német joggal.
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Weatherill (2005), Fekete (2011), Zavodnyik (2013). Az Európai Bíróság a Gut Springenheide112
ügyhöz kapcsolódóan adott először egyértelmű választ a fogyasztó közösségi fogalmára
vonatkozóan, amely meghatározta a közösségi fogyasztó(védelm)i jog számára követendő
normákat (Schulze – Schulte-Nolke – Jones 2002). Ez esetben a mérlegelés tárgyát az képezte,
hogy a tojás csomagolásán és annak címkéjén található „6-Korn – 10 frische Eier” (6 magos – 10
friss tojás) tájékoztatás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére. Az eljáró nemzeti bíróság szerint
a leírás alkalmas arra, hogy a vásárlók jelentős részét arra a téves feltételezésre vezesse, hogy a
tyúkokat 6 magos takarmánnyal etették, holott a hat magos rész csupán a takarmány 60%-át tette
ki. A nemzeti bíróság többek között azt a kérdést tette fel az Európai Bíróságnak, hogy a
„körültekintő átlagfogyasztót” („informed average consumer”), vagy a „figyelmetlen fogyasztót”
(„casual consumer”) kell-e mérvadónak tekinteni a tájékoztatás megítélésénél. A Bíróság
álláspontja szerint ezt követően annak eldöntésében, hogy egy állítás, megjelölés vagy leírás
alkalmas-e a fogyasztó megtévesztésére „a kellő mértékben tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő
átlagfogyasztóból” kell kiindulni113. Az adott ügyben az Európai Bíróság szerint nem volt szükség
szakvélemény beszerzésére vagy a fogyasztók körében végzett közvélemény-kutatásra, azonban
nem zárta ki ezek lehetőségét, amely az eljáró nemzeti bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Európai Bíróság ugyancsak az ésszerűen körültekintő fogyasztókból indult ki a Mars
ügyben114. Az eset a fogyasztó túlzott mértékű védelmének megnyilvánulása, melynek során egy
német, tisztességtelen verseny ellen fellépő szervezet indított keresetet a Mars jégkrémek
csomagolásán elhelyezett „+10%” feliratot helytelenítve. A „+10%” felirat ugyanis úgy került
feltüntetésre, hogy – véleményük szerint – a fogyasztóban azt a képzetet kelthette, hogy a termék
mérete a felirat méretével azonos mértékben növekedett, holott a felirat mérete meghaladta a
csomagolás nagyságának 10%-át. Az Európai Bíróság az üggyel kapcsolatos véleményében
kifejtette, hogy a tudatos fogyasztótól elvárható, hogy tudja, a termék csomagolásán feltüntetett (a
termék mennyiségi növekedésére utaló) reklámszöveg kiterjedése és a tényleges méretbeli
növekedés között nincs szükségképpen összefüggés.
Több szerző is kritikai észrevételeket fogalmaz meg az európai mintafogyasztó modelljével
kapcsolatban. Bourgoignie (1991) kételkedik az ésszerű és racionális fogyasztóra fókuszáló
politika hasznosságában, véleménye szerint a Bíróság által követett koncepció „egy veszélyes
absztrakció, amely nem ismeri el a fogyasztók heterogenitását és az érdekek ezzel együtt járó keveredését” (p.
301.). Horváth (2009) a kormány III. középtávú fogyasztóvédelmi politikája kapcsán ugyancsak
kifejtette, hogy a fogyasztói érdekvédelem nehézségekbe ütközik, mivel a fogyasztók nem
Gut Springenheide GmbH Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt C 210/96 EBHT 1998.
Ugyanerre az álláspontra helyezkedett a Bíróság a Lloyd (C-342/97.), valamint Koninklijke Philips Electronics NV
versus Remington Consumer Products Ltd. (C-299/99.), a védjegyek összetéveszthetőségével kapcsolatos ügyekben.
114 Verein gegen Unwesen im Handel und Gewerbe Köln e. v. / Mars GmbH C-470/93 EBHT 1995.
112
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alkotnak homogén, jól elhatárolható társadalmi csoportot. Érdekeik képviselete így heterogén és
állandóan változó személyi kör érdekeinek megjelenítését igényli. Cekovic-Vuletic (2001)
kritikájában a valós fogyasztói magatartás megismerésének szükségességét indokolja. A
fogyasztóvédelem szükségessége Európa-szerte elfogadott, a védelem szintje és megfelelő módja
véleménye szerint azonban tagállamonként eltér, mivel a fogyasztói magatartás és a kulturális
identitás, a helyi szokások kapcsolata nem hagyható figyelmen kívül sem az EU integrációban,
sem pedig az uniós és nemzeti fogyasztóvédelmi politikák értékelésében. A fogyasztóvédelmi
politika megválasztása tulajdonképpen a különböző fogyasztói modellek közötti választást jelenti.
A nemzeti fogyasztóvédelmi szabályozás felhasználja a nemzet-specifikus, tradicionálisan kötött
fogyasztói szokásokat, a mélyen gyökerező kulturális és társadalmi különbségeket, amely azonban
az egységes EU fogyasztóvédelmi politika komplexitását okozza. Míg a tagállamokban a
fogyasztói modell társadalmi, kulturális jellemzőkön, gazdasági eredményeken alapul, addig az EU
egy idealizált, absztrakt fogyasztó-fogalmat használ. Nem tagadja, hogy az egységes európai piac
megteremtése hatékony piaci versenyt igényel, amelyben elvárás, hogy gazdaságilag megfontolt,
jól informált fogyasztók irányítsák a piac működését, ezzel szemben a valóság azt mutatja, hogy
az európai idealizált fogyasztótól eltérően a tagállami fogyasztók információszerzési és
feldolgozási képességei limitáltak, amely etikailag motivált fogyasztóvédelmi politikát igényel, az
EU-szintű, a fogyasztók szuverenitását támogató fogyasztói politikával szemben. Véleménye
szerint nehezen feloldható ellentmondás mutatkozik a hatékony fogyasztóvédelem és az egységes
európai piac megteremtése között. A megnyílt határok hatással vannak tagállamok létező
fogyasztóvédelmi politikájára, az elérhető termékek megnövekedett száma megnehezíti a
fogyasztói döntést, a termékek és árak összehasonlítása növekvő idő- és energia-befektetést
igényel a fogyasztóktól, amely egyre inkább csökkenti a racionális (vagy ahhoz közeli)
döntéshozás képességét, ami a jól működő piac és verseny feltétele (lenne). A javak szabad
áramlását elősegítő dereguláció által veszélybe kerülhet az állami szerepvállalás és képesség a
„saját” fogyasztók egészségének és gazdasági érdekének védelmére.

1.1.1

Az átlagfogyasztó

A dolgozat fókuszát jelentő – korábban bemutatott – UCP irányelv pontos definíciót ad a
fogyasztó fogalmára (lásd a III.3. fejezetben), szövegében azonban a – Bíróság gyakorlatából már
ismert – „átlagfogyasztó” kifejezést használja, amelyre vonatkozóan a jogalkotó fogalommeghatározást nem, de útmutatást ad az irányelv preambulumában. „Az átlagfogyasztókra vonatkozó
vizsgálat nem statisztikai alapú vizsgálat. A nemzeti bíróságok és hatóságok – az Európai Bíróság esetjogának
figyelembevételével – saját mérlegelési jogkörükben határozzák meg az átlagfogyasztó adott esetben tanúsított
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jellegzetes viselkedését.”115 Az irányelv szerint egy kereskedelmi gyakorlat megítélése szempontjából
az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatában kimunkált „átlagfogyasztó” tudatossága
irányadó, aki a Bíróság értelmezése szerint ésszerűen tájékozott, figyelmes és körültekintő,
figyelembe véve a társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőket is.
Az „átlagfogyasztó” fogalma az Európai Bíróság esetjogában egy viszonyítási alapot
(benchmarkot) jelent, nem definiálható meghatározott tulajdonságokkal bíró személyként vagy
csoportként, egy dinamikus fogalom, amely termékenként és döntési szituációnként változhat
(Tesauro – Russo 2008). Az Európai Bíróság szerint az „átlagfogyasztó” képes ésszerűen
tájékozott és körültekintő – bizonyos esetekben különösen óvatos és figyelmes – lenni, míg más
esetekben csekély figyelmet tanúsíthat vagy akár „figyelmetlen fogyasztóként” is jellemezhető. A
figyelem mértéke gyakran a fogyasztó adott termékkel vagy hasonló döntési szituációval
kapcsolatos korábbi ismereteitől és tapasztalataitól is függ. Mindez azt jelenti, hogy az Európai
Bíróság esetjogában egy jól, illetve átlagosan informált fogyasztónak van fogalma az adott
termékről vagy szolgáltatásról, de nem feltétlenül rendelkezik részletes ismeretekkel (TwiggFlesner et al. 2005). Ily módon egy kereskedelmi gyakorlat – a UCP irányelv alkalmazási körébe
tartozó – megítélése kapcsán a fogyasztói döntés meghozatalakor az átlagfogyasztónak nem
feltétlenül kell tökéletes tudással rendelkeznie, az adott döntési szituációban előfordulhat, hogy a
fogyasztó akkor jár el ésszerűen, ha korábbi ismereteire és tapasztalataira hagyatkozva „ésszerűen
tájékozatlanul” dönt. A Gazdasági Versenyhivatal Vj-157/2003. számú ügyben hozott
határozatában kifejti, hogy egy hétköznapinak minősülő termék, mint „az ásványvíz megvásárlása
rutinszerű, nem igényli a fogyasztótól – és különösen nem a márkahű fogyasztótól –, hogy minden egyes
vásárlásnál tüzetes vizsgálat alá vesse a terméket, megvizsgálja annak összetételét, azt, hogy melyik kútból
nyerték. Az ésszerűen eljáró fogyasztó nem tételezi fel, hogy egy összhatásában változatlan csomagolás egy teljesen
más, eltérő ásványianyag-tartalommal bíró ásványvizet tartalmaz”. Ennek értelmében nem szükségképpen
az a fogyasztó minősül ésszerűen eljárónak, aki a döntési helyzetben valamennyi releváns kérdést
részletesen végiggondol, mindennek utánajár és mindent ellenőriz, az ésszerűség éppen az
elvárható – s még nem felesleges – informálódás mértékét jelenti. Az ésszerűség tehát nem
abszolutizálja, hanem éppen relativizálja a fogyasztóval szemben elvárható tájékozottság mértékét
(Balogh 2010).
Az irányelv szerinti átlagfogyasztó esetében azonban nem olyasvalakiről van szó, akit nem
kell védeni, hiszen mindig jó helyen van ahhoz, hogy megszerezze a szükséges információkat és
azok alapján bölcsen cselekedjen. Épp ellenkezőleg, az Európai Bizottság is kiemeli, hogy a
vizsgálat az arányosság elvén alapszik. Az irányelvben megjelenő fogalom elfogadásának célja az
115
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volt, hogy a Bizottság megfelelő egyensúlyt találjon a fogyasztók védelmének szükségessége,
valamint a szabad kereskedelem nyitott és versenyképes piacon történő előremozdítása között
(Zavodnyik 2013). Egyes fogyasztók (fogyasztói csoportok) azonban eltérő sajátosságokat
mutatnak, vagy a jogi értelemben vett védelmi cél kiemelt jelentősége szerint külön kategóriába
sorolódnak (Pázmándi 2007), ezért fogyasztók e csoportját szükségszerű külön is vizsgálni.

1.1.2

A kiszolgáltatott fogyasztók

A fogyasztói modell differenciálódását jelenti, hogy a UCP irányelv rendelkezik azon fogyasztók
kihasználásának megakadályozásáról is, akik tulajdonságaik alapján különösen kiszolgáltatottak a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak. Amennyiben egy kereskedelmi gyakorlat célzottan
egy bizonyos fogyasztói csoportra – például idősekre, gyermekekre – irányul, amely fogyasztókat
bizonyos tulajdonságok (mint a kor, fizikai vagy szellemi fogyatékosság vagy hiszékenység)
különösen kiszolgáltatottá tesznek, annak egy átlagos tagja szempontjából kell vizsgálni a
gyakorlat hatását116. Ha tehát a kereskedelmi gyakorlat célcsoportja – a kereskedelmi gyakorlat
megvalósítója által ésszerűen előre láthatóan – sérülékeny fogyasztói kör, akkor az ilyen
fogyasztók szempontjából szükséges az átlagfogyasztói tesztet elvégezni. Az irányelv ezen
rendelkezése az első olyan ismert európai szabály, amelyben a kiszolgáltatott fogyasztók speciális
jogi megítélésének szempontja közvetlen tételes szabályként is megjelenik. Az átlagfogyasztó
mércéjének ily módon való módosítása azonban csak olyan esetekre korlátozódhat, amikor a
gyakorlat egy „világosan azonosítható” csoport magatartásának torzítására alkalmas. Ugyanakkor
némi bizonytalanság is marad a rendelkezés alkalmazásával kapcsolatosan, különösen az
egyértelműen azonosítható csoport jelentését illetően (Twigg-Flesner et al. 2005).
Az Európai Bíróság döntéseiben többnyire az átlagfogyasztó koncepciójára támaszkodik és
ritkán tesz utalást a kiszolgáltatott fogyasztókra. Nem szükséges egy adott esetet a leginkább
kiszolgáltatottak mércéjével mérni, ami ugyan egyrészt hátrányt jelenthet az egyéni fogyasztóknak,
ellenkező esetben viszont az „átlag feletti” fogyasztókat „túlvédi”. A fogyasztók széles körét
érintő termékek vagy kereskedelmi gyakorlatok esetén az átlagtól való eltérés – mindkét irányban
– hatalmas lehet, és minél nagyobb ez az eltérés, annál kevésbé látszik megfelelőnek bármilyen
általánosító kategorizálás. A hazai joggyakorlat – az irányelv ez irányú rendelkezéseit megelőzően
is117 – kiemelt figyelmet szentel(t) a sérülékeny fogyasztói csoportok érintettségének. A Gazdasági
Versenyhivatal (2009) álláspontja szerint „egy fogyasztói csoport sérülékenysége két, egymással többnyire
szoros összefüggésben álló okra vezethető vissza, egyrészt tagjai az átlagnál nehezebben tudják megszerezni vagy
2005/29/EK preambulum (19), Fttv. 4. § (2)
Lásd a GVH a Tpvt. alapján gyógyhatás valótlan állítása kapcsán hozott döntéseiben: Vj-177/2004, Vj-8/2005,
Vj-64/2005, Vj-74/2005, Vj-28/2006
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feldolgozni a döntések meghozatalához szükséges információkat, másrészt az átlagosnál jelentősebb arányban
rontja helyzetüket az esetleges fogyasztói hátrány” (p. 33.). Ezek alapján az időseken, illetve a(z) –
irányelv preambulumában említett – gyermek- és ifjúkorúakon túl bizonyos esetek kapcsán
sérülékeny fogyasztói csoportokként azonosíthatja a „fogvatartott”, alacsony jövedelmű
háztartásokban élő, munkanélküli, valamint alacsony iskolázottságú fogyasztókat is. Fogvatartott
fogyasztónak118 minősülnek például azok a fogyasztók, akiket egészségügyi problémáik, testi vagy
egyéb adottságaikból fakadó hiányosságaik (de ide sorolható a szenvedélybetegeket jellemző
„fogyasztói kényszer”) fokozottan kiszolgáltatottá tesznek, s ebből adódóan sajátos „kényszeres”
tudati motivációval hozzák meg fogyasztói döntésüket (Pázmándi 2007).
A kiszolgáltatott fogyasztók fogyasztási döntésében a vélt vagy valós hiányosság a termékkel
kapcsolatos fogyasztói várakozást irracionálisan felfokozhatja, így a gondos és körültekintő
mérlegelés alacsonyabb szintje várható el tőlük, mint az átlagos fogyasztóktól (lásd korábban).
Esetükben tehát nem arról van szó, hogy a tájékozódás elvárt szintjét húzza alacsonyabbra a
joggyakorlat, hanem a fogyasztói objektivitás és a fogyasztói várakozás eltérését veszi figyelembe
az erőteljesebb jogi védelem alapjaként (lásd például a termékek egészségre jótékony- és gyógyító
hatásával kapcsolatos Versenytanácsi döntések érvelésében).

1.1.3

A tudatos fogyasztó

A tudatos fogyasztás meghatározására nem található egységes, a fogalmat szabatosan leíró
definíció, ezért szükségszerű a dolgozat értelmezési kereteinek megfelelő fogalommagyarázatot
adni. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi terminológiája a „tudatos”, „öntudatos” és
„felhatalmazott” jelzőket egyaránt használja a fogyasztóvédelmi politikájának középpontjába
állított ideális fogyasztó vonatkozásában, annak tartalmát azonban nem határozza meg.
Konkrétabb definíciót ad a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) 2004-ben a
fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához kiadott segédlete, amely
különbséget tesz a tudatos (kritikus), a környezettudatos és a fenntartható fogyasztás között. A
meghatározás szerint a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás „olyan viselkedés, melyet a szuggesztív
marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, továbbá a
felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége
jellemez” 119. A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika (2007–2013) – az információgyűjtésre és a
A „fogvatartott fogyasztó” nemzetközileg ismert versenyjogi fogalmát az erőfölénnyel való visszaélés antitröszt
gyakorlata vezette be a magyar joggyakorlatba, amely alatt olyan fogyasztót (vagy versenytársat) ért, aki „nem élhet a
máshozfordulás lehetőségével” (Pázmándi 2007, p. 219.). A fogyasztóvédelmi terminológia e fogyasztói csoportot az idős,
valamint a gyermek- és fiatalkorú fogyasztókat is magába foglaló kiszolgáltatott fogyasztók névvel különbözteti meg
az átlagfogyasztóktól.
119 Forrás: URL (Letöltés dátuma: 2011.05.03.)
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fogyasztói döntésre vonatkozó „követelményekkel” kiegészítve a fenti definíciót – szerint: „A
tudatos fogyasztók körültekintőbbek a vásárlásoknál, szolgáltatások igénybevételénél. A termékek kiválasztása
alkalmával ismerik azokat a tájékoztató adatokat, amelyek figyelembevételével hozzák meg döntésüket. Képesek
arra, hogy önállóan, közvetlenül is érvényesítsék jogaikat.”
Dudás (2012) – a környezettudatos fogyasztói magatartás kutatása során – a tudatos
fogyasztói magatartás dimenzióit keresve szakirodalmi, valamint saját kvalitatív kutatásai alapján
az alábbi rendszert alkotta a tudatos fogyasztás értelmezésére (lásd 9. ábra). A tudatos fogyasztás
két fő csoportját különböztette meg, az önérdekeket szem előtt tartó öntudatos fogyasztást és a
mások érdekeire fókuszáló felelős fogyasztást, s ezek alá sorolta a többi tudatosság-kategóriát azzal
a kiegészítéssel, hogy az aktív információkeresés áthatja az összes tudatosság-területet.

TUDATOS
FOGYASZTÁS
Öntudatos
fogyasztás

Felelős fogyasztás

Egészségtudatosság

Társadalmilag
felelős fogyasztás

Ártudatosság
Minőségtudatosság

Környezettudatos
fogyasztás

Etikus vásárlói
magatartás

Fenntartható fogyasztás tág értelmezése

Értéktudatosság

Fenntartható
fogyasztás szűk
értelmezése

Márkatudatosság
Fogyasztói jogok tudata
Céltudatosság
Termékeredet-tudatosság
Tudatos pénzügyek

Aktív információkeresés
9. ábra: A tudatos fogyasztás értelmezése
(Forrás: Dudás 2012 alapján)

Dudás értelmezési keretrendszerét elfogadva a fenti fogyasztóvédelmi megközelítés szerinti
tudatos fogyasztás leginkább az öntudatos fogyasztói dimenziónak és egyes aldimenzióinak (a
minőség-, ár-, érték-, céltudatosságnak120 és a fogyasztói jogok tudatának) felel meg, amely szem
előtt tartja a termékek eredetének és a pénzügyi tervezés fontosságát is. Értekezésemben a

A céltudatosság értelmezése szerint „olyan vásárlói magatartás, mely nagy hangsúlyt helyez a vásárlások előretervezésére, és a
tervektől való el nem térésre. Legfőbb célja a felesleges vásárlás elkerülése, később nem használt / el nem fogyasztott cikkek
felhalmozásának megakadályozása, a felesleges pénzkidobástól való tartózkodás” (Dudás 2012, p. 61.).
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fogyasztói tudatosság / tudatos fogyasztás kifejezéseket a fent (Nefmi által és a fogyasztóvédelmi
politikában) megfogalmazott definíció szerinti értelemben használom121.
A fogyasztói tudatosság mérésére több kísérletet is tettek különböző dimenziók mentén. A
Kirakat.hu és az Ipsos a felnőtt korú magyar lakosság vásárlási tudatosságát mérő, 2007–2010
között évente elvégzett kutatása alapján kalkulált fogyasztói tudatosság index (TVI) mutatója a
tudatosságot (1) a fogyasztói jogok ismerete és érvényesítése, (2) az árfigyelés, (3) a vásárlás előtti
tájékozódás, (4) a csak az előre eltervezett termékek megvásárlása, (5) a szerződések
végigolvasása, (6) a magyar termékek iránti lojalitás, valamint (7) a környezetbarát termékek
preferálása alapján (egy hétfokú skálán) mérte122.
Az Európai Unió Bizottságának fogyasztóvédelemért felelős főigazgatósága (DG SANCO
2011) által megrendelt Special Eurobarometer („Consumer empowerment” nº342) kérdőíves felmérés
az Európai Unió 27 tagországára kiterjedően 56 471 fogyasztó megkérdezésével hasonlítja össze
az európai fogyasztók felhatalmazottságát az alábbi szempontokra koncentrálva:
 fogyasztói készségek: alapvető számtani és pénzügyi ismeretek, valamint különböző
jelölések és szimbólumok ismerete;
 fogyasztói tudatosság: fogyasztói jogok (tisztességtelen szerződési feltételek és
kereskedelmi gyakorlatok felismerése, garanciális és elállási jog ismerete), állami és társadalmi
fogyasztóvédelmi

szervezetek

és

a

fogyasztással

(fogyasztóvédelemmel)

összefüggő

információforrások ismerete;
 fogyasztói részvétel: fogyasztói panaszok és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal
kapcsolatos tapasztalatok.
Az Európai Bizottság (Nardo et al. 2011) kísérletet tett a kutatás eredményeire alapozva, a
felhatalmazás fenti három dimenziója (a készségek, a (jog)tudatosság, valamint a részvétel és az
ezekhez kapcsolódó 22 indikátor) alapján egy általános Fogyasztói Felhatalmazottság Index
(Consumer Empowerment Index, CEI) létrehozására, amely lehetővé teszi a tagállamok
fogyasztóinak, illetve a fogyasztók szocioökonómiai státusz (nem, életkor, jövedelem, képzettség)
szerinti összehasonlítását. Az index alapján Magyarország az Unió tagországainak rangsorában a
22. helyen áll, amellyel (az EU27 pontszámát 100%-nak tekintve) 22%-kal marad el az első helyen
A későbbiekben a fogyasztóvédelmi vonatkozásoknál azonban megfontolandónak tartom a megkülönböztetés
érdekében az öntudatos (fogyasztó / fogyasztás) kifejezés(ek) használatát.
122 A 2010-es felmérés szerint a vásárlói tudatosság az első, 2007-ben végzett kutatáshoz képest enyhén erősödött, a
TVI 2007-ben 4,55, 2010-ben 4,7 volt. Az összességében erősödő fogyasztói tudatosság mellett csökkenő tendenciák
is mutatkoztak, a fogyasztók kevésbé preferálják a magyar termékeket és a környezetvédelmi szempontok sem olyan
meghatározóak a termékválasztás során. A kutatásból kiderült, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – a 30–50 éves
korosztály a legtudatosabb fogyasztói csoport ma Magyarországon, valamint az iskolai végzettség erősíti a tudatos
magatartást (vö. Special Eurobarometer nº342 kutatás eredményeivel). Forrás: URL (Letöltés dátuma: 2012.03.03.)
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álló Norvégiától és 18%-kal az utolsó Romániától. A mutatók alapján a legnagyobb különbség
(16%-kal az EU27 átlag alatt) a fogyasztói tudatosság dimenzió szerint, a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokkal és az elállási joggal kapcsolatos hiányosabb ismeretek miatt van. Az
index értékeit a fogyasztók szocioökonómiai státusza szerint vizsgálva (2. táblázat), a nemek
tekintetében a férfiak értékei mindhárom dimenzióban a nők értékei felett vannak (a különbség
szignifikáns), annak ellenére, hogy a férfiak mindössze 31,7%-a vesz részt a háztartás fogyasztási
döntéseiben szemben a nők 68,4%-ával. Az életkor csaknem valamennyi országban fordított
arányosságot mutat a fogyasztói felhatalmazottsággal, a fiatalabb (15–24 éves) generáció
képzettebb, tudatosabb és elkötelezettebb a fogyasztói kérdésekben. Míg a leginkább
kiszolgáltatott fogyasztók a nyugdíjasok, illetve azok, akik valamilyen betegség folytán nem aktív
munkavállalók. Az eredmények alapján az alacsonyabb iskolai végzettség alacsonyabb szintű
felhatalmazottsággal társul, egyes országokban 20%-os különbség mutatkozik a legalacsonyabb és
legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők értékei között. A felhatalmazottság szempontjából
kiemelkedő szerepe van az internethasználatnak is (amely erősen korrelál a korral és a
végzettséggel), azok a fogyasztók, akik rendszeresen használják az internetet, valamennyi
dimenzióban magasabb értékeket kaptak.

Fogyasztói
készségek
Nem
Kor

Végzettség*

Internethasználat

férfi
nő
15-24
25-39
40-54
55+
alapfokú
középfokú
felsőfokú
igen
nem

Fogyasztói
jogtudatosság

Fogyasztói
részvétel

ICE

pont

rang

pont

rang

pont

rang

pont

rang

18,21
14,83
21,8
18,51
20,36
11,24
15,39
17,80
18,37
19,11
13.33

21
23
21
23
11
24
18
22
24
22
15

12,14
10,39
13,44
11,82
13,40
8,91
10,81
11,37
12,75
12,45
10,03

26
26
22
25
19
25
22
27
26
25
20

14,35
13,19
16,72
14,66
16,80
10,61
12,99
14,84
15,35
15,63
11.35

13
13
19
15
3
19
11
9
7
7
14

14,93
12,85
17,37
15,04
16,91
10,29
10,13
14,73
15,53
15,78
11.59

22
23
20
24
7
23
16
23
24
24
13

* az ENSZ egységes nemzetközi osztályozási rendszere (ISCED) alapján

2. táblázat: A magyar fogyasztók fogyasztói felhatalmazás index (ICE) értékei szocioökonómiai státusz
szerinti bontásban (HU: 2 070)
(Forrás: Nardo et al. 2011 alapján saját szerk.)
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1.2.

Fogyasztó-modell a magyar joggyakorlatban

A magyar (Fttv.) törvény normaszövege az átlagfogyasztó kifejezést nem tartalmazza, de a
fogyasztó, illetve a fogyasztói magatartás meghatározásában tetten érhető: „A kereskedelmi
gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott
helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi
gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók
egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe
venni.”123. Geri (2010) a fogyasztóvédelem megoldatlan kérdéseivel foglalkozó tanulmányában az
„átlagfogyasztó” meghatározásának problematikája kapcsán kifejti, hogy bár a magyar hatóságok
részére az irányelv rendelkezései alapján széles mérlegelés lehetősége biztosított, a fogalmi
tisztázatlanság bizonyos veszélyt is hordoz magában; nagy lesz a diszharmónia az eljáró hatóságok
megítélései és döntései között. Indoklása szerint az átlagfogyasztó, akit a mai fogyasztó(védelm)i
politika védelemben részesít, a fogyasztói társadalom számára egy nem létező, „virtuális
fogyasztó”.
A Gazdasági Versenyhivatal – már az Fttv. megszületését megelőzően, a fogyasztóvédelmi
szervek között egyedüliként – külön tanulmányban foglalkozott a fogyasztói döntések
szabadságával kapcsolatos tevékenysége során követett alapelvekkel124. Az „átlagfogyasztó” és a
fogyasztói magatartás hazai megítélésnek bemutatására ezért a továbbiakban – ahogy a bevezető
fejezetben is utaltam rá – a GVH joggyakorlatát veszem alapul.
A GVH – az Fttv-n, a Reklámtörvény megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó,
valamint a Versenytörvény III. fejezetén alapuló – fogyasztóvédelmi tevékenysége a vállalatok
által nyújtott tájékoztatás a piaci verseny tisztaságát, valamint a keresleti oldali döntéshozatal
folyamatát érintő vetületeire vonatkozik, amelynek célja a fogyasztó döntési szabadságának –
közvetetten a verseny tisztaságának125 – védelme. A hatóság – által követett, a fogyasztói döntések
szabadságára vonatkozó alapelveket feltáró és magyarázó dokumentum – szerint a
(minta)fogyasztó döntéseiben a számára optimális megoldás választására törekszik, ezért ésszerű
mértékű információkeresést folytat. A fogyasztó magatartásnak tehát egyrészről meghatározó
eleme a racionalitás. A racionális, az adott szituációnak megfelelő fogyasztói magatartás lényege,
hogy a fogyasztó a piac és a termék sajátosságainak megfelelő mértékű információkeresést és feldolgozást folytat mindaddig, míg az utolsó információ megszerzéséből származó előny
(bevétel) egyenlő nem lesz az információszerzés költségével (racionális tudás). A fogyasztói döntés
Fttv. 4. § (1) pont
Lásd a fogyasztói döntések szabadságára vonatkozó, a GVH által követett alapelvek – 2007, majd az Fttv. 2008-as
hatályba lépésével szükséges módosításokat tartalmazó 2009-es állásfoglalása.
125 Vö. GVH (2009) 1.1. Fogyasztói döntések szabadságának védelme és versenypolitika - az érem két oldala fejezet.
123
124
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meghozatalában másrészről megjelenik a szubjektivitás; az optimalizálásra törekvő fogyasztó
céljainak, preferenciáinak és lehetőségeinek legmegfelelőbb alternatívát választja. Habár a
tökéletes verseny egyik előfeltétele, a GVH álláspontja szerint a fogyasztóval szemben azonban
nem lehet elvárás a tökéletes informáltság (tudás) elérése, vagyis hogy tisztában legyen a szükséglete
kielégítésére alkalmas alternatívákra nézve minden releváns információval, saját preferenciáival és
anyagi lehetőségeivel. A korlátozott informáltságnak több oka is lehet, mint például az
információszerzés költségei (idő, pénz, mentális és fizikai fáradtság), az ember mentális
képességének határai, a fogyasztók előzetes ismeretei vagy az információ megbízhatósága 126. A
racionális fogyasztó tehát nem tökéletesen informált. Amint azt a hatóság több, fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ügyében hozott döntése kapcsán is kifejtette, nem
elfogadható az az álláspont, miszerint a fogyasztó kötelessége lenne az összes, a vállalkozások
által közreadott információ valóságnak való megfelelésének leellenőrzése. A reklámok
valóságtartalmában fenntartás nélkül megbízó fogyasztó is racionális fogyasztónak minősül. Az a
fogyasztó is ésszerűen jár el, aki nem kételkedik a reklám valóságtartalmában, hanem a reklámokat
egy ésszerűen költséghatékony tájékoztatási folyamatban az üzleti tisztesség követelményének
érvényesülésében bízva kezeli, hiszen a reklám a fogyasztó és értékesítő közötti információs
aszimmetria csökkentésére hivatott eszköz (lásd például a Vj-84/2009. számú döntésben). Dauses
(1996) az Európai Bíróság joggyakorlatának vizsgálata kapcsán ugyancsak kifejtette, hogy a reklám
fontos eleme a fogyasztók tájékoztatásának, ugyanis áttekinthetővé teszi a kínálatot, megkönnyíti
a választást és versenyfunkciót lát el.
Másrészt azonban nem csak a fogyasztó információkeresése, hanem a vállalatok információátadása is befolyásolja, módosítja a szabad és tudatos fogyasztói döntés lehetőségét. Információs
aszimmetria alakul ki a fogyasztó és a vállalat között, ha a fogyasztó nem folytat – a korlátozott
feltételek mellett – megfelelő mértékű információkeresést, vagy ha a vállalat tisztességtelenül –
megtévesztő vagy agresszív módon – beavatkozik a fogyasztó információkeresési folyamatába. Az
információhiány okozói a kínálati oldal szereplői is lehetnek, aktív módon, valótlan információk
közlésével, az információ manipulálásával, agresszív értékesítési módszerekkel, vagy passzívan, a
szükséges információk elhallgatásával. Ez az információhiány azonban elkerülhető. Amennyiben
valamely piacon a fogyasztói döntések torzítását a verseny érdemi befolyásolására alkalmas
kereskedelmi gyakorlatok okozzák, hatósági fellépésre van szükség.
Nem kerülhető el az információhiány ugyanakkor olyan termékek és szolgáltatások esetében,
amikor az információk megszerzése túl nagy költséggel járna a fogyasztó számára (például
Ezt foglalja össze tömören a Hámori (2003) által idézett Peter L. Bernstein ironikusan megfogalmazott gondolata:
„A birtokodban levő információ nem az, amit kívánsz. / Az általad kívánt információ nem az, amire szükséged van.
/A számodra szükséges információ nem az, amit meg tudsz szerezni. / Az általad megszerezhető információ
drágább, mint amit hajlandó vagy érte fizetni.” (Bernstein 1998, p. 212.)
126
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komplex, gyorsan elavuló termékeknél), vagy amikor a fogyasztó elégedettségét a felektől
független tényezők befolyásolják (például a bizalmi jószágok, az árfolyamváltozásnak kitett
pénzügyi szolgáltatások esetén). Ilyen esetekben az állami ellenőrzés, a megfelelő szakmai háttér
vagy a megfelelő minőség teljesítésére irányuló garanciális jellegű jogi rendelkezések
(kellékszavatosság, jótállás, termékfelelősség) hivatottak biztosítani az információs egyensúlyt.
Ha ez előbbi megközelítésben a fogyasztóra mint problémamegoldóra tekintünk, a
fogyasztási folyamat egymást hierarchikusan követő szakaszok sorozataként írható le; a probléma
felismerése, információgyűjtés, az alternatívák szelektálása és értékelése, vásárlói döntés és
vásárlás utáni értékelés. Meg kell azonban jegyezni, hogy a döntési folyamat szakaszolása csak
elméleti megközelítés, a gyakorlatban nehéz elkülöníteni egymástól ezeket a lépéseket. A
valóságban a vásárlás típusától függően (például rutin vagy impulzus döntések esetén) egyes
lépések időben egymással párhuzamosan zajlanak vagy akár ki is maradhatnak (vagy ha „tudat
alatt” le is zajlanak, nem tulajdonítunk nekik nagyobb jelentőséget). Bizonyos vásárlási döntések
fontosabbak, mint mások és a döntési folyamatba fektetett erőfeszítés mértéke is különböző
lehet. Néha csaknem automatikusan zajlik egy-egy vásárlási döntési folyamat és a fogyasztó kevés
információ alapján hoz „ítéletet” egy termékről, míg máskor egy vásárlási döntés meghozatala
„teljes munkaidős állást” kíván. Mindezt figyelembe véve a döntési folyamat egy skála mentén
jellemezhető, amelyben az egyik szélsőség a „rutin döntés”, a másik az ún. „kiterjesztett
problémamegoldás” (lásd 10. ábra).

Rutin döntés

Korlátozott
problémamegoldás

Kiterjesztett
problémamegoldás

Olcsó termékek

Drága termékek

Gyakori vásárlás

Nem túl gyakori vásárlás

Alacsony érdekeltség a
fogyasztó részéről

Magas fogyasztói érdekeltség

Ismert termékek és márkák

Nem ismert termékek és
márkák

Kevesebb kognitív-, idő- és
energiaráfordítás

Intenzív kognitív és keresési
folyamat, több időráfordítás
10. ábra: Fogyasztási döntési folyamat
(Forrás: Solomon et al. 2006, p. 261.)

A vásárlási döntések legtöbb esetben e szélsőségek között helyezhetők el, amit „korlátozott
problémamegoldásként” jellemezhetünk (Solomon et al. 2006). A racionális és optimalizálásra
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törekvő, tudatos fogyasztói döntés jellemzően a kiterjesztett vagy igazi problémamegoldáson
alapuló döntési folyamatban jelenik meg. Tudatos, de leegyszerűsített döntésnek tekinthetők a
korlátozott problémamegoldáson alapuló fogyasztói döntések, melyek során az alacsonyabb
kockázat miatt a fogyasztók kevésbé motiváltak az információkeresésben és az egyes alternatívák
értékelésében. Az ilyen döntéseknél a környezet befolyása, a túl nagy információhalmaz, vagy a
vásárlás alacsony érdekeltsége miatt a fogyasztó a döntési folyamat leegyszerűsítésére törekszik,
ezért különféle döntési hüvelykujj-szabályokat és a környezete által sugallt kész mintákat alkalmaz.
A rutin- és az impulzus-döntések esetén a tudatosság korlátozottan van jelen vagy akár
teljességgel hiányzik. Számos vásárlási döntés idővel olyan rutinná alakul, amely automatikusan
minimális erőfeszítéssel és tudatos kontroll nélkül megy végbe. A rutin- vagy szokásokon alapuló
döntés során a fogyasztó felismeri a problémát és a belső, mentális információkeresés eredményét
automatikusan elfogadva a megszokott márkát viszi haza. Az impulzusdöntés során a fogyasztó
ezzel szemben valamilyen belső késztetés vagy külső inger által kiváltott pozitív érzelmi reakció
hatására gyakorlatilag belső információ-feldolgozás nélkül vásárol. A GVH (2009) álláspontja
szerint azonban korlátozott mértékben ugyan, de ez utóbbi két döntéstípusnál is érvényesül a
racionalitás. A rutindöntéseket jellemzően megelőzi egy racionális alapon hozott kiterjesztett
fogyasztói döntés (ún. márka-döntés), amelyet aztán automatikus vásárlási döntések követnek. Ha
egy impulzusdöntést kiváltó külső inger egy már ismert termék vagy vállalat valamely kedvező
tulajdonságára (például a kedvezményes árra) utal, akkor a „meggondolatlannak” tűnő fogyasztói
döntés is tekinthető racionálisnak.
A fogyasztói döntési folyamatban a döntés kockázataiból és a fogyasztó korlátozottan
racionális magatartásából fogyasztói döntési eltérés adódhat, vagyis a fogyasztó önmaga számára
rosszabb – nem az elvárt hasznosságot eredményező – döntést hoz, mint amilyent hozhatott
volna, annak ellenére, hogy az optimálisra törekszik. A döntési eltérésből a fogyasztónak két fajta
vesztesége származhat; közvetlenül fogyasztói hátránya, amely közvetetten a hosszú távú
fogyasztói jólét csökkenéshez vezet. Ilyen hátrány lehet, ha a fogyasztó nem a számára elérhető
legalacsonyabb áron szerzi be az adott terméket, ha nem az ízlésének és várakozásának megfelelő
terméket vásárolja meg, vagy olyan terméket vásárol, amely nem éri el a vásárlást megelőzően
feltételezett minőségi szintet. A fogyasztói hátrány bekövetkezése szükségszerűen maga után
vonja a verseny torzulását is, s így a közvetetten a jólét csökkenését. A rövid, illetve hosszú távú
veszteségek elkerülése érdekében a fogyasztói döntési eltéréshez vezető – az egyes fogyasztói
tudásszintek közötti eltérések mögött húzódó – okok feltárására és kezelésére van szükség.
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A fogyasztó, illetve a fogyasztói magatartás megítélésének központi kérdése tehát az, hogy a
tényleges tudás, amelynek birtokában a fogyasztó a döntést meghozza, hogyan viszonyul a többi
tudásszinthez. A fogyasztó a valóságban szinte soha sem tökéletesen informált a döntést illetően,
bizonyos mértékű információhiánnyal szembesül. A vállalkozás és a fogyasztók közötti
aszimmetria – az elkerülhető információhiány által – csökkenthető, de nem küszöbölhető ki
teljesen. A fogyasztóvédelem a vállalati tájékoztatás jogi szabályozása útján ennek az elkerülhető
információhiánynak a csökkentésére törekszik (lásd a következő alfejezetben), amely a tényleges
tudásnak a racionálistól való eltérését okozhatja (11. ábra).

Tökéletes tudás
a fogyasztó számára a
piacon megszerezhető
információk összessége

fogyasztói
magatartás

Racionális tudás
az ésszerű mértékű
információkeresés révén
elérhető információk
összessége

Jogi beavatkozás
kínálati oldal
magatartása
Tényleges tudás

Kiinduló tudás
szubjektív vélekedésekre
alapozott várakozások,
tapasztalatok

a termék és a piac
sajátosságai

a döntés meghozatalának
pillanatában birtokolt
információk összessége

11. ábra: A döntési eltérés kialakulása és okai
(Forrás: GVH 2009 alapján saját szerk.)

1.2.1

A fogyasztók döntési szabadságának védelmét szolgáló eszközök

A keresleti oldalon hozott (fogyasztói) döntések szabadságát kiterjedt köz- és magánjogi
eszközrendszer hivatott védeni. A klasszikus értelemben vett fogyasztóvédelem a „laikus”
végfelhasználói kört érintő fogyasztói sérelmek reparációjára összpontosít, a GVH feladatát és
beavatkozásait egy sajátos jogterület rendelkezéseinek alapján végzi, amely a fogyasztók
vonatkozásában főként az Fttv. rendelkezésein alapul (GVH 2009). A fogyasztóvédelem
magánjogi és közjogi összetevőinek, területeinek szabályozása (elhatárolása) nem tekinthető
problémamentesnek (Fazekas 1995, 2007, Menyhárd 2007, Vékás 2008, Bencsik 2012). A
fogyasztói szerződés „kakukktojásnak” minősül, hiszen a felek gazdasági pozíciójától független
egyenrangúságán alapuló általános szerződési jog elveivel ellentétes az a kiindulópont, miszerint a
fogyasztó nem egyenrangú partnerként, hanem „gyengébb félként” vesz részt a jogviszonyban
(lásd erről korábban a fogyasztó fogalom természetes személyekre szűkítése kapcsán). A

124

jogalkotó

a

fogyasztói

döntés

szabadságának

védelmét

szolgáló

eszközrendszer

meghatározásában a – fent bemutatott – fogyasztói döntési folyamatra a kereskedelmi gyakorlat
és az információkezelés szempontjából egyfajta „individualizációs folyamatként” tekint, amelyhez
a jogviszony egyedies jellegének megfelelően az adott szakaszhoz igazodó, eltérő típusú
beavatkozási célokat és (magán- és köz)jogi eszközöket társít (GVH 2009).
A fogyasztói döntést megelőző szakaszokban (a probléma-felismerés, az információgyűjtés és az
alternatívák értékelése során) a felismert szükségleteknek és igényeknek megfelelő döntést és
választást elősegítő információs környezet minimum-elemeit és az ezekkel kapcsolatos tartalmi és
formai elvárásokat elsősorban közjogi típusú normák, adminisztratív és hatósági előírások
tartalmazzák (pl. a címkézés, az árfeltüntetés szabályai vagy a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok tilalma). A fogyasztói döntés védelmére irányuló közvetlen eszközök tehát a közjogi
értelemben vett fogyasztóvédelem részét képezik, amely felöleli azon a fogyasztáshoz kapcsolódó
jogviszonyokat, amelyekben a fogyasztó nem szerepel közvetlenül alanyként. Kaszainé Mezey
Katalin (Pázmándi – Kaszainé Mezey – Balogh – Zavodnyik 2010) magyarázata szerint fogyasztói
jogviszony keletkezik a vállalkozások mindazon tevékenysége során, amely a fogyasztókat érinti
vagy érintheti. Azaz nem csak a konkrét fogyasztói szerződés, hanem a vállalkozások azon
magatartása is fogyasztói jogviszonyt keletkeztet, amikor az árujukkal (termékükkel és / vagy
szolgáltatásukkal) kapcsolatos kereskedelmi kommunikációjukban a fogyasztó számára ajánlják,
reklámozzák azt. Ide tartoznak a teljesség igénye nélkül a piacfelügyelet, a reklámfelügyelet, a
versenyfelügyelet,

a

kereskedelmi

tevékenység

folytatásának

szabályozása,

illetve

a

termékbiztonsági és minőségbiztosítási szabályok.
A ténylegesen a termék vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele révén megvalósuló
fogyasztói döntés a jog szempontjából szerződéses jogviszony születésének minősül. A
szerződéskötésben megnyilvánuló fogyasztói döntés és az azt követő magatartások (a hibás teljesítéshez
kapcsolódó jogok gyakorlása) a magánjog területéhez tartoznak. A jelenlegi szerződéskötési
gyakorlatban, ahol a vállalkozások jórészt egyoldalúan alakítják ki feltételeiket az általuk kötendő
szerződésekhez, a (laikus) fogyasztó döntési terjedelme gyakorlatilag arra szűkül, hogy igénybe
veszi-e a szolgáltatást (megvásárolja-e a terméket) vagy sem. Az általános szerződési feltételek
elterjedése indokolttá tette az ilyen feltételeket tartalmazó szerződések tartalmába való jogi
beavatkozást

és

tájékoztatási

többletelemek

előírását

(GVH

2009).

A

magánjogi

fogyasztóvédelem eszköztárának legfontosabb elemei a szerződéskötést közvetlen megelőző
tájékoztatási kötelezettség, az egyoldalú kötöttség (azaz a jogszabályban meghatározott
feltételektől kizárólag a fogyasztó előnyére való eltérés lehetőségének), valamint kötelező formai
előírások meghatározása a vállalkozások számára, illetve az egyoldalú elállási lehetőség és
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garanciális többletelemek biztosítása a fogyasztó számára. A magánjogi szabályozás különösen
kiemelt jelentőségű a termékfelelősség, a szavatosság és jótállás, a tisztességtelen szerződési
feltételek, a távolból kötött szerződések (az e-kereskedelem), az utazási szerződések, valamint a
fogyasztási kölcsönök területén.

2.

A kínálati oldal fogyasztóvédelmi attitűdje és ismeretei

A fogyasztói jogviszony tekintetében vállalkozásnak minősül minden olyan tevékenység végzője,
aki a fogyasztókat érintő vagy érinthető tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági
tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi (Fgytv. 2. § b)). Az Fttv. a fogyasztó
fogalmához viszonyítottan definiálja a vállalkozás fogalmát127, illetve a fogyasztókat érintő
tevékenységet a kereskedelmi gyakorlatra szűkíti, amely „a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy
gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési
módjától, eszközétől” (2. § d)).
Az Fttv. alkalmazásának körében jelentőséggel bír a kis- és középvállalkozások, illetőleg az e
körbe nem tartozó vállalkozások megkülönböztetése is. A kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-a szerint ugyanis a hatósági
ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló
jogsértés esetén – bizonyos kivételekkel – bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak.
Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre azonban, ha az ennek alapjául szolgáló tényállás
megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került veszélybe, környezetkárosodás
következett be, a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi
rendelkezés megsértésére, vagy a személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai
fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó
személlyel szemben került sor. Ez a rendelkezés az Fttv. megsértése esetén eljáró hatóság(ok) által
alkalmazható jogkövetkezmények vonatkozásában is irányadó (Zavodnyik 2013).
A közös piac hatékony (a szabad verseny elvein alapuló) működésének elősegítésében
kiemelten fontos szereplők a vállalkozások, amely egyaránt érvényes az európai vagy világszintű
tevékenységet folytató nagyobb vállalatokra, valamint a csak néhány tagállamban vagy a nemzeti

Azaz nem szűkíti le a vállalkozás fogalmát a gazdasági társaságokra, hanem az értelmezése szerint vállalkozásnak
minősülhet például az a természetes személy is, aki „a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy
gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el” (2. § b)), valamint a jogi személy vagy a jogi személynek nem
minősülő gazdasági társaság is (Balogh 2010, Zavodnyik 2013).
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határokon belül működő kis- és középvállalkozásokra. Különösen jelentős szerepe van ebben a
vállalkozások szabálykövető magatartásának, a gazdasági-jogi értelemben vett megfelelésnek
(compliance). Az Európai Unió ezen belül is prioritásként kezeli a versenyjogi megfelelés
kérdését, amely a gazdasági versenyt szabályozó törvények, valamint (jogi és erkölcsi) normák
vállalati gyakorlatba ültetését és követését jelenti, s rendszerszintű, stratégiai megfontolást követel
a vállalkozásoktól128.
A vállalkozások fogyasztóvédelmi tudatosságát a jogi megfelelés részeként értelmezem, amely
– ellentétben a megfelelés rendszerszintű megközelítésével – a vállalkozás egy konkrét
tevékenységére, jelen esetben kereskedelmi gyakorlatára terjed ki. A fogyasztóvédelmi tudatosság
ebben az értelmezésben tehát nem más mint a fogyasztóvédelmi jogszabályok és előírások
figyelembe vétele és betartása (betartatása) a vállalkozás tevékenysége során (lásd részletesebben a
V.1. fejezetben).
2.1.

Helyzetkép és jó gyakorlatok a jogi megfelelésben

Az Európai Bizottság megbízásából, a 27 európai uniós tagállam 10 060 (közte 400 hazai)
vállalkozásának bevonásával végzett Flash Eurobarometer n°359 kutatás (DG SANCO 2013) a
vállalkozások határon átnyúló kereskedelemmel, valamint a nemzeti és uniós fogyasztóvédelemi
szabályozással kapcsolatos attitűdjét és ismereteit vizsgálta. A felmérés eredményeinek
összefoglalásaképpen megállapítható, hogy nem egységesek és nem elég alaposak a hazai
vállalkozások fogyasztóvédelmi ismeretei, ugyanakkor nem maradnak el az Európai Unió más
tagállamaiban működő vállalkozásokétól (lásd a 3. táblázat). A versenytársaik kereskedelmi
gyakorlatát sok esetben megtévesztőnek és tisztességtelennek ítélik meg (a sajátjukkal ellentétben),
valamint nem tulajdonítanak jelentősebb szerepet a médiának a fogyasztóvédelmi ismeretek
közvetítésében és a megtévesztő gyakorlatok elleni fellépésben. Az előzőekkel összefüggésben a
megkérdezett vállalkozások csak kis hányada változtatta meg saját kereskedelmi gyakorlatát
valamilyen médiában megjelent fogyasztóvédelmi eset hatására, ugyanakkor ez az arány jóval
magasabb (a második legmagasabb), mint a tagországok átlaga.

Lásd erről részletesebben a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által üzemeltetett honlapon
(URL), valamint „A megfelelés jelentősége” c. kiadványban (URL) (Letöltés dátuma: 2015.05.20.)
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Fogyasztóvédelemi szabályozással kapcsolatos ismeretek és attitűd

HU

EU27

Szavatossági idő hossza (helyes válasz)
Tiltott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok megítélése
egy termék ingyenesként való hirdetése, ha emelt díjas telefonhívással érhető
el (tiltott)
akciónak nem megfelelő készletezés (tiltott)
számla vagy más fizetésre felhívó dokumentum marketing eszközként való
használata (tiltott)
túlzó reklámállítások (nem tiltott)
Fogyasztóvédelmi követelményeknek való megfelelés
saját kereskedelmi gyakorlata teljes mértékben megfelel
versenytársainak kereskedelmi gyakorlata teljes mértékben megfelel
Fogyasztóvédelmi szabályok megsértése
a hatóság feltételezése szerint (az elmúlt 12 hónapban) megsértették a
szabályokat
Megfelelés ellenőrzése
a hatóságok aktívan ellenőrzik és biztosítják a fogyasztóvédelmi
szabályoknak való megfelelést (egyetért)
a civil szervezetek aktívan ellenőrzik a fogyasztóvédelmi szabályoknak való
megfelelést (egyetért)
Média (nyilvánosság) szerepe és hatása a megfelelésben
a média rendszeresen beszámol a tisztességtelen gyakorlatot alkalmazó
vállalkozásokról, a fogyasztókat megtévesztő esetekről
a médiavisszhang miatt megváltoztatta a kereskedelmi gyakorlatát

10%

29%

75%

68%

83%

56%

68%

53%

18%

34%

84%
21%

69%
26%

7%

6%

85%

76%

57%

62%

69%

53%

28%

18%

3. táblázat: A Flash Eurobarometer n°359 kutatás Magyarországra és a 27 EU tagállamra vonatkozó
részeredményei
(Forrás: DG SANCO 2013 alapján saját szerk.)

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ (GVH VKK 2012) megbízásából, 300
hazai vállalkozás (közel egyenlő arányban kis-, közepes- és nagyvállalatok) megkérdezésével
készült kutatás a vállalkozások verseny-, illetve a reklámszabályozással kapcsolatos ismereteit és
attitűdjét vizsgálta. A disszertáció hipotéziseinek szempontjából kiemelendő kérdések és
eredmények a verseny- és reklámszabályozás keretei között a fogyasztók tájékoztatásával
kapcsolatos ismeretek (12. ábra). A cégméret szerinti különbségeket vizsgálva, valamivel jobban
tájékozottak a nagyvállalatok vezetői a verseny-, illetve reklámtörvényt illetően, annak
fogyasztóvédelmi kapcsolódású tartalmával (a fogyasztók / célcsoport tájékozottságának
biztosítása) viszont kevésbé, mint a kis- és középvállalkozások együttesen, ettől függetlenül a
vállalkozások döntő többsége szem előtt tartja működése során a versenytörvény (N%=85,7),
valamint a reklámtörvény (N%=85,6) előírásait. A versenyjogi megfelelésért és a reklámtörvény
betartásáért való felelősséget a nagyvállalatok nagyobb arányban a vállalati jogásznak (n%=26,3
ill. 21,6), vagy az adott terület felelősének (n%=37,4 ill. 39,2) adják, míg a kkv-k esetében az
ügyvezető mellett minden alkalmazott (n%=9,5 ill. 4) felelősséggel tartozik, de közel 5%-uknál
nincs felelőse e területeknek.
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A reklámszabályozás megítélése kapcsán jelentősebb különbségek mutatkoznak az egyes
vállalattípusok között; míg a nagyvállalatok nagyobb arányban (n%=41,2) az aktuális jogi és
gazdasági követelményeknek megfelelőnek, addig a kkv-k (különösen a kisvállalkozások,
n%=44,6) bizonyos területeken túl szigorúnak, más területeken túl megengedőnek tartják azt. A
versenyjogi (fogyasztóvédelmi) tudatosság vonatkozásában jelentőséggel bír, hogy a vállalkozások
nyomon követik-e a tevékenységük szempontjából jelentős GVH eljárásokat és döntéseket, a
megkérdezetteknek csupán egy negyede hallott az elmúlt évben ilyen esetről és közülük
mindössze 18,6%-nál (a nagyvállalatoknál n%=28,6) volt ennek következménye a vállalkozásra
nézve is.

12. ábra: A GVH hazai vállalkozások körében végzett komplex versenykultúra felmérésének
részeredményei
(Forrás: GVH VKK 2012 alapján saját szerk.)

Az előbbiekhez hasonlóan a Transparency International (Nagy – Salgó 2012) 2012-ben
empirikus felmérést végzett a hazai kis- és középvállalkozások által a versenyjogi megfelelés
területén alkalmazott legjobb gyakorlatok feltérképezésére. A 71 vállalkozás képviselőjének
megkérdezésével zajló kutatás azt vizsgálta, hogy milyen módszereket alkalmaznak (alkalmaznak-e
egyáltalán) a hazai kkv-k annak érdekében, hogy a piaci tevékenységükkel kapcsolatos versenyjogi
kockázatot csökkentsék. A kutatás két (versenyjogi érintettségű) területre fókuszált, a kartelljog és
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma. A továbbiakban a vállalkozások ez utóbbi,
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fogyasztóvédelmi vonatkozású területen való megfelelési aktivitására vonatkozó eredményeket
foglalom össze. A kutatás a versenyjogi tudatosságot az alapján mérte, hogy mennyire van az
adott vállalkozásnak határozott és részletes koncepciója az említett szabályoknak való
megfelelésről, s ennek érdekében milyen megfelelési eszközöket (mint az oktatás, belső
szabályzat, magatartási kódex, audit, vagy jelentési kötelezettség) alkalmaz, illetve mennyire
tájékozottak ezekről az intézkedésekről (4. táblázat).

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó
szabályozásnak való megfelelés és eszközei
Vállalati koncepció a szabályozásnak való megfelelésről
határozott és részletes elképzelése van a megfelelésről
még nem alakított ki határozott elképzelést erre vonatkozóan /
ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken
nem tudja / nem válaszol
Megfelelési eszközök alkalmazása
versenyjogi oktatásban való részvétel (az elmúlt 10 évben)
rendelkezik belső szabályzattal vagy magatartási kódexszel
versenyjogi audit
munkavállalók jelentési kötelezettsége
munkáltatói intézkedés a felelős alkalmazottal szemben
a felelős alkalmazott kártérítési felelősségre vonása

N%
49,3%
42,2%
8,5%
11,1%
22,5%
11,3%
27,1%
78,3%
55,1%

4. táblázat: A kkv-k tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó szabályozásnak való megfelelése és
alkalmazott eszközeik (N=71)
(Forrás: Transparency International [Nagy – Salgó] 2012 alapján saját szerk.)

A válaszok közötti keresztösszefüggések azt mutatják, hogy bár a határozott megfelelési
koncepcióval rendelkező vállalkozások nagyobb arányban tettek megfelelési intézkedéseket, sok
vállalkozás nem alkalmaz semmilyen megfelelési eszközt (80,6%-uknál például nem került sor
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatos oktatásra az elmúlt 10 évben). Ennek
oka lehet egyrészt, hogy a nem ismerik ezeket az eszközöket, másrészt a vállalatvezetés azon
elképzelése, hogy aktív erőfeszítés helyett elegendő a szabálysértések ellenzésének kimondása. A
határozottabb (verseny)jogi szabályoknak való megfelelési koncepció ugyanakkor magasabb
anyagi erőforrás-ráfordítási hajlandósággal is társul (a metszet 30,3%, viszont a 76,47% kevesebb,
mint nettó 50 000 Ft-ot fordítana erre). A vállalkozások 77,5%-ánál az elmúlt 10 évben egyszer
sem merült fel annak a szükségessége, hogy valamelyik reklámkampányukat, kereskedelmi
kommunikációjukat

a

fogyasztókkal

szembeni

tisztességtelen

kereskedelmi

gyakorlat

szempontjából megvizsgálják vagy megvizsgáltassák és csupán a válaszadók 7%-ánál rendszeres,
9,8%-ánál rendszeres vagy gyakori az ilyen típusú jogi átvilágítás. A kutatás a tapasztalt alacsony

130

megfelelés129 egyik valószínűsíthető okának azt tartja, hogy a vállalkozások nagy része nem kerül
közvetlen kapcsolatba a versenyjoggal (N%=95,8), és / vagy nem tapasztalt közvetlen
versenytársai körében versenyfelügyeleti eljárást (N%=86) (vö. GVH VKK kutatás hasonló
eredményeivel) és ezért a versenyfelügyeleti eljárás veszélyének való kitettség fokát is rendkívül
alacsonynak ítélik. Másrészt feltételezhető, hogy a vállalkozások életében nem azonosítódnak,
vagy tudatosulnak a versenyjogi kérdések, illetve a versenyjogilag aggályos helyzetek, esetleg az
ügyvezetés nem eléggé tájékozott a versenyjogi problémákat okozó gyakorlatok tekintetében.
Mindez annak ellenére van így, hogy a szabályoknak való megfelelés üzleti előnyökkel járhat,
mivel csökkenti az üzleti kockázatokat, elkerülhetővé teszi a büntetéseket, segít megőrizni a
vállalat jó hírnevét és fejleszti az üzleti kultúrát.
A felmérés kapcsán a szerzők összegyűjtötték a versenyjogi megfelelés legjobb nemzetközi
gyakorlatait, amelyek nem csak a nagyvállalatok, hanem a kkv-k esetében is haszonnal
alkalmazhatók (5. táblázat). A jó gyakorlatokat elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a
versenyjogi megfelelés egy átfogóbb megfelelési programcsomag része kell legyen (az
egészségügyi, munkabiztonsági, környezetvédelemi, a vesztegetés- és korrupcióellenes politikai
megfelelés mellett), ugyanakkor nem adható általános útmutató, az alkalmazandó eszközök,
intézkedések köre nagyban függ a vállalkozás méretétől és a piaci szektortól, amelyben
tevékenykedik.

Hasonló eredményekre jutott egy az Office of Fair Trading által készített kutatás 2011-ben, a brit kkv-k 73%-a a
hiányos ismereteknek tudja be, ha üzleti tevékenysége nincs összhangban a versenyjoggal, valamint a vállalkozások
58%-ának nincs semmilyen megfelelési programja. URL (Letöltés dátuma: 2014.10.22.)
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A kis- és középvállalkozások versenyjogi megfelelésének jó gyakorlatai
Európai Bizottság,
Versenypolitikai
Főigazgatóság
Ausztrál Verseny
és Fogyasztás
Bizottság

Kanadai
Versenyhivatal

Office of Fair
Trading
US Society for
Corporate
Governance and
Ethics

Transparency
International

- a munkatársak elkötelezettségének erősítése megfelelő ösztönzőkkel és
szankciókkal
- monitorozás és auditálás
- belső bejelentő mechanizmus
- versenyjogi szabályokat összefoglaló tréning
- a panaszok kivizsgálása, kezelése
- a munkatársak számára gyakorlati, a kereskedelem és a versenyjog alapismereteit
átadó tréning
- stratégiai terv, amelyben a compliance tevékenységek összekapcsolódnak az üzlet
stratégiai céljaival
- rendszeres kockázatfelmérés
- dokumentáció
- kinevezett felelősök
- a felsővezetés támogatása és felelősségvállalása
- vállalati irányelvek és eljárásrendek
- tréning és oktatás
- ellenőrző audit és bejelentő mechanizmusok
- konzisztens fegyelmi eljárásrendek és ösztönzők
- kockázatok azonosítása
- irányelvek és eljárásrendek kidolgozása
- tréningek és egyéb szemléletformáló programok
- vezetőség elkötelezettsége
- csatlakozás egy vállalati megfeleléssel foglalkozó társasághoz
- a nagyobb és hasonló méretű vállalatokkal való kapcsolattartás, információcsere,
networking
- kereskedelmi kamarákhoz való csatlakozás
- rendszeres kockázatfelmérés
- etikai kódex bevezetése, kommunikálása
- eljárásrend és ellenőrzési mechanizmus kidolgozása
- „compliance officer” kinevezése az etikai és megfelelési program menedzselésére
- menedzsment elkötelezettsége
- tréningek, megfelelő kommunikáció a cégen belül, a beszállítók és partnerek felé
- belső ellenőrzés, monitorozás

5. táblázat: A kis- és középvállalkozások versenyjogi megfelelésének jó gyakorlatai
(Forrás: Transparency International [Nagy – Salgó] 2012 alapján saját szerk.)
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V. EMPIRIKUS KUTATÁSOK
1.

Hipotézisek, a kutatás felépítése

A fogyasztói piac hatékony működésének feltétele a vállalkozások tisztességes piaci versenyében
az önérdekeiket követő fogyasztók szabad (a megfelelő információk birtokában hozott racionális)
választása. Amint arra a dolgozat korábbi fejezetei is rávilágítanak, a kínálati és a keresleti oldal
szereplői közötti egyensúlyt azonban több tényező, többek között a fogyasztók (a viselkedési
közgazdaságtan által feltárt) racionálistól eltérő magatartása és a vállalkozások tisztességtelen
(kereskedelmi) gyakorlata is akadályozza. A fogyasztóvédelem célja éppen ennek az
aszimmetrikus állapotnak a helyreállítása azáltal, hogy védi és felruházza a fogyasztókat a
körültekintő és ésszerű döntés képességével, valamint – a prevenció és a reparáció (ellenőrzés,
szankciók, jogorvoslat) eszközeivel – szabályozza a vállalkozások tevékenységét és kiszűri a nem
jogkövető szereplőket. Ugyanakkor a fogyasztók és a vállalkozások nagyobb mértékű fogyasztóvédelmi
tudatossága hozzájárulhat a jogi beavatkozások elkerüléséhez (és / vagy mérsékléséhez), közvetett
módon pedig a kívánt egyensúlyi állapothoz is vezethet. Disszertációmban ez előbbiekhez
kapcsolódóan az alábbi kutatási kérdéseket fogalmaztam meg:
 Milyen valódi hatással van a fogyasztók tudatosságára, a tudatos fogyasztói magatartásra
az uniós és a hazai fogyasztóvédelmi politikában a 2000-es évektől fokozottabban megjelenő
fogyasztóvédelmi oktatás?


Milyen módon és mértékben jelenik meg a vállalkozások fogyasztóvédelmi megfelelése

(tudatossága) a fogyasztók informálásában, tájékoztatásában (ide értve az áruk reklámozását, mint
a tájékoztatás egyik formáját is)?


Milyen szerepet játszik a fogyasztói döntések alakításában az információ, kiemelten az

információ-átadás módja (a vállalkozások termékeik népszerűsítésére, reklámozásra vonatkozó
gyakorlata)?
 Miképpen

jelenhetnek

meg

a

fogyasztóvédelmi

gyakorlatban

a

viselkedési

közgazdaságtannak az irracionális magatartásmintákat feltáró kutatási eredményei?
 Megjelenik-e a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot
folytató vállalkozásokkal szembeni eljárási gyakorlatában a korlátozott fogyasztói racionalitás,
mint tudatosan használt elem?
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A fogyasztói tudatosság fogalmának meghatározása egységes definíció híján nehézségekbe
ütközik (lásd a IV.1.1.3. fejezetben), a tudatosság megjelenhet közvetlenül a fogyasztók
ismereteiben, képességeiben és készségeiben, vagy közvetetten azok fogyasztói döntéseiben,
magatartásukban (cselekedeteikben) is. A disszertációban a fogyasztó(védelm)i tudatosság alatt
olyan fogyasztói magatartást értek, amelyet


a fogyasztói szükségleteket folyamatos mérlegelése,



a szuggesztív marketinghatásokkal szembeni kritikus szemlélet,



a vásárlást megelőzően megfelelő mértékű, kellően alapos információgyűjtés,



a vásárlásoknál, valamint a szolgáltatások igénybevételénél való körültekintő eljárás,



a szükséges tájékoztató adatok ismerete és azok figyelembe vétele a termékek kiválasztása
során,



a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának,
valamint



az önálló jogérvényesítés képessége jellemez.

A fogyasztó(védelm)i oktatások (mint a fogyasztóvédelem egyik eszközének) célja a tudatos
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése, amely nem csak fogyasztó(védelm)i ismeretek
elsajátítását, hanem a fogyasztói szemlélet és értékrend formálását is jelenti (lásd korábban a II.4.
fejezetben). A szekunder eredmények alapján a magasabb iskolai végzettség tudatosabb
fogyasztói attitűddel párosul (lásd a IV.1.1.3. fejezetben), a magasabb végzettség ugyanakkor nem
feltétlenül jelenti fogyasztóvédelmi ismeretek oktatását is (egyes elemei azonban feltehetően a
tudatos fogyasztást elősegítő – jogi, pénzügyi és egyéb gazdasági – ismereteket is átadnak). Első
hipotézisem és a kapcsolódó alpontok az oktatás specializáltabb formájának (tartalmának), a
fogyasztóvédelmi oktatás a fogyasztói tudatosság kialakulásában és fejlesztésében betöltött
szerepére fókuszálnak.
H1: A fogyasztó(védelm)i oktatásban való részvétel növeli a fogyasztói tudatosságot.
H1/a: A fogyasztóvédelmi oktatásban részt vevő fogyasztók körültekintőbbek a vásárlás
előtti információgyűjtésben, valamint az információ forrásának megválasztásában.
H1/b: A fogyasztóvédelmi oktatásban részt vevő fogyasztók esetében eltérő
szempontok dominálnak a vásárlási döntésben; az üzlet- és termékválasztás során.
H1/c: A fogyasztóvédelmi oktatásban részt vevő fogyasztók tudatosabban járnak el a
vásárlást követően az esetleges fogyasztói panaszok rendezésében.
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Mind az uniós, mind a hazai kutatások felhívják a figyelmet a vállalkozások – különösen a
kis- és középvállalkozások – (verseny)jogi megfelelésében tapasztalt jelentős hiányosságokra (lásd
korábban a IV.2.1. fejezetben). A fogyasztókat közvetlenül is érintő (gyártó-, illetve kereskedelmi)
tevékenységet folytató vállalkozások esetén ugyanakkor nagy hangsúly helyeződik azok
fogyasztóvédelmi

megfelelésére

(fogyasztóvédelmi

tudatosságára)

is.

A

vállalkozások

fogyasztóvédelmi megfelelése (tudatossága) a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretét és figyelembe vételét (betartását,
illetve betartatását) jelenti tevékenységük során. Akárcsak a fogyasztók esetében, a kereskedelmi
tevékenység130 esetén elvárt tudatossági szintet több tényező is befolyásolja, mint (1) a vállalkozás
tevékenyégét meghatározó jogszabályok és azok ismerete, valamint (2) a vállalkozás által önként
vállalt megfelelési politika és a megfelelési eszközök hatékony alkalmazása. A fogyasztóvédelmi
tudatosság emellett függ(het) egyrészt (3) a termék vagy szolgáltatás jellegétől, amelyre a
vállalkozás tevékenysége irányul, másrészt (4) a célcsoporttól, akiket a vállalkozás a
kommunikációjával el kíván érni, harmadrészt (5) a vállalkozás által folytatott kereskedelmi
gyakorlattól és (6) az abban alkalmazott kommunikációs eszközök jellegétől is. Ezen
dimenziókhoz kapcsolódóan az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg a kiskereskedelmi
vállalkozások

fogyasztókat

érintő

kereskedelmi

tevékenységének

fogyasztóvédelmi

megfeleltetésére vonatkozóan (különös tekintettel a kis- és középvállalkozások valamint a
nagyvállalatok között megmutatkozó különbségekre):
H2: A vállalkozások fogyasztóvédelmi tudatossága bizonyos termékkörök vonatkozásában
nem elégséges kereskedelmi gyakorlatuk fogyasztóvédelmi megfeleltetéséhez.
H3: Meghatározhatók olyan termékkategóriák, amelyek fogyasztóvédelmi túl- vagy
alulszabályozottsága miatt a vállalkozások számára akadályozott a tudatos megfelelés.
H4: A kis- és középvállalkozások fogyasztóvédelmi tudatossága alacsony(abb), a tudatosabb
megfelelési programot folytató nagyvállalkozásokéhoz képest.
H5: Az internet – mint kommunikációs eszköz – ugyan alkalmas az árukkal kapcsolatos
teljes körű információk átadására, azonban bizonyos termékkategóriák esetében nem feltétlenül
érvényesül a „több információ jobb” elv.
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a viselkedéstudományok eredményeinek felhasználása
segítségül szolgálhat a közpolitikák tervezésében, hatékonyabb és költségtakarékosabb
megoldásokat adva a döntéshozók kezébe (lásd részletesebben a II.1.2. fejezetben). Erre irányuló
kezdeményezésekkel már találkozhatunk más szakpolitikák kapcsán, alábbi hipotézisem a szűkebb

Értekezésemben kizárólag a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokkal és azok fogyasztóvédelmi
megfelelésével foglalkozom.
130
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kutatási területemen, a fogyasztóvédelemben való alkalmazhatóságára / tudatos alkalmazására
irányul:
H6: A fogyasztóvédelmi jogalkotási és -alkalmazási gyakorlatban implicit módon
megjelennek a viselkedési közgazdaságtani megfontolások.
Kutatásaim fent bemutatott kereteinek összefoglalását az alábbi (13. ábra) szemlélteti
(részletesebben a keretben kiemelt aspektusokkal foglalkozom):

A VIZSGÁLT PIACI SZEREPLŐK
Kiskereskedelmi
vállalkozások
kis- és közepes
vállalkozás

Fogyasztók

nagyvállalat

sérülékeny
fogyasztó

átlagfogyasztó

Információgyűjtés

Jogszabályismeretek

Marketingeszközök
hatása

Megfelelési
eszközök

Üzletválasztás

Termék típusa

Termékválasztás

Fogyasztóvédelmi
tudatosság

Célcsoport
Alk. kereskedelmi
gyakorlat

Panaszkezelés
Ismeretek

Alk. kommunikációs
eszközök

Készségek

Jogi megfelelés

Oktatás

Racionális fogyasztói
döntés képessége
Racionálistól eltérő
magatartásminták

EGYENSÚLY A PIACI SZEREPLŐK KÖZÖTT
13. ábra: Empirikus kutatásom keretei
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Kutatásaim célja tehát – a fent megfogalmazott hipotéziseimhez kapcsolódóan – a piaci
szereplők; a fogyasztók, valamint a kiskereskedelmi vállalkozások – kiemelten a kis és közepes
méretű vállalkozások – fogyasztó(védelm)i tudatosságát meghatározó dimenziók

feltárása és

megjelenésének vizsgálata a fogyasztási döntésben, illetve a vállalkozások által alkalmazott
kereskedelmi gyakorlatokban131. Ehhez kapcsolódóan a tudatosság a fogyasztási döntés előtt (az
információgyűjtésben, a marketingeszközök döntésbefolyásoló hatásában), során (az üzlet- és
termékválasztásban), illetve

azt

követően

(a panaszkezelésben) megjelenő,

„puhább”

dimenzióinak felkutatására, valamint az oktatás szerepére vonatkozóan kérdőíves kutatást végeztem
felsőfokú tanulmányaikat folytató fiatal felnőttek körében132.
A vállalkozások fogyasztóvédelmi attitűdjének (ismereteinek és tudatosságának) feltárására a
szekunder kutatásoktól eltérően (amelyek ex ante, a jogsértések megelőzésére szolgáló
intézkedéseket és eszközöket kutatták), ex post, a már megvalósult jogsértő kereskedelmi
gyakorlatok körülményeit és okait kerestem a Gazdasági Versenyhivatal által indított vizsgálatok
kapcsán hozott versenytanácsi határozatok (vizsgálati jelentések – Vj) tartalomelemzésével. A
módszerválasztást indokolta továbbá az a felismerés is, hogy mivel fogyasztóvédelmi megfelelés
alapvető elvárás a vállalkozásokkal szemben, egy önbevalláson alapuló vizsgálat (például kérdőív)
a vállalkozások konformitásra törekvése miatt nem feltétlenül adott volna reális képet.
A fogyasztók széles körét érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat alkalmazó
vállalkozásokkal szemben lefolytatott versenyfelügyeleti eljárások elemzése továbbá lehetőséget
nyújt annak vizsgálatához is, hogy a viselkedési közgazdaságtan „fogyasztóképe” megjelenik-e az
elmarasztalások indoklásában. (A kutatás módszereinek bemutatását lásd később az eredmények
értékelését megelőzően.)

Nem célom ugyanakkor a fogyasztó(védelm)i tudatosság mérése: a tudatosság egy komplex mutatóval lenne csak
leírható, amely meghaladja a dolgozat kereteit. Így nem bocsátkozom annál részletesebb kategorizálásba, mint hogy
egyes fogyasztók (fogyasztói csoportok) vagy vállalkozások (vállalkozástípusok) tudatossága magas(abb), vagy
alacsony(abb), mint egy másik csoporté, vagy valamely előírásnak, szabálynak való megfeleléshez szükséges szintnél.
132 Kutatásom során nem vizsgáltam a tudatosságot befolyásoló készségeket (pl. aritmetikai készségek), illetve
fogyasztóvédelmi ismereteket (pl. szavatossági-, jótállási-, elállási idő hosszának ismerete).
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2.

Tanulható-e a tudatos fogyasztás? – Az oktatás szerepe a fogyasztói
magatartás alakításában

2.1.

„Fogyasztói tudatosság” kérdőív és a minta bemutatása

„Nem adható általános mérce a fogyasztói tudatosság szintjére – hiszen függ a fogyasztó személyétől, a fogyasztói
döntéssel érintett termék jellegétől, a piaci formától, a terméket kínáló vállalat piacon foglalt helyzetétől (…)”
(GVH 2009, p. 14.). Az olyan összetett fogalmak, mint a fogyasztói tudatosság – amelynek
értelmezésében nincs egységes nézőpont – nehezen számszerűsíthetők. Azonban még korlátozott
információs feltételek között is meg lehet kísérelni a mennyiségi vizsgálatokat, azonban az
eredményeket ennek tudatában kellő óvatossággal kell kezelni és értelmezni. Az összetett
fogalmak jellemzője a sokdimenziós és sokmutatós jelleg. A sokdimenziós jelleg jelen esetben arra
utal, hogy a tudatosságnak több dimenziója van, amelyek egymásba át nem vihetők, viszont
megfigyelhetők közöttük tendenciaszerű együttmozgások. A tudatosság egy-egy dimenziója a
vásárlás

előtti

információgyűjtés,

az

üzlet-

és

termékválasztás,

a

vállalkozások

marketingtevékenységének való „hiszékenység”, illetve az esetleges fogyasztóvédelmi panaszok
kezelésének módja. A sokmutatós jelleg abból ered, hogy az egyes dimenziók sem írhatók le
egyetlen mutatószámmal, többféle módon is mérhetők. A tájékozódás meghatározható például a
vásárlást megelőző információgyűjtés mértékével és módjával (forrásaival). Tovább nehezíti a
mérhetőséget, hogy ezeket a mutatókat befolyásolhatja az egyén neme, életkora és
szocioökonómiai státusza is.
A kérdőíves vizsgálat fókuszpontjában az a kérdés áll, hogy a fogyasztók mennyire tudatosan
hoznak meg egy-egy döntést vásárlásaik során – beleértve a vásárlás előtti és utáni döntéshozatalt is – és
ebben milyen szerepe van – van-e egyáltalán – a fogyasztó(védelm)i oktatásnak. A kutatási probléma a fenti
dimenziók mentén tehát levetíthető hat témakörre, amely szinteken a tudatosság megvalósul(hat)
és mérhetővé válik; (1) az információgyűjtés, (2) az üzletválasztás, (3) a termékválasztás, (4) a
marketingtevékenység hatása, (5) fogyasztóvédelmi panaszok rendezése, és (6) demográfiai
jellemzők. Ezek logikai sorrendje egyúttal megadja a kérdőív struktúráját is. A kérdőívben az
egyes dimenziókhoz az alábbi változókat (változócsoportokat) határoztam meg:


Információgyűjtés: az információk forrása (általános / szakértői / személyes források), az

internethasználat célja


Üzletválasztás:

kényelmi

szempontok

(közelség,

széles

termékkínálat),

szakmai

szempontok (márkabolt jelleg, eladók szakképzettsége), gazdasági megfontolások (akciók,
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legolcsóbb megkeresése), személyes jelleg (ajánlás, ismertség, szimpátia), marketingtevékenység
(hírnév, reklámtevékenység)


Termékválasztás: gazdasági szempontok (ár, egységár, kiszerelés nagysága), biztonsági

szempontok

(szavatossági-,

jótállási-,

minőség-megőrzési

idő,

összetétel,

biztonsági

figyelmeztetések, használati útmutató), környezetvédelmi szempontok (bio-, fair trade jelleg),
marketingszempontok (márkajelzés)


Marketingeszközök hatása: korábbi vásárlások kifejezetten marketingtevékenység

hatására, különböző marketingeszközök befolyásoló hatása


Fogyasztóvédelmi

panaszkezelés:

korábbi

panaszok

és

intézésének

módja,

fogyasztóvédelmi szervezetek iránti bizalom, fogyasztóvédelmi panaszkezelés célja


Demográfiai változók: nem, életkor, lakóhely, szülőkkel közös háztartás

Az egyes változókhoz (a demográfiai változók kivételével) nem rendelhetők egyértelműen
számadatok (ahogy a tudatossághoz sem), mindössze az egymáshoz viszonyított fontosságuk
fejezhető ki egy intervallumskála segítségével, jelen kutatásban egy négyfokú Likert-skálán való
osztályozással (1 = egyáltalán nem fontos, 4 = legfontosabb). A tudatosság, így annak dimenziói
és a kapcsolódó változók a fogyasztói döntéssel érintett termék jellegétől is függnek, ezért az
üzletválasztás, a termékválasztás és a marketingeszközök hatását termékkategóriák (élelmiszer,
kozmetikum, háztartási vegyi áru, ruházat, tartós fogyasztási cikk, szolgáltatás) szerinti bontásban
külön is vizsgáltam.
A három egymást követő évben (2012–2014 között), online formában felvett kérdőív
összesen 27 kérdésből és alkérdésekből áll, kitöltése kb. 20 percet vett igénybe (X.3. számú
melléklet). A kutatás a rendelkezésre álló korlátozott erőforrások miatt nem tekinthető
reprezentatívnak, ezért az eredmények alapján levonható következtetéseket ennek tudatában kell
értelmezni.
A kutatást, vagyis a felnövő generáció fogyasztási döntéseinek és szokásainak elemzését
felsőfokú képzésben részt vevő hallgatókkal végeztem el. A résztvevők kiválasztását több
szempont is indokolta:
 a jelenlegi 18–25 éves fiatal fogyasztók a jövő „felnőtt fogyasztói”,
 a fizetőképes kereslet egyik fontos és növekvő célcsoportja,
 fogyasztási szokásaik több termék esetében is közelítenek az aktív népesség fogyasztási
szokásaihoz,
 a Magyarországon is átalakulóban lévő hagyományos családmodellben egyre nagyobb
szerepet kapnak a háztartások döntéseiben (Józsa – Kiss 1992),
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 az egyetemen kialakult fogyasztói minták a jövőre nézve meghatározóak lehetnek,
valamint
 viszonylag könnyen elérhető célcsoportot jelentenek a primer kutatásokban.
A kutatásban résztvevő 472 fő (N) a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Karán,
valamint a NYME SEK Természettudományi Karán oktatott kurzusok hallgatói, 53% nő és 47%
férfi nemek szerinti megoszlásban. Az egyetemista fiatalok többnyire nem szülővárosukban
végzik

felsőfokú

tanulmányaikat,

hanem

kollégiumba

vagy

albérletbe

költöznek

az

egyetemvárosokba és önellátóvá válnak. A Budapesten tanulók több szempontból várhatóan
másként viselkednek – köszönhetően az infrastrukturális ellátottságnak, a bolthálózat
sűrűségének, a jobb anyagi körülményeknek és más szocializációs mintáknak –, ezért a budapesti
és nem budapesti (vidéki) karok hallgatóinak fogyasztási szokásait célszerű külön vizsgálni és
összehasonlítani. A 18–25 éves korosztály képviselői egyre nagyobb szerepet kapnak a fogyasztói
társadalomban azáltal, hogy a szülői gondoskodástól elszakadva először jutnak szabadon
elkölthető jövedelemhez, először férnek hozzá bankszámlákhoz, kölcsönökhöz, hitelhez; első
ízben válnak felelőssé vásárlási döntésekben, és így számtalan divatipari, élelmiszeripari és
elektronikai vállalat kiemelt „célpontjaivá” válnak.
A minta kiválasztásánál – a (H1) hipotézisemhez kapcsolódóan – fő szempont volt a
fogyasztóvédelmi képzésben való részvétel – legalább – a felsőfokú tanulmányaik során (212 fő,
N%=44,9), illetve egy kontrollcsoport kialakítása, akik még nem vettek részt ilyen képzésben
eddigi tanulmányaik során (260 fő, N%=55,1). A megkérdezettek közel fele a (BME Ergonómia
és Pszichológia Tanszéke által gondozott) Fogyasztóvédelem kurzus hallgatói közül került a
mintába, amelyben a hallgatók egy féléven keresztül foglalkoznak a fogyasztóvédelem különböző
szervezeteivel és területeivel, az egyes termékcsoportokra vonatkozó előírásokkal és
követelményekkel. Az eredmények értékelése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a vásárlási
szokások, a fogyasztóvédelmi attitűd és ismeretek kapcsán (a kurzus előtt) előmérést nem
végeztem, illetve a kérdőívek lekérdezése közvetlenül a kurzus végeztével történt, nem volt idő az
újonnan szerzett ismeretek „leülepedésére”.
A kérdőív kiértékelését IBM SPSS Statistics 22 statisztikai programcsomaggal végeztem, a
hipotézisek alátámasztására a csoportok közötti hasonlóságot (a próba H0 hipotézise) a változók
ordinális típusa és a nemparametrikus minta miatt nem paraméteres (Mann-Whitney U, KruskalWallis H) próbákkal vizsgáltam (független változók: nem, oktatásban való részvétel, felsőoktatási
intézmény, lakóhely; függő változók: az üzlet- és termékválasztás szempontjai, marketinghatások
termékkörök és kommunikációs eszközök szerint).
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2.2.

A kérdőíves kutatás eredményei

2.2.1

A fogyasztói tudatosság értelmezése és szintje

A IV.1.1.3. fejezetben bemutatott „definíció” szerint a tudatos, kritikus magatartás olyan
fogyasztói viselkedést jelent, amelyet a szuggesztív marketinghatásokkal szembeni fenntartás, a
fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, valamint a felmerülő fogyasztói problémák
megértésének és megoldásának képessége és készsége jellemez. Mindezek szolgálatában a
fogyasztás során nélkülözhetetlen a tájékozódás, a döntési helyzet felismerésének, a döntésre való
felkészülés – megfelelő mértékű információkeresés – és ezek alapján releváns döntés
meghozatalának képessége. A tudatosság szempontjából a hangsúly tehát az információgyűjtésre
és -értékelésre, a fogyasztási döntésre és a vásárlás utáni magatartásra helyeződik, amelyeket direkt
módon befolyásol a döntési folyamat típusa és a fogyasztó érdekeltségének szintje a vásárlásban.
Így a tudatosság eltérő formákban és súllyal jelenhet meg a különböző fogyasztói
magatartástípusok esetén is.
A fogyasztói tudatosság a hallgatók körében a szükséges és nem felesleges termékek
megvásárlásával, jogaik ismeretével, tájékozódással, a környezetbarát fogyasztással, az ár-értékminőség hármas figyelembevételével és a céltudatos, megfontolt vásárlási döntésekkel fonódik
össze (lásd 14. ábra)133. Ezek alapján a válaszadók közepes mértékben tudatos (átlag: 2,96, szórás:
0,641) fogyasztónak tartják magukat.

14. ábra: A fogyasztói tudatosság értelmezése a hallgatók szerint (a leggyakrabban említett kifejezések) [a
gyakoriságot a betűméret nagyságával kifejezve]

A tudatosság szempontjából kiemelt szerepe van a fogyasztás előtti tájékozódási, információs
forrás megválasztásának, illetve a marketing-kommunikációban megjelenő információk kritikus
értékelésének és megfelelő kezelésének. Egy termék vásárlása előtti információgyűjtés elsődleges
133

Vö. Dudás (2012) által meghatározott öntudatosság dimenzióival (IV.1.1.3. fejezet).
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forrása az internet (N%=94,3), amelyet főként az adott termék vagy szolgáltatás tulajdonságainak,
kevesebben más vásárlói vélemények

megismerésére

(N%=58,5)

használnak,

és az

internethasználók csupán 43,2%-a végzi a vásárlást is online formában. Az információgyűjtés
során a magukat tudatos(abb) fogyasztónak tartó hallgatók a Pearson-féle khí-négyzet (χ2) próba
szerint szignifikánsan (p<0,05) magasabb arányban használnak olyan alternatív forrásokat, mint
például termékvéleményező, összehasonlító oldalak (a civil szervezetek vagy hatóságok oldalain
olvasható terméktesztek és fogyasztói fórumok), valamint nyomtatott vagy internetes szaklapok
(15. ábra és X.3.1.1. melléklet).

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
terméktesztek
kis mértékben tudatos

fogyasztói fórumok
közepes mértékben tudatos

szaklapok
nagy mértékben tudatos

15. ábra: Az információgyűjtés forrásának és a tudatosság mértékének összefüggése (n%)

Az információgyűjtés forrásának megválasztásán túl a marketingtevékenységek általi
befolyásoltság mértékének is szoros összefüggésben kell állnia a tudatosság szintjével (tekintve
azt, hogy ezek többsége a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos információknak csak egy kis
hányadát képesek átadni, illetve gyakran a megtévesztés és félrevezetés eszközei). Már a szöveges
válaszok alapján is látható, hogy ez a szempont nem jelenik meg ilyen markánsan a tudatosság
„definiálásában”, illetve ezt támasztják alá az eredmények is. A hallgatók többsége (N%=59,5)
vásárolt már terméket vagy vett igénybe szolgáltatást kimondottan reklámtevékenység hatására (n)
(elsősorban élelmiszert [n%=54,1] és kozmetikumot [n%=44,5], de magas a tartós fogyasztási
cikkek aránya is [n%=15]), mindez azonban nem áll összefüggésben a tudatosságuk mértékével, a
Spearman-féle rangkorreláció sem mutatott ki szignifikáns kapcsolatot. Ehhez hasonlóan a
marketingtevékenységek befolyásoló hatásának mértéke (független változó) és a tudatosság
szintjének megítélése (függő változó) közötti korreláció alapján sem mutatható ki szignifikáns
kapcsolat. Azaz nem ítéli meg magát kevésbé tudatos fogyasztóként az sem, akit vásárlási
döntései során a marketingeszközök nagymértékben befolyásolnak. Mindezek alapján a fogyasztói
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tudatosság – „szakirodalmi” megítélésével ellentétben – nem kapcsolódik össze a vizsgált
mintában a szuggesztív marketinghatásokkal szembeni kritikus magatartással.
A fogyasztó(védelm)i oktatások elsődleges célja a kritikus, tudatos fogyasztói magatartás
kialakításának elősegítése és fejlesztése, az eredmények alapján azonban azok a hallgatók sem
ítélik magukat egyértelműen tudatosabb fogyasztónak, akik vettek már részt valamilyen szervezett
fogyasztóvédelmi képzésben eddigi tanulmányaik során, illetőleg nem tartják magukat kevésbé
tudatosnak azok, akik nem (vagy nem ilyen formában) szereztek fogyasztóvédelmi ismereteket (a
Pearson-féle khí-négyzet [χ2] próba ugyan szignifikáns [p=0,037] eredményt hozott a változók
közötti kapcsolatra, de ez a kapcsolat nem erős, lásd 6. táblázat).

Oktatásban való részvétel /
Tudatosság mértéke
Oktatás

Vett részt
oktatásban

Elemszám
Oktatás %
Tudatosság %
Összesen %
Nem vett részt Elemszám
oktatásban
Oktatás %
Tudatosság %
Összesen %
Összesen
Elemszám
Oktatás %
Összesen %

kis
mértékben
31
14,6%
34,4%
6,6%
59
22,8%
65,6%
12,5%
90
19,1%
19,1%

Tudatosság
közepes
mértékben
148
69,8%
49,2%
31,4%
153
59,1%
50,8%
32,5%
301
63,9%
63,9%

nagy
mértékben
33
15,6%
41,3%
7,0%
47
18,1%
58,8%
10,0%
80
17,0%
17,0%

Összesen
212
100,0%
45,0%
45,0%
259
100,0%
55,0%
55,0%
471
100,0%
100,0%

6. táblázat: Fogyasztóvédelmi oktatásban való részvétel és a tudatosság mértékének összefüggései

2.2.2

A vásárlás előtt: tájékozódás, a reklámok és egyes kommunikációs eszközök hatása

Mint arról már korábban is szó esett, az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a reklám fontos
eleme a fogyasztók tájékoztatásának, mert áttekinthetővé teszi a kínálatot, megkönnyíti a
választást, csökkenti vállalkozások és a fogyasztók közötti információs aszimmetriát. Az egyes
kommunikációs eszközök terjedelmi korlátai (lásd később) miatt viszont a vállalatok kevésbé mint
információ-átadó eszközt alkalmazzák, céljuk vele elsősorban az eladás; a piacszerzés és -bővítés,
a bevétel- és presztízsnövelés, a márka- és bizalomépítés, az értékek formálása.
A fentiekből kiindulva a különböző marketingeszközök befolyásoló hatását a kérdőív alapján
vizsgálva megállapítható, hogy vannak bizonyos trendek, amelyek valamennyi termék esetén
jellemzőek, az érdekeltség szintjétől vagy a fogyasztói döntés típusától függetlenül (lásd a 16.
ábra). Valamennyi termékkategória esetén a vásárlásösztönző eszközök, az eladáshelyi akciók
(átlag 2,93, szórás 0,92) az akciós reklámújságok (átlag 2,45, szórás 1,01) és a termékminták (átlag
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2,25, szórás 1,09) vannak a legnagyobb befolyással a hallgatók vásárlási döntéseire, míg
legkevésbé az újsághirdetések (átlag 1,92, szórás 0,89) és a rádióreklámok (átlag 1,6, szórás 0,81)
befolyásolják a válaszadókat, amelyek mögött elsősorban a fiatal korosztályra jellemző
médiafogyasztási szokások húzódnak meg.

Eladáshelyi akció

2,93

Reklámújság

2,45

Termékminta

2,25

Televízió

2,18

Óriásplakát

2,04

Szórólap

1,96

Újsághirdetés

1,92

Rádió

1,60
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 - egyáltalán nem befolyásol, 4 - teljes mértékben befolyásol
16. ábra: A marketingeszközök befolyásoló hatása (átlag)

Az egyes marketingtevékenységek hallgatókra gyakorolt hatását az FCB mátrix (Vaughn
1980, lásd korábban a II.3. fejezetben) analógiájára, a különböző érdekeltségű javak,
terméktípusok szerint vizsgálva (17. ábra és X.3.1.2. melléklet) megállapítható:
 Magas érdekeltségű javak (tartós fogyasztási cikkek) esetén, amikor a kiterjesztett
fogyasztói döntés során fellépő magas kockázat mérséklésére a fogyasztó minél több információt
gyűjt és értékel a termékkel, márkával és értékesítési körülményekkel kapcsolatban, a
marketingeszközök információátadó szerepe is felértékelődik. Elsősorban a termékek magas
árfekvése miatt fontos annak a szerepe, hogy hol lehet azokhoz kedvezményes áron hozzájutni.
Az eredmények alapján valamennyi eszköz hatása magasabb, illetve az akciós reklámújságok, az
óriásplakát és az újsághirdetések befolyása ennél a termékkategóriánál a legmagasabb. A követező
két eszköz főként informatív tartalmuk miatt emelhető ki; a termékmintáknak a használattal
kapcsolatos tapasztalatok kialakításában, míg a televízió reklámoknak a (feltételezetten jobb
minőséget jelentő) márka megismerésében, az előnyök kihangsúlyozásában, összefoglalásában van
szerepük. Olyan magas érdekeltségű termékeknél (kozmetikumoknál, illetve ruházati- és
divatcikkeknél), amikor a vásárlási döntés sokkal inkább emocionális motiváltságú, azok a
márkához kötődő reklámeszközök vannak nagyobb befolyással a fiatalok döntéseire, amelyek
érzelmi hatása és emlékeztető funkciója a legmagasabb (kevésbé az informatív jelleg dominál),
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ilyenek lehetnek a reklámújságok és az óriásplakátok. Habár valamennyi termékkategóriánál
magas a bolti akciók szerepe, a legmagasabb értéket a ruházati- és textil termékek esetén kapta.
 Az alacsony érdekeltségű javak esetén jellemző leegyszerűsített, rutin döntéseknél a
marketing-kommunikáció elsődleges feladata a döntés helyességének megerősítése, az
emlékeztetés, például reklámújságok, termékminták és televízió-reklámok által. A tapasztalati
termékek (mint az élelmiszerek) esetén a rutin döntések kialakulását megelőző márkadöntésben
(mint kiterjesztett döntésben) kiemelt szerepe és befolyása van a termékmintáknak (kóstolóknak).
Ugyanez igaz az előbbi csoporthoz tartozó bizalmi termékek (kozmetikumok) esetén is.
Impulzusdöntés elsősorban az alacsony érdekeltségű javaknál jellemző, ahol az érzelmi
motiváció erősebb, így egy-egy döntést akár információgyűjtés nélkül, pusztán emocionális alapon
hoznak meg a fogyasztók. Ezt a hatást elérheti egy eladáshelyi akció, televízió reklám vagy
szórólap is.
Gondolati

Érzelmi

Magas
érdekeltség

Tartós fogyasztási cikk
Bolti akció
Reklámújság**
Termékminta
TV

2,94
2,69
2,45
2,28

Óriásplakát* **

2,23

Újsághirdetés**
Szórólap
Rádió

2,13
2,05
1,64

Élelmiszer

Háztartási vegyi áru

Kozmetikum
Bolti akció
Termékminta
Reklámújság*
TV
Óriásplakát*
Szórólap
Újsághirdetés
Rádió

2,90
2,47
2,45
2,18
1,90
1,85
1,80
1,51

Ruházat
Bolti akció** 3,21
Reklámújság*
2,55
Óriásplakát*
2,20
Szórólap
2,05
Újsághirdetés 2,04
TV
2,04
Termékminta 1,85
Rádió
1,55

Szolgáltatás

Alacsony
érdekeltség

Bolti akció*
3,12
Bolti akció*
2,87
Bolti akció*
2,54
Termékminta 2,51
Reklámújság
2,36
Termékminta** 2,52
Reklámújság
2,50
TV*
2,07
TV**
2,31
Szórólap
1,78
Reklámújság
2,14
TV*
2,23
Óriásplakát
1,75
Szórólap**
2,13
Óriásplakát
2,05
Termékminta 1,71
Óriásplakát
2,10
Szórólap
1,93
Újsághirdetés 1,71
Újsághirdetés*
2,06
Újsághirdetés 1,79
Rádió*
1,51
Rádió**
1,77
Rádió*
1,62
* Vaughn (1980) FCB mátrix szerint alkalmazandó reklámeszköz
**Adott reklámeszköz legerősebb befolyásoló hatása
17. ábra: A marketingeszközök befolyásoló hatása magas és alacsony érdekeltségű javak esetén (átlag)

Mint korábban utaltam rá a fogyasztói tudatosságnak legnagyobb szerepe a kiterjesztett /
összetett fogyasztási döntésekben van, amikor a fogyasztó érdekeltsége a legnagyobb a vásárlási
folyamatban és az egyes szakaszok egymástól – időben is – jól elkülöníthetően jelennek meg. Ez
általában olyan magas érdekeltségű javak vásárlásakor van jelen, amelyeknek magas az értéke,
ritkán kell beszerezni, nagy a vásárlás kockázata vagy hosszú távú beruházásnak számítanak (lásd
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az FCB mátrix 1. és 2. csoportját). Ugyanakkor ezeknél a termékeknél a legnagyobb a
kommunikációs eszközök és reklámtevékenységek többségének befolyásoló hatása, amivel – mint
a másik kutatásom rávilágít – a vállalkozások gyakran vissza is élnek. A fogyasztók megtévesztő
tájékoztatásával kapcsolatos (az Fttv. alapján indított) fogyasztóvédelmi eljárások között kiemelt
témaként szerepelnek az akciós árak feltüntetésével, az akciókkal kapcsolatos készletezési
gyakorlatok. Az ezzel kapcsolatos eladásösztönző eszközök – bolti akciók, reklámújságok,
szórólapok (amelyek a válaszadók többségét befolyásolják) – a fogyasztókat azonnali
döntéshozatalra kényszeríthetik megfosztva őket a tájékozott döntéshez szükséges időtől
(kiváltképpen a korlátozott idejű ajánlatok annak esetlegesen hamis állításával, hogy a termék csak
nagyon korlátozott ideig és / vagy csak különleges feltételek mellett lesz kapható). Ugyancsak
gyakoriak a piacvezető telekommunikációs vállalatokkal szemben indított eljárások, azok
szolgáltatásainak reklámjaiban feltüntetett hiányos, ezért megtévesztésre alkalmas információkért.
A mobil- és internet-szolgáltatások az FCB mátrix 4. termékcsoportjához tartoznak, amelyeknél a
reklámok – TV spot, szórólap – elsősorban emocionális alapon (a csoporthoz tartozás,
trendkövetés, önkifejezés hangsúlyozásával) igyekeznek meggyőzni a fogyasztókat, a kutatás
alapján eredményesen.
A különböző marketingtevékenységek hatása (mint függő változók) közötti eltérést a képzés
helye, mint csoportképző (független) változó szerint Mann-Whitney U próbával vizsgáltam. Az
eredmények alapján megállapítható, hogy a legtöbb marketingeszköz nagyobb hatással van a
vidéki egyetem hallgatóira, mint a fővárosiéra, vagyis a legtöbb esetben elvethető a H0 hipotézis,
miszerint a két csoport azonos. Hasonló, de szignifikánsabb eltérést mutató eredményre jutunk,
ha a hallgatókat lakóhelyük (állandó lakcímük) szerint (Budapest: N%=58 – vidék: N%=42)
csoportosítjuk (18. ábra és X.3.1.3. melléklet). Árnyaltabb eredményt kapunk arra vonatkozóan,
hogy míg a nem budapesti származású hallgatókra valamennyi termékkategória esetén az akciós
reklámújságok és szórólapok szignifikánsan nagyobb hatással vannak, addig a budapesti fiatal
felnőttek bizonyos termékek esetében az óriásplakátok és termékminták hatását ítélték meg
erősebbnek vásárlási döntésük befolyásolásában (de nem szignifikánsan).
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18. ábra: A marketingeszközök befolyásoló hatása lakóhely szerint (Mann-Whitney U teszt szignifikáns
eredményei, átlag)

Az eredmények mögé nézve feltételezhetjük, hogy a korábbiakban is említett telítettség (az
infrastrukturális ellátottság, bolthálózat sűrűsége és más szocializációs minták) miatt a budapesti
fiatalok bizalmatlanabbakká és „rezisztensebbé” váltak a lépten-nyomon kezükbe kerülő
reklámújságokkal, szórólapokkal szemben. Ezek a reklámeszközök a vidéki városokban és
főképpen a falvakban nem, vagy nem ilyen „agresszív” módon jelennek meg, így a fogyasztók is
nagyobb szerepet engednek ezeknek fogyasztási döntéseik meghozatalában és / vagy
módosításában.

2.2.3

Vásárlás közben: az üzlet- és termékválasztás szempontjai

A különböző terméktípusokhoz kapcsolódó fogyasztói érdekeltség az üzletválasztás szempontjait
vizsgálva is megjelenik (19. ábra és X.3.1.4. melléklet). Az alacsonyabb érdekeltségű termékek,
mint az élelmiszerek vagy a háztartási vegyi áruk beszerzési helyének kiválasztásában elsősorban a
kényelmi szempontok (az otthonhoz vagy munkahelyhez való közelség, többféle termék
elérhetősége egy helyen) dominálnak. Míg az alacsony érdekeltségű, de erősebb(en) érzelmi
motiváltságú szolgáltatások esetén az emocionális és tapasztalati szempontok, a kiszolgálás
minősége, a reklámtevékenységek, illetve az ismerősök és más fogyasztók ajánlása van nagyobb
befolyással a választásra. A magas érdekeltségű termékek vásárlását jellemzően hosszasabb
információgyűjtés és így szakmai szempontok (eladók szakképzettsége), illetve azok jellemzően
magasabb ára miatt a gazdasági megfontolások (legolcsóbb megkeresése) szerinti üzletválasztás
jellemzi. Az üzletválasztási szempontok súlyának és a tudatosság mértékének összefüggéseit
(Pearson-féle khí-négyzet [χ2] próbával) vizsgálva a magukat tudatos fogyasztónak ítélő
hallgatókat kevésbé befolyásolják az aktuális akciók a termékek beszerzési helyének
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megválasztásában, amelyek jellemzően kihasználják annak előnyét, hogy a vásárló „egyúttal” nem
csak az akciós termékeket szerzi be ugyanabban az üzletben. Az oktatásban való részvétel két
döntési szempont mentén jelenik meg szignifikánsan az üzletválasztásban; míg az üzlet hírneve
erőteljesebb befolyással bír az oktatásban részt nem vevő hallgatók körében (az élelmiszer, illetve
ruházati termékeknél), addig – a fentiekkel ellentmondásban ugyan – a „képzett” hallgatók
üzletválasztását az aktuális akciók határozzák meg valamivel jobban (a tartós fogyasztási cikkek és
a szolgáltatások esetén).
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19. ábra: Az üzletválasztás szempontjai (átlag)

A termékválasztás szempontjai között a tudatosság szempontjából kiemelkedő szerepe van
az egységárnak, a szavatossági, jótállási és minőség-megőrzési időnek134, a termék származási
helyének, illetve a biztonsági figyelmeztetéseknek (kezelési- és használati útmutatónak). Ezek az
információk elősegítik egyrészt a megfontolt fogyasztói döntést, másrészt az esetleges fogyasztói
134Magyarországon

a hibás teljesítés (ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek) általános szabályait Polgári Törvénykönyv (Ptk.) határozza
meg, amely esetben a fogyasztó egy meghatározott határidőn belül élhet a szavatossági, vagy jótállási igényével (ez
utóbbit a köznyelvben gyakran garanciaként említik). A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet külön szabályozza az
egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait, amely szerint ennek időtartama 1 év, amelytől
a vállalkozás a fogyasztó javára kedvezőbb jótállási feltételeket is vállalhat (szerződéses jótállás). Annak ellenére, hogy
a szavatosság és a jótállás időtartama és az ezekkel kapcsolatos fogyasztói jogok kötelező érvényűen szabályozottak, a
fogyasztók nem feltétlenül vannak tisztában ezek tartalmával, ezért elvárható, hogy ezeket az információkat egy-egy
vásárlás alkalmával újra és újra megismerjék (ellenkezőleg a szabályozás feleslegessé tenné a vállalkozások
tájékoztatási kötelezettségét is). A minőség-megőrzési (fogyaszthatósági) és szavatossági idő feltüntetése és
figyelembe vétele ugyanakkor kiemelt szerepet játszik az élelmiszerek, a kozmetikumok, illetve a vegyipari termékek
esetén, amelyekre vonatkozóan külön rendeletek tartalmazzák azok feltüntetésének szabályait (1169/2011/EU
rendelet, 1223/2009/EK rendelet).
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panasz kezelését, ugyanakkor a fogyasztók megtévesztésének vagy megkárosításának is eszközei
lehetnek (20. ábra és X.3.1.5. melléklet). A hallgatók értelmezése szerint a fogyasztói tudatosság
szorosan összefügg a fogyasztás környezet(védelm)i szempontjaival is (lásd korábban a IV.1.1.3.
fejezetben), erre utal, hogy (a megítélésük szerint) tudatos fogyasztók nagyobb arányban veszik
szemügyre a terméken elhelyezett környezetbarát-, bio-, vagy fair trade jellegre utaló jelöléseket,
szemben a fent felsorolt információkkal, ahol csak a gyártóra és a termék eredetére vonatkozó
információk játszanak szerepet a tudatosság szempontjából (a Kruskal-Wallis teszt eredménye
alapján, p=0,043).
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20. ábra: A termékválasztás szempontjai (gyakoriság)

Az oktatás szerepe az egységár (Mann-Whitney U teszt p=0,011), valamint a biztonsági-,
kezelési- és használati figyelmeztetések (Mann-Whitney U teszt p=0,003) termékválasztást
befolyásoló szerepében érhető tetten. Gyakrabban figyelik az árak összehasonlítását segítő
egységárat (habár ez nem értelmezhető minden termékkategória esetében), illetve a termékek
biztonságos fogyasztására, használatára és kezelésére vonatkozó információkat azok, akik már
vettek részt fogyasztóvédelmi képzésben. A hibás vagy rossz minőségű termékekkel kapcsolatos
esetleges fogyasztói panaszok elkerülésében és rendezésében szerepet játszó garanciális és
minőség-megőrzési időtartam (fogyaszthatóság időpontja) ugyanakkor nem jelenik meg
markánsabban sem a tudatosság, sem az oktatásban való részvétel tekintetében. Érdemes lenne
ezért ezekre a szempontokra és fontosságukra nagyobb figyelmet fordítani az oktatások során is.
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2.2.4

A vásárlás után: a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

A hallgatók közel felének (N%=45,1) volt már valamilyen fogyasztó(védelm)i panasza
megvásárolt termékkel, igénybe vett szolgáltatással, üzlettel vagy kiszolgálással kapcsolatosan,
ezek többsége az ár- vagy kedvezmény feltüntetésével, minőségi hibás elektronikai (mobil
eszközökkel) és ruházati (tipikusan lábbelikkel) termékekkel, illetve a kiszolgálás színvonalával
(eladók segítőkészségével) volt kapcsolatos. A panaszosok (n) harmada a vásárlás helyén az
eladók vagy az üzletvezető megkeresésével és segítségével kezelte a problémát, közel negyede
(n%=23,2) nem fordult panaszával senkihez és csupán 4,7%-uk kereste fel valamelyik hatóságot a
fogyasztóvédelmi problémájával kapcsolatosan. A problémakezelés formáját tekintve azonban
nem mutatható ki összefüggés sem a fogyasztói tudatosság mértékével, sem pedig a
fogyasztó(védelm)i oktatásban való részvétellel.
Korábbi fogyasztóvédelmi panasztól függetlenül a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó
szervezetekkel szembeni bizalom kérdése kiemelkedő, nem csak egy esetleges sérelem vagy kár
rendezése, hanem a fogyasztói jogok védelmi szintjének megítélése, és mint az ezzel kapcsolatos
információ- és tájékoztató források felhasználása szempontjából is. A hallgatók 19,5%-a nem
keresne fel fogyasztóvédelmi szervezetet, a többség (N%=59,7) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatósághoz, és a válaszadók 39%-a valamely civil fogyasztóvédelmi szervezethez fordulna
nagyobb bizalommal. Vélhetően az alacsonyabb ismertségük miatt a válaszadók 88,6%-a nem
fordulna békéltető testületekhez, azok között viszont, akik bizalommal vannak e szervezetek iránt
(n), nagyobb arányban vettek már részt fogyasztóvédelmi képzésben (n%=59,3), ismerik ezek
tevékenységét (a Pearson-féle khí-négyzet [χ2] próba p=0,024). Ugyancsak szignifikáns (p=0,049)
a különbség a civil szervezetekkel kapcsolatos bizalom kérdésében is, ami szintén azok jobb
ismertségére vezethető vissza135 (21. ábra).
A fogyasztók tudatossága nem csak a saját gazdasági érdekeiket szolgálhatja, hanem
hozzájárulhat a piac (a verseny) hatékony működéséhez és ezáltal szélesebb társadalmi érdek is.
Ez a törekvés – más fogyasztók megkárosításának megelőzése – a válaszadók egyötödénél, míg a
piaci verseny befolyásolása – a vállalat megbüntetésével – mindössze 7%-uknál merült fel
elsődleges célként, ha fogyasztóvédelmi panaszával hatósághoz fordul(na). Ez a fogyasztóvédelmi
attitűd azonban nem áll összefüggésben sem a tudatosság mértékével, sem pedig az oktatásban
való részvétellel.

A Fogyasztóvédelem kurzus tematikájában mindkét szervezet, azok fogyasztóvédelmi feladatai és szerepük a
fogyasztói jogok érvényre juttatásában megjelent.
135
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21. ábra: A fogyasztóvédelmi szervezetek iránti bizalom (n%)

A kérdőív eredményeit összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált mintában a fogyasztók saját
tudatosságuk szintjét elsősorban a vásárlás előtti információgyűjtéshez (-forrásokhoz), és részben
az üzlet- és termékválasztáshoz kötik, a marketinghatások általi befolyásolhatóság azonban
egyáltalán nem jelenik meg. A fogyasztóvédelmi témájú oktatásban való részvétel ugyanakkor
nem áll összefüggésben a tudatosság szintjével. Az oktatás nincs befolyással a vásárlást megelőző
információgyűjtésre és a marketingeszközök kritikusabb kezelésére (vö. H1/a hipotézissel), hatása
– ugyan kis mértékben – vásárlás közben a termékválasztásban megjelenő fogyasztóvédelmi
szempontok vonatkozásában (H1/b) és szinte kizárólagosan a vásárlás után, az esetleges
fogyasztóvédelmi panaszok kezelésében és az ezt szolgáló fogyasztóvédelmi szervezetek iránti
bizalom szintjében jelenik meg, feltehetően a szervezetek jobb ismertségére visszavezethetően
(H1/c). A fentiek alapján tehát a nem igazolható egyértelműen a fogyasztóvédelmi oktatások
fogyasztói tudatosságot növelő hatása (H1).

3.
3.1.

Az Fttv. alapján hozott versenyfelügyeleti határozatok tartalomelemzése
Módszertan

A tartalomelemzés a társadalomtudományos kutatások során alkalmazott szövegelemzési
módszer, amely meglévő, írásbeli-, szóbeli-, vagy bármilyen képi megnyilatkozás „adataival”
dolgozik. A tartalomelemzés kommunikációelméleti alapdefinícióját Berelson (1952, p. 18.)
határozta meg, miszerint „a tartalomelemzés egy olyan kutatási módszer, amelynek célja, hogy a
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kommunikáció manifesztált tartalmát objektíven, szisztematikusan és kvantitatív eszközökkel írja le”.
Krippendorff (1995, p. 22.) definíciójában a módszertan helyett az elemzés céljára, vagyis a
szimbolikus jelentés feltárására helyezi a hangsúlyt, ezzel bírálva szokat a kutatókat, akik szerint a
tartalomelemzés csupán meghatározott kategóriák szerint szavak számolgatását jelenti: „A
tartalomelemzés olyan kutatási technika, amelynek segítségével adatokból a kontextusaikra vonatkozóan
megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le.” Hozzá hasonlóan Weber (1985, p. 9.) egy
gyakorlatiasabb definíciót ad: „A tartalomelemzés egy kutatási módszer, amely egy sorozat művelet
segítségével érvényes következtetéseket von le a szövegből. Ezek a következtetések az üzenet küldőjére, az üzenetre
magára, illetve az üzenet befogadójára vonatkoznak.” Antal László (1976, p. 15.), a tudományág jeles
hazai képviselője a következőképpen határozta meg a

tartalomelemzés definícióját:

„Tartalomelemzésnek nevezünk minden olyan eljárást, amelynek során közlemények, üzenetek törvényszerűen
visszatérő sajátságai alapján módszeres és objektív eljárással olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a
közleményekben nyíltan kimondva nincsenek, de az üzenet megszerkesztettségének, azaz kódolásának a
módjából kiolvashatók, s esetleg más eszközökkel, más módon (nem tartalomelemzéssel) nyert adatok segítségével
megerősíthetők, igazolhatók.” A fenti definíciók szerint a tartalomelemzésnek mint tudományos
kutatási módszenek tehát objektívnek, szisztematikusnak, megismételhetőnek és megbízhatónak
kell lennie, s mint ilyennek, tartalmaznia kell az eljárás során alkalmazott technikák, módszerek
pontos leírását is (Berelson 1952, Krippendorff 1995).
A módszert kezdetben (a XVI. században) teológiai kutatások során (az újságokban
megjelenő vallásellenes gondolatok tetten érésére) használták, majd módszeressé a XIX.–XX.
században a sajtókutatások nyomán vált, de ekkor még elsősorban a mennyiségi mutatókra
koncentrálva alkalmazták. Elterjedésével fokozatosan bővült az alkalmazók és a kutatási anyagok
köre, használata rendszeressé vált az etnográfusok, antropológusok (például bennszülöttek,
indiánok mesélési mintáinak vizsgálatára), a szociológusok (közvélemény-kutatásra), a
közgazdászok (marketingkutatásra) és a pszichológusok (attitűd és motivációk feltárására)
körében. Hall és Wright (2008) összefoglaló tanulmánya rávilágít, hogy ez az alapvetően
társadalomtudományi elemzési technika alapját képezheti egy egyedülálló jogi empirikus kutatási
módszertannak. A jogtudomány területén a tartalomelemzés célja lehet a jogalkotást és jogi
intézményeket alakító külső okok és hatások, a bírói döntések (jogi retorika) és egyéb jogi
szövegek (törvények, rendeletek) tudományos megértése a közigazgatási-, a büntető-, a munka- és
az alkotmányjog területén (Hall – Wright 2008). A hazai, jogtudományhoz köthető alkalmazásai
között említést érdemel Antal (2010) kutatása, aki az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést
töltő fogvatartottak ítéleteinek tartalomelemzésével a bíróságok büntetéskiszabási gyakorlatának
egységességét vizsgálta, Juhász (2012) disszertációja, amelyben a szerző az európai nemzeti szintű
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klasszikus ombudsman típusú intézmények a törvényhozás számára készített beszámolóinak
kvalitatív tartalomelemzésével arra kereste a választ, hogy működhet-e a gyakorlatban az
ombudsman típusú intézmény a bírói hatalom kontrolljaként, valamint Birher és szerzőtársai
(2014) által publikált tanulmány, amelyben a szerzők a kvantitatív szövegelemzést mint előrejelző
lehetőség

vizsgálták

(a

jogalkotásról

és

jogszabályokról

szóló)

parlamenti

viták

tartalomelemzésével.
A tartalomelemzés típusait egyes szerzők különbözőképpen osztályozták, alapvetően
azonban két fő irányt határoztak meg. Az egyik a szövegen belüli mintakeresést és ezek
egymáshoz való viszonyát helyezi előtérbe, vagyis a szavak előfordulásának gyakoriságát és
együttes megjelenését vizsgálja a különböző szöveg korpuszokban, azaz elsősorban kvantitatív
módszert jelent (szöveganalitika vagy szövegbányászat). A másik út a jelentés- és
interpretációkeresést magába foglaló kvalitatív tartalomelemző módszer. A szövegelemzési
módszereknek, főként a kvalitatív elemzéseknek nincs egy általánosan elfogadott eljárási rendje,
minden kutató saját maga dolgozza ki a kutatási kérdés megválaszolása szempontjából
legmegfelelőbb eljárást. A kétfajta módszer a gyakorlatban ugyanakkor szinte elválaszthatatlan
egymástól, sőt a legújabb kutatásokban egyre inkább összefonódik. A kutatás témájától és
korpuszától függően az alkalmazott eljárások aránya azonban eltérő lehet. Az általam végzett
tartalomelemzés elsősorban kvantitatív jellegű, ezért a továbbiakban a kvantitatív tartalomelemzés
– kutatásom során is követett – általános lépéseit mutatom be.
A kvantitatív tartalomelemzés tulajdonképpen az adott szöveg előzetesen megállapított
kategóriák (kategória-szótár) szerinti mennyiségi elemzése, melynek lépéseit Krippendorff (1995)
hat, egymástól jól elkülöníthető részre osztotta, ezek:
1. Adatkészítés: a vizsgálni kívánt szöveg anyag rögzítése
2. Egység-meghatározás: a mintavételi egység (a sokaság, amelyből a mintát kiválasztjuk) és
az adatrögzítési egység (a rögzített tartalmak szintjének) meghatározása
3. Mintavétel: az adott kutatási cél szempontjából releváns szövegek kiválasztása
4. Adatrögzítés: a szöveg egyes részeinek előre meghatározott kategóriákba sorolása. A
kategóriák száma a megfelelő adatredukció érdekében lehetőség szerint kellően szűk keretek
között mozoghat. A kategóriák lehetnek előre meghatározottak (a kvantitatív módszereknél
jellemző), illetve a kutatás során új kategóriák is felvehetők. (Kvalitatív tartalomelemzés során a
kategóriák jellemzően az elemzés folyamatában alakulnak ki.) Fontos, hogy a kategóriák
tükrözzék a kutatás célját, legyenek kimerítőek, egymást kölcsönösen kizárják és származzanak
ugyanazon osztályozási elvből.
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5. Adatredukció: az eredeti adatok rendszerezettebb, szűkebb adatcsoportokba való
tömörítése
6. Elemzés, következtetés: a kapott eredmények részletes elemzése, az adott kutatási
célokkal összefüggésben a szöveg alapján következtetések levonása, a hipotézisek megválaszolása.

3.1.1

A minta és az elemzési folyamat bemutatása

A hipotéziseim vizsgálatára a 2008 és 2013 közötti időszakban136 a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény feltételezett megsértése miatt
lefolytatott versenyfelügyeleti vizsgálatok határozatainak tartalomelemzését végeztem. A
hivatalból vagy kérésre (fogyasztói panaszok vagy piaci jelzések alapján) indított eljárások közül
csak a jogsértést megállapító határozatok, illetve kötelezettségvállalás teljesítéséről szóló végzések
(a döntések 8,5%-a) szöveganyagát elemeztem, szám szerint 117 döntést (a vizsgálatba bevont
esetek listáját a X.4. számú melléklet tartalmazza137). A minta (GVH döntések) kiválasztását több
szempont is indokolta, egyrészt az esetek olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat
dolgoznak fel, amelyek a – GVH hatáskörét igazolóan – a fogyasztók széles körét érintik, a
termékek népszerűsítése több kommunikációs eszközön keresztül valósul meg, másrészt
részletesen tárgyalják mind a versenytanács (hatóság) mind az eljárás alá vont álláspontját a
vizsgált gyakorlat kapcsán, harmadrészt a minta-egységek hozzáférhetősége és korlátozott száma.
Az esetek feldolgozása által lehetőség nyílik az egyes fogyasztói csoportokkal szemben
valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat jelentő kommunikációs eszközök,
reklám-állítások, információtartalmak és megjelenítési módok tendenciáinak, a vállalkozások egyes
reklámkampányok kialakítása mögötti tudatosságának és az adott termékkör kapcsán a fogyasztók
feltétételezett magatartási és döntéshozatali mintáinak (ezekben a viselkedési gazdaságtani
megfontolások megjelenésének) megismerésére. A döntéseket első lépésben évek, valamint
„termékkategóriák” szerint csoportosítottam, az esetek e csoportképző változók szerinti
megoszlását az 7. táblázat szemlélteti.
Az alapvetően kvantitatív tartalomelemzés során a mintavételi egységet a 117 döntés teljes
szövege138, az adatrögzítési egységet az egyes esetek jelentették, amelyeket aszerint kódoltam,
hogy mely kategóriá(k)hoz tartozó kifejezés(ek) fordul(nak) elő bennük. Azaz nem az egyes
ügyleírásokban előforduló szavak gyakoriságát, hanem a teljes (jog)anyagon belül az egyes
A döntések kelte 2009 júniusa és 2014 májusa közé tehető, a közigazgatási per státuszát illetően az ügyek 29%-a
jogerősen lezárult, az eljárás alá vontak 56,4%-a nem élt jogorvoslattal, 12 ügy még folyamatban, 5 ügy esetében
pedig a jogorvoslati idő még nyitva van.
137 Egy-egy konkrét döntésre az ügyszámmal (Vj értsd vizsgálati jelentés) hivatkozok, amelyek teljes szövege a GVH
honlapjáról (URL) tölthető le.
138 A határozatok terjedelme átlagosan 25 oldal, így összesen közel 3000 oldalnyi szöveg elemzésére volt lehetőség.
136
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ügytípusok (és az azokat jellemző kategóriák) gyakoriságát kerestem (így ha például többször
szerepelt egy határozatban az átlagfogyasztót jellemző „ésszerűen tájékozott”, „körültekintő” stb.
kifejezés, azt csak egyszer, a teljes egységre vonatkozóan kódoltam). A határozatok leíró részei (az
eljárás alá vont álláspontja, a Versenytanács indoklása) tartalmának elemzésére kvalitatív eljárást
alkalmaztam, itt elsősorban a jellegzetes mintákat kerestem a különböző termékkategóriákat,
kommunikációs csatornákat, megtévesztő gyakorlatok egyes típusait érintő ügyekben. A kódolást
az ATLAS.ti 6 tartalomelemző szoftver segítségével végeztem.

TERMÉKKATEGÓRIA / ÉV

2008

2009

2010

2011

energiaszektor
élelmiszer

infokommunikációs
szolgáltatás
kozmetikum

Összesen

Összesen

3

3

8,33

2,56

3

1

4

1

4

13

5,00

14,81

2,78

25,00

11,11

1

3

7

6

17

5,00

11,11

19,44

37,50

14,53

4

8

4

5

1

22

23,53

40,00

14,81

13,89

6,25

18,80

2

3

6

3

1

15

11,76

15,00

22,22

8,33

6,25

12,82

2

1

2

5

11,76

3,70

5,56

4,27

1

2

1

4

3,70

5,56

6,25

3,42

orvostechnikai,
gyógyászati segédeszköz*
egyéb termék,
szolgáltatás**

2013

17,65

étrend-kiegészítő,
gyógyszer
pénzügyi szolgáltatás,
termék, fogyasztói csoport

2012

1

6

7

8

13

3

38

100,00

35,29

35,00

29,63

36,11

18,75

32,48

1

17

20

27

36

16

117

* gyógyászati célra szánt eszközök
** pl. építőipari termékek, légi személyszállítás, biztosítás, informatikai szolgáltatás
7. táblázat: A vizsgálatba bevont esetek év és termékkategóriák szerinti megoszlása (előfordulás [db] és
gyakoriság [N%])

Az adatrögzítés (a szöveg kategóriákba sorolása) során könnyebbséget jelentett, hogy a
döntések jellemzően egy standard struktúra szerint épülnek fel, a határozatként meghozott
döntések indoklása az alábbi fejezetekből áll:
 Az eljárás tárgya: az eljárás megindításának körülményei, a valószínűsíthetően
tisztességtelen gyakorlat és a megsértett rendelkezések meghatározása,
 Az eljárás alá vont vállalkozás: a vállalkozás(ok) alakulásának, tevékenységi körének és
piaci szerepének (nettó árbevétel, részesedés) bemutatása, az esetlegesen a vállalkozással szemben
korábban indított versenyfelügyeleti eljárások összefoglalása,
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 A vizsgált kereskedelmi gyakorlat: az érintett termék / termékkör (esetleg piacának)
jellemzése, valamit a termékek forgalmazásának és népszerűsítésének eszközei, tartalma,
megjelenésének időpontja,
 Az eljárás alá vont álláspontja: a vállalkozás (illetve az azt képviselő ügyvéd) előadása a
vizsgálati szakaszban, a Versenytanács előzetes álláspontjára vonatkozóan, illetve, ha sor kerül rá,
a tárgyaláson a kifogásolt kereskedelmi gyakorlattal elérni kívánt célokról, illetve az abban
szereplő állítások hitelességének igazolása (jellemzően vizsgálati dokumentumok, fogyasztói
kutatások benyújtásával), jogsértés megállapítása esetén a vállalkozás kötelezettségvállalásának
előterjesztése,
 Jogi háttér: a kereskedelmi gyakorlat megítélésének jogszabályi háttere, az Fttv. vonatkozó
rendelkezései, valamint egyéb, a termékkategóriából eredően alkalmazandó speciális jogszabályok,
rendeletek bemutatása,
 A Versenytanács döntése: a versenyfelügyeleti eljárás tárgyával kapcsolatos versenytanácsi
döntés és annak indoklása az ügyleti döntés torzítására való alkalmasság, valamint a felelősség
vizsgálatával, a büntetés mértéke és megállapításának szempontjai
 Egyéb kérdések
Az elemzés során, a kvantitatív módszerekre jellemzően, többnyire előre meghatározott
kategóriákkal (kategória-szótárral) dolgoztam, a kvalitatív, jelentéstartalmat feltáró kutatási
kategóriacsoportoknál (például az eljárás alá vont indoklása, az érintett fogyasztók jellemzői)
ugyanakkor a későbbi csoportosítást tartottam indokoltnak. A kategóriák kialakításánál a
határozatok – fent bemutatott – tartalmi felépítését, illetve az Fttv. alkalmazási logikáját vettem
alapul a kutatási kérdéseket szem előtt tartva. A vizsgálat során az alábbi előre meghatározott és
későbbi csoportosítást igénylő kategóriacsoportokat és az egyes csoportokhoz tartozó
kategóriákat használtam:
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Kategóriacsoportok

Kategóriák

1

büntetés mértéke

utólag csoportosítható

2

cég alakulása

utólag csoportosítható
nagyvállalat

3
4
5

vállalkozás mérete (a nettó árbevétel
alapján)

középvállalkozás
kisvállalkozás

6

mikro vállalkozás

7

honlap

8

televízió

9

rádió

10

nyomtatott sajtótermék

11

elektronikus Direct Marketing levél

12
13

alkalmazott kommunikációs eszközök

nyomtatott Direct Marketing levél
köztéri reklámhordozó

14

eladáshelyi reklám

15

katalógus, reklámújság

16

szórólap

17

termékcímke

18

egyéb kommunikációs eszköz

19

hatás-állítások

20

készletezés

21

ármegállapítás

22

fogyasztói csoport szervezése

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
23 típusa
24

kedvezmény feltüntetése, ígérete
nyereményjáték

25

termék lényeges tulajdonsága

26

termék eredete

27

egyéb gyakorlat

28
29

érintett fogyasztói kör

átlagfogyasztó
sérülékeny fogyasztók

30 érintett fogyasztók jellemzői
31 eljárás alá vont indoklása
32 egyéb érintett

utólag csoportosítható
utólag csoportosítható

jogszabályok139

utólag csoportosítható

33

feketelistás gyakorlat

34

agresszív kereskedelmi gyakorlat

35 tisztességtelen gyakorlat az Fttv. szerint

megtévesztő tevékenység

36

megtévesztő mulasztás

37

általános klauzula
8. táblázat: A tartalomelemzésnél használt kategóriák csoportosítása

Az Fttv-vel komplementer szerepet töltenek be különböző szektoriális törvények (mint az „élelmiszertörvény”
vagy a „gyógyszertörvény”), amelyek egyes sajátos termék- és szolgáltatáspiacokra vonatkozóan tartalmaznak az adott
sajátosságokból következő információközlési minimum-elvárásokat és esetenként tartalmi korlátozásokat (GVH
2009).
139
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Az alkalmazott kommunikációs eszközöket általánosabb kategóriákba soroltam és nem
tettem különbséget például a különböző internetes megjelenések (honlap, webshop, banner,
közösségi média), valamint az egyes eladáshelyi (szórólap, display, beltéri plakát) vagy köztéri
marketingeszközök (óriásplakát, autóreklám, city light plakát) között. Ahol indokolt külön kitérek
az egy kategóriához tartozó eszközök időbeli és térbeli (információ)áteresztő-képességének, a
fogyasztók általi észlelhetőségének különbségeire. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
típusára vonatkozó kategóriákat a GVH által az éves Országgyűlési beszámolókban140
meghatározott téma- és termékkörökhöz igazítottam, míg ezek Fttv. szerinti kategorizálásánál a
korábban bemutatott mérlegelési szinteket (8. ábra) követtem. Az érintett fogyasztókhoz
tartozóan két kategóriát különböztettem meg, az átlagfogyasztót és a sérülékeny fogyasztói kört,
függetlenül attól, hogy a vizsgált gyakorlat idősekre, kiskorúakra, testsúly problémákkal vagy
pénzügyi nehézségekkel küzdőkre vonatkozott. A reklámeszközöknél leírtakhoz hasonlóan,
indokolt esetben ugyanakkor külön kitértek a szűkebb fogyasztói csoport jellemző és (a hatóság
álláspontja szerint) elvárt magatartási és döntési sajátosságaira.
3.2.

3.2.1

A tartalomelemzés eredményei

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 2008–2013

A GVH eljárási gyakorlata és az ezt reprezentáló (feldolgozott) esetek jól mutatják az adott évben
aktuális fogyasztói piaci trendeket, a hivatalból, vagyis a GVH észlelése, valamint a fogyasztói és
piaci jelzések alapján indított vizsgálatok gyors reakciót jelentenek az újabb termék- és
szolgáltatástípusok a fogyasztói döntések (esetlegesen tisztességtelen) befolyásolására indított
népszerűsítő kampányaira. A GVH statisztikái szerint az ügyek megoszlását (fogyasztóvédelmi
ügyek száma az összes ügytípuson belül), valamint a kiszabott bírságokat tekintve a határozatok
közel fele fogyasztóvédelmi érintettségű, és számuk növekvő tendenciát mutat (9. táblázat).

Időszak (év)
2009
2010
2011
2012

A GVH eljárásai számokban
Ügyzáró (érdemi) döntések
Fogyasztós ügyek (db)
száma összesen (db)
93 ügy
94 ügy
114 ügy
116 ügy

51 ügy
43 ügy
46 ügy
50 ügy

Kiszabott bírság
(fogyasztós ügyek)
906,8 MFt
755,8 MFt
423,6 MFt
533,8 MFt

9. táblázat: A GVH fogyasztói érintettségű eljárásainak száma 2009–2012
(Forrás: GVH Közérdekű adatok)
140

GVH Országgyűlési beszámolók 2009–2013, URL (Letöltés dátuma: 2014.06.10.)
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A kiskereskedelemben a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
ügyében folytatott hatósági eljárások (említett időszakra vonatkozó) statisztikáit vizsgálva
megállapítható, hogy legnagyobb számban megtévesztő gyakorlatok (N%=67,3) miatt indítottak
eljárást, az ügyek egy hatodát a „Feketelista” valamely pontja alá tartozó, tizedét pedig
megtévesztő mulasztásnak minősülő esetek tették ki és csupán néhány esetben indítottak eljárást
a generálklauzula (N%=4,7) megsértése, valamint agresszív gyakorlatok (N%=1,3) miatt. A
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által leginkább érintett piacok és ágazatok (22. ábra) a
pénzügyi (2010: n%=40), az infokommunikációs (2011: n%=22,2), az élelmiszeripari (2011:
n%=14,8) és a gyógyszer- és gyógyászati célra szánt (2013: n%=37,5) termékek kereskedelme,
vagyis azok, amelyekben az aktuális gazdasági és társadalmi helyzetben a leginkább kiéleződött a
verseny a vállalatok között a fogyasztók „kegyeiért”. E javak többsége az alapvető
termékkategóriába sorolható, amelyeknél a recesszió idején is fenntartható a kereslet szintje és az
értékesítés

csökkenésének

kockázata

alacsonyabb,

mint

más

termékkategóriáknál.

Általánosságban jellemző azonban, hogy a gazdasági visszaesés időszakában a fogyasztók
árérzékenysége valamennyi termékkategóriánál növekszik, vásárlásaikat kevésbé márkahű
döntések jellemzik és kedvenc márkáikat is inkább akciósan szeretnék megvásárolni.

22. ábra: Az évek, kereskedelmi gyakorlatok Fttv. szerinti megítélése és a terméktípusok kapcsolatai és
azok gyakoriságai [a kapcsolatot jelölő vonal vastagságával kifejezve]

Az általam elemzett eseteket évek szerinti bontásban vizsgálva (lásd a X.5.1. számú
mellékletben) az adott évben magvalósult tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok közel 70%-a
az Fttv. 6. §-a (1) bekezdése szerinti megtévesztő tevékenyégnek minősült. A törvény alapján
szankcionált megtévesztő tevékenységeket (n) tekintve a valótlan állítások leggyakrabban a
termékek lényeges jellemzőire (n%=32,5), árára (n%=6,3), a termékekkel kapcsolatos különleges
árkedvezmények vagy árelőnyök feltüntetésére (n%=8,7), valamint a termék egészségre gyakorolt
és gyógyító hatására (n%=23,8) vonatkoztak.
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Az évek vonatkozásában három – korábban is kiemelt – témakörrel kapcsolatos
kereskedelmi gyakorlatok jellemző hibáira térek ki részletesebben, kiemelve az ítéletek
indoklásának tartalmi elemeit és figyelembe véve e termékek kapcsán érintett fogyasztói
csoportok jellemzőit, vásárlási döntési jellegzetességeit; a fogyasztói csoportokkal (17 eset), a termék
eredetével (5 eset) és a terméknek tulajdonított egészségre jótékony- és gyógyító hatással (32 eset) kapcsolatos
esetekre.

3.2.2

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokban leginkább érintett termékkategóriák

Az Fttv. törvény elfogadását követő két évben az elmarasztaló eljárások közel negyede (2009:
n%=23,53), illetve közel fele (2010: n%=40) pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, illetve fogyasztói
csoportokat szervező vállalkozások ellen indult. A fogyasztói csoport lényege, hogy a tagok
rendszeres befizetései által összegyűlt megtakarításból egy sorsolás (vagy a szerződésben
meghatározott többletfeltétel vállalásának) útján kiválasztott tag az általa előre meghatározott
(ingó és ingatlan) dolog tulajdonjogának megszerzésére szerez lehetőséget. A fogyasztói
csoportok esetén tehát nem hitelnyújtásról van szó. A GVH 17 fogyasztói csoportot szervező
vállalkozás ellen folytatott le eljárást141 annak kifogásolásával, hogy nem vagy nem egyértelműen
adtak információt a fogyasztók részére a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól,
amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lett volna, hogy nem hitelről vagy
egyéb pénzügyi termékről van szó. A releváns információk (a vásárlói jog tartalma,
megszerzésének bizonytalan időpontja, a kockázati tényező, a megszerezhető termékek jellege)
hiányában a fogyasztók ugyanis feltételezhetően annak reményében kívántak szerződést kötni a
fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jutnak. Az érintett vállalkozások
jellemzően a nyomtatott sajtóban (n%=56,8) közzétett kereskedelmi kommunikációjukban a
fogyasztói csoportban való részvételt a pénzügyi szolgáltatásokkal összetéveszthető módon
jelenítették meg: „Pénzre van szüksége?” „Elutasítják a bankok?” „Nem kap hitelt?” „Van más
megoldás!”, így alkalmasak voltak a fogyasztói döntés befolyásolására (a fent említett cél érdekében
tett szerződéskötésre). A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatok kapcsán
meghatározható két, a reklámokra fogékonyabb fogyasztói kör: egyrészt a reklámban külön
megszólított fogyasztói réteg (BAR-listások, nyugdíjasok), akik valamilyen objektív oknál fogva
(alacsony jövedelem, kezes hiánya) nem tudnak banki hitelt vagy egyéb pénzügyi terméket
igénybe venni, ezért kiszolgáltatottabbak, másrészt azok a hitelt felvenni szándékozó fogyasztók,
akik összehasonlítva az említett kedvezőbb ajánlatot a bankok ajánlataival ez előbbi, vonzóbb
Vj-132/2009, Vj-013/2010, Vj-018/2010, Vj-028/2010, Vj-029/2010, Vj-045/2010, Vj-065/2010, Vj-079/2010,
Vj-090/2010, Vj-002/2011, Vj-033/2011, Vj-057/2011, Vj-071/2011, Vj-049/2012, Vj-086/2012, Vj-101/2012, Vj102/2012
141
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alternatíva mellett döntenének (további információk hiányában ugyan, de racionálisan). A
Versenyhivatal

a

fogyasztói

csoportokkal

kapcsolatos

kereskedelmi

gyakorlatok

tisztességtelenségének megítélésekor az – Fttv. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott –
ésszerűen eljáró átlagfogyasztó magatartását vette figyelembe, azzal az általános feltételezéssel,
hogy a lakosság pénzügyi ismeretei általában alacsonyak, az általános szerződési feltételek
elolvasása és megértése nem jellemző az ügyfelekre, valamint arra tekintettel, hogy a fogyasztói
csoport kifejezésnek nincs elfogadott és (köz)ismert, sem tapasztalatokból származó
meghatározása. Az eljárás alá vont vállalkozások is sérelmezték, hogy a fogyasztói csoportok
szervezésével összefüggésben (és a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos reklámtevékenységre
vonatkozóan) nincs semmilyen jogi szabályozás, hiányos a jogi környezet. Álláspontjuk szerint
„nehéz megfelelni egy olyan szabályrendszernek, amely tulajdonképpen nem létezik” (Vj-013/2010).
Ugyanakkor megjegyzik, hogy véleményük szerint „a bírságolás nem vezet eredményre a fogyasztói
csoportokat szervező vállalkozások hirdetési gyakorlatát illetően, abban változás nem történt” (Vj-065/2010).
A vállalkozások elfogadható érvei, a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozásokkal szembeni
számos elmarasztaló (az összes kiszabott büntetés több mint 120 MFt) határozat és a
hatóságokhoz, valamint civil szervezetekhez érkező a több száz fogyasztói panasz hatására
elsőként a fogyasztóvédelemről szóló törvény 2012. évi módosításával 2014. január 1-ig
megtiltották újabb fogyasztói csoportok szervezését, majd 2014. január elsejével hatályba lépett a
fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII.30.) Kormányrendelet, amely szigorú előírásokat
fogalmazott meg a 2012. január elsejét megelőzően létrehozott csoportokra vonatkozóan is és
rendet teremtett ezen a problémás területen (lásd erről Kőhidi 2014).
A GVH Fttv. alapján hozott 2010. évi határozatai között egy azidáig újfajta ügytípussal
találkozhatunk, a termékek származására vonatkozó megtévesztő gyakorlatok kapcsán. 2010-ben egy,
2011-ben három, 2012-ben egy elmarasztaló döntés született a reklámozott termékek
„magyarságáról”, illetve „magyar minőségéről” szóló hamis tájékoztatás ügyében (10. táblázat).
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Az eljárás
száma

Vj-088/2010

Vj-008/2011

Vj-017/2011

Vj-021/2011

A vizsgált
magatartás

A vállalkozás a Szerencsi
Party étbevonót, a Tomi
Kristály mosóport, illetve
az ERU Camping teavajat
„magyar termék” felirattal és
nemzeti zászlóval hirdette,
miközben e termékek
származási helye nem
Magyarország.

A vállalkozás több száz
általa forgalmazott,
döntően élelmiszeripari
terméket „magyar minőség”
felirattal, illetve szlogennel
és nemzeti színekkel
jelenített meg
hirdetéseiben, de az állítás
valóságtartalmáról nem
győződött meg, egységes
követelményrendszer
nélkül magyar jelleget
hangsúlyozó termékmegjelölést használt.

A vállalkozás
reklámkiadványában,
óriásplakáton és
eladáshelyi reklámokon
bizonyos termékei
kapcsán magyar népi
motívumok, piros és zöld
színek valamint az
„Auchan Hungarikum”
szlogen alkalmazása révén
azt a látszatot keltette a
fogyasztóban, hogy
magyar termék
megvásárlására nyílik
lehetősége.

A vállalkozás országos
reklámkiadványaiban a
lengyelországi származási
helyű Cheeseland
kördobozos ömlesztett
sajtot, illetve a
németországi származási
helyű Cheeseland
Trappista sajtot „Magyar
termék” felirat és a nemzeti
színek együttes
alkalmazásával hirdette.

A vállalkozás úgy
alkalmazott „magyar
termék” megjelölést
reklámeszközein, hogy a
gyakorlatával nem volt
tekintettel a „magyar
termék” fogalom
lehetséges fogyasztói
értelmezésére és saját,
rögzített követelményrendszerét sem követte
maradéktalanul.

Döntés

Fttv. 6. § (1) bekezdésének
bc) pontja szerinti
tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat

Fttv. 3. § (2) bekezdése
szerinti tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat

Fttv. 6. § (1) bekezdésének
bc) pontja szerinti
tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat

A Versenytanács az eljárás
alá vont vállalkozás által
tett kötelezettségvállalás
elfogadása mellett az
eljárást megszüntetette

Fttv. 3. § (2) bekezdése
szerinti tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat

5 000 000 Ft

15 000 000 Ft

10 000 000 Ft

-

5 000 000 Ft

Büntetés
mértéke

Vj-018/2012

10. táblázat: „Magyar termék” megjelölésekkel, illetve magyar minőséggel kapcsolatban indított versenyfelügyeleti eljárások
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A termékek származására, eredetére vonatkozó tájékoztatás valóságtartalmának vizsgálata
már korábban is felmerült egy-egy eset kapcsán, Miskolczi Bodnár (2011) az eredet-megjelöléssel
és a hazai előállítású, de külföldinek látszó termékekkel142 kapcsolatos eseteket említi
előzményekként, ezek az ügyek azonban több szempontból is különböznek a fent említettektől.
Mindkét esetben nyilvánvaló azonban a szoros kapcsolat a termék minősége és a földrajzi
adottságok, a tradíció és felhalmozott tapasztalat között, amely részben vagy egészben a termék
eredetéből következik (a paprika esetén kalocsai vagy szegedi, a konyak esetén francia, whiskynél
skót eredetre vonatkozó képzettársítások). A válság következményeként Bod (2009) a fejlett
országok fogyasztóvédelmi szabályozásának változásait vetítette elő; a sűrűbb és eseti alapon
történő aktív nemzetközi és állami beavatkozást. Véleménye szerint az állami szinteken – a szabad
verseny ellen ható – erősödő protekcionista szemlélet maga után vonja a fogyasztói attitűdök
változását, a hazai termékek fogyasztásának felértékelődését, amely mögött épp oly erős
gazdasági, mint minőségbeli megfontolások húzódnak. Különösen a recesszió időszakában a
hazai termékek vásárlását a nemzeti gazdaság támogatása is motiválja, azaz közvetett módon a
munkaerő megőrzése, új munkahelyek teremtése, az eladásokból származó bevételek hazai
befektetésekbe való visszaforgatása, a költségvetés és a társadalombiztosítás bevételeinek
gyarapodása (Miskolczi Bodnár 2011).
A fent bemutatott esetek, valamint a témakörrel kapcsolatos tanulmányok (Malota 2011,
Miskolczi Bodnár 2011, GVH 2011, 2012) fókuszában akkor még külön szabályozás híján a
„magyar termék” mibenlétének és a „magyar” jelző fogyasztási döntést befolyásoló hatásának
vizsgálata állt. Az esetek kapcsán a legfőbb problémát annak megítélése jelentette, hogy a
kereskedelmi gyakorlat által megszólított fogyasztók értelmezése szerint milyen tartalommal bír az
érintett áruk esetén alkalmazott „magyar termék” állítás, vagyis, hogy mit tekinthetünk
magyarnak. Ebben a kérdésben a Versenytanács korábbi, konzekvens és a bírói gyakorlat által is
megerősített döntéseire, valamint a hazai fogyasztók körében végzett közvélemény-kutatások
eredményeire támaszkodhatott. A magyar termékekkel kapcsolatos piackutatások többsége három
kérdéskörre fókuszált; mennyire fontos a magyar fogyasztók számára kifejezetten magyar
termékek vásárlása, mi alapján ítélik meg egy termékről, hogy magyar-e, illetve mi számít a
fogyasztók olvasatában magyarnak. A kutatások közül kiemelve, a Nielsen piackutató vállalat
2011 novemberében megjelent kutatási eredményei143 szerint tízből hat fogyasztó tartja
fontosnak, hogy amikor élelmiszert vásárol, akkor magyar terméket válasszon. A magyar termék
Különböző szeszesitalok címkéjén és kommunikációs anyagaiban szereplő, származásra utaló feliratok kapcsán
hozott határozatok: Vj-3/2000, Vj-133/2003, Vj-033/2013
143 Nielsen kutatás, URL (Letöltés dátuma: 2012.09.10.)
142
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preferálásának okaként a megkérdezettek harmada a jó minőséget, ötöde az egészséges jelleget
emelte ki, de a döntésben a megbízható alapanyag, a megszokott íz és a márkák kedveltsége is
szerepet játszik. Arra vonatkozóan, hogy mit tartanak magyar terméknek, a válaszadók fele a
„kizárólag magyar alapanyagból és Magyarországon állítják elő” meghatározást adta, míg 31%-ban
a „jelentős részben magyar alapanyagból és Magyarországon állítják elő” és 10%-ban a
„Magyarországon csomagolták” kitétel került megjelölésre. Hasonló eredményekre jutott a GVH
által megrendelt, 2012. májusi kvantitatív kutatás is144, amely e témakör kapcsán indított GVH
eljárások lakosság körében való ismertségére is kiterjedt. A megkérdezett fogyasztók (N) szerint a
magyar termék legfőbb ismérvei, hogy magyar alapanyagból (N%=58), Magyarországon
(N%=16), magyar munkaerő bevonásával (N%=15), magyar cég által (N%=5) készüljön és
magyar márkaneve legyen (N%=2). A kutatás kitért a termékek származási helyéről való
informálódás és döntés vizsgálatára is, amely igazolja a fogyasztók tudásbeli hiányosságait és
felhívja a figyelmet a fogyasztói edukáció szükségességére. A kutatás egyik sarkalatos pontja
szerint a fogyasztók többsége nincs birtokában annak a tudásnak és azoknak az információknak,
amelyek alapján biztosan tudna dönteni a termék magyar eredetét illetően. A többség (de 50%
alatt) a viszonylag objektívnek számító, a termék csomagolásán feltüntetett származási helyet
veszi alapul, hasonló arányban (N%=42) a kevésbé megbízható „magyar termék” felirat alapján
dönt, de erős befolyásoló hatása van a magyar márkanévnek és nemzeti motívumok
csomagoláson való megjelenésének, ezzel szemben csupán a válaszadók 3%-a veszi szemügyre a
vonalkódot is.
A GVH a fogyasztók magyar termékekkel szembeni általános attitűdjére vonatkozó kutatási
eredmények figyelembevételével kialakított álláspontja szerint a termékek származási helyéről
szóló információ hatással lehet a fogyasztók döntésére, hiszen „sok termék esetében a kiváló minőséget
azzal látják bizonyítottnak, ha azonosítható földrajzi eredetű mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert
vásárolnak”145. A Versenytanács indoklása szerint a fogyasztó magyar terméken Magyarországon
előállított árukat ért, illetve élelmiszerek esetén azt is követelménynek tekinti, hogy a termék
alapanyagai is Magyarországon kerüljenek előállításra. Ezen megközelítés hátterében az állt, hogy
a válság éveiben a fogyasztók által vásárolt termékek esetén a magyar, hazai jelleg a termék
tulajdonságain túlmutatóan a termék előállítása vonatkozásában egyfajta többlettartalommal
töltődött meg, s a termék magyar, hazai jellege egyben a magyarországi értékteremtéssel, a
termelés során keletkező nyereség Magyarországhoz kötődésével, a magyar munkahelyekkel, azok
megőrzésével való kapcsolatot is jelentette.
„Magyar termék” megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében. GVH (2012), URL
(Letöltés dátuma: 2012.05.10.)
145 Vj-197/2004/66, p. 10.
144
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A vállalkozások felismerve a hazai fogyasztók magyar termékekhez fűződő fogyasztási
attitűdjét, információs hiányosságait és esetleges döntési hibáit, „automatikus reakcióként”
mindinkább felhívták a fogyasztók figyelmét az általuk gyártott vagy forgalmazott termékek (valós
vagy tulajdonított) magyar voltára. Egyre többször jelent meg a különböző élelmiszeráruházláncok reklámújságaiban (n%=19), eladáshelyi reklámjaiban (n%=14,3), valamint köztéri
reklámhordozókon és a nyomtatott sajtóban (n%=12-12) a „magyar” jelző („magyar minőség”,
„Magyar Értéket Őrzünk”, „Auchan Hungarikum”), valamint az erre utaló nemzeti színek és
motívumok. A hatóság megítélése szerint, „ilyen termékmegjelölés egy előzetesen rögzített, az egész
vállalkozásra kiterjedő és következetesen alkalmazott követelményrendszer alapján alkalmazható”, valamint az
élelmiszerek esetén elvárás, hogy ezeket „a követelményeket legalább a termék gyártási / származási
helyére, illetve alapanyagainak eredetére figyelemmel alakítsák ki” (GVH 2011, p. 2.), így a vállalkozások
azzal,

hogy

egy

egységes

követelményrendszer

nélkül

magyar

jelleget

hangsúlyozó

termékmegjelöléseket használtak, jogsértést követettek el.
A kérdésben megoldást a 2012-ben elfogadott az egyes önkéntes megkülönböztető
megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet hozott,
amelyben meghatározásra került, hogy pontosan milyen feltételek érvényesülése esetén mondható
egy termék (élelmiszer) „magyarnak”. A jogszabály három kategóriában (magyar termék, hazai
termék és hazai feldolgozású termék) és ezekhez kapcsolódó jelölésekkel határozza meg az
élelmiszerek eredetére vonatkozó információkat, amelyek feltüntetése nem kötelező, azonban ha,
a vállalkozások élnek ezekkel akár az élelmiszer jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során,
vagy bármilyen ezzel egyenértékű állítást (például szó, szókapcsolat, kép vagy grafikai
megjelenítés), jelölést, megkülönböztető információt használnak, úgy ezt csak akkor tehetik meg,
ha a vonatkozó szigorú feltételeknek az eladásra szánt élelmiszer megfelel.
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán is kitüntetett figyelmet érdemel a – GVH
határozatai között legnagyobb számban, 32 esetben146 megjelenő – gyógyhatású és emberi egészségre ható
készítményekkel (gyógyszerekkel, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekkel,
gyógynövény készítményekkel és élelmiszerekkel, étrend-kiegészítőkkel) kapcsolatos tájékoztatás
(11. táblázat).

146

2009: 2, 2010: 1, 2011: 7, 2012: 14, 2013: 8 eset
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Terméktípusok / Kategóriák
energiaszektor
élelmiszer
étrend-kiegészítő,
gyógyszer
kozmetikum
orvostechnikai,
gyógyászati segédeszköz
egyéb termék, szolgáltatás

Összesen (N)

db
n%
N%
db
n%
N%
db
n%
N%
db
n%
N%
db
n%
N%
db
n%
N%

Tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat típusa
hatás-állítások
1
33,3
3,1
3
17,6
9,4
17
56,7
53,1
4
80,0
12,5
4
80,0
12,5
3
6,1
9,4
32

összesen (n)
3
17
30
5
5
49

n% - terméktípuson belüli előfordulás gyakorisága
N% - kategórián belüli előfordulás gyakorisága
11. táblázat: Hatás állításokkal kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok megoszlása a
termékkategóriák között

Amennyiben egy állítás gyógyhatásra vonatkozik úgy az Fttv. mellékletének 17. pontja
körében értékelendő, amely szerint minden körülmények között tisztességtelennek minősülő
gyakorlat „annak valótlan állítása, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési
zavarainak vagy rendellenességeinek gyógyítására”. Míg amennyiben a kereskedelmi gyakorlat nem
gyógyhatásra vonatkozik, de egyébként az egészségre vonatkozó állításként értelmezhető, akkor
az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja körében ítélendő meg. Az élelmiszerek és étrendkiegészítők147 vonatkozásában azonban speciális ágazati szabályok, különösen az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.), valamint az élelmiszerekkel

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2. §-ának 2) pontja értelmében étrendkiegészítő a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz
tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan;
adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak,
adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis
mennyiség adagolására). A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy Magyarország területén csak a rendelet
előírásainak megfelelő étrend-kiegészítő hozható forgalomba. A 10. § (1) bekezdése szerint az étrend-kiegészítők
hatékony hatósági ellenőrzése érdekében legkésőbb a termék első forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr
köteles bejelenteni a készítményt az OÉTI-hez a rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok közlésével és a címke
egyidejű megküldésével.
147
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kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról148 szóló 1924/2006/EK
rendelet alapján kell megítélni az egyes gyógyhatásra utaló, illetve egészségre vonatkozó
állításokat. Az Éltv. 10. §-ának (3) bekezdése értelmében az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott
jelölési módszer – ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően
nem rendelkezik – nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy
kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti e tulajdonságok meglétének
benyomását. A 1924/2006/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdése alapján tilos az egészségre
vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve
 ha azok a II. fejezetben foglalt általános követelményeknek és a IV. fejezetben foglalt
különös követelményeknek megfelelnek, ha azokat a rendelettel összhangban engedélyezik, és
 ha azok a 13. és 14. cikkben meghatározott engedélyezett állítások listáján szerepelnek.
A rendelet említést tesz az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által vezetett az
általános tudományos ismereteken alapuló egészségre vonatkozó állítások konszolidált listájáról
(EFSA lista), amely a (nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek
fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett
állítások jegyzékének megállapításáról szóló) 432/2012/EU rendelet részeként jelent meg.
A gyógyhatású vagy az egészségi állapot javítására szolgáló termékek vásárlóit (időseket,
betegeket, fogyatékosokat) a fogyasztóvédelmi joggyakorlat különösen veszélyeztetett és
sérülékeny fogyasztói csoportként kezeli, akik a gyógyulás vagy gyógyító hatás reményében
lényegesen érzékenyebben reagálnak az ezt ígérő tájékoztatásra és anyagi erejüket meghaladó
kiadásokra is hajlandók. Ezért az esetek megítélése kapcsán figyelembe kell venni, hogy e
célcsoport tagjaitól kiszolgáltatottságuk miatt fogyasztási döntéseik során alacsonyabb ésszerűségi
szint várható el, mint egy „átlagfogyasztótól”, valamint kellő szakmai tudás hiányában elsősorban
a reklámok ígéreteire tudnak támaszkodni a piacon problémájukra kínált termékek közötti
választásban (Ottlakán 2012). Ugyancsak ide sorolható a fogyasztó hatású készítmények149 és
egyes (jellemzően öregedés jelei ellen ható) kozmetikai termékek kereskedelmi gyakorlata,
kihasználva a túlsúlyos és külsejükre érzékenyebb fogyasztók (jellemzően nők) erősen érzelmi
alapon motivált fogyasztási szokásait. A saját magukkal, testi adottságaikkal elégedetlen, vélt vagy
valós testi problémákkal küzdő fogyasztók körében e termékek és kereskedelmi gyakorlatok
bizalmi jellege dominál, ezért könnyebben befolyásolhatók a kínált termék – a többi hasonló célú
termékhez viszonyított – előnyeire vonatkozó állítások által.
„Egészségre vonatkozó állítás”: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer,
élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van (1924/2006/EK rendelet
2. cikke (2) bekezdésének 5. pontja)
149 Az 1924/2006/EK 12. cikk b) pontja alapján) nem engedhetők meg olyan állítások, amelyek a súlycsökkenés
ütemére vagy mértékére utalnak.
148
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E termékkörök kapcsán éppen ezért kiemelt jelentősége van a fogyasztók „tényszerű, túlzásokat
nélkülöző, korrekt, az ágazati szabályoknak is megfelelő, valós és ténylegesen, szakmailag bizonyított állításokat
tartalmazó tájékoztatásnak”, amely a legtöbb esetben vélelmezett hiányossága a gyógyhatású-,
állapotjavító-, fogyasztó- vagy szépségápolási készítmények kommunikációs gyakorlatának. Az
Fttv. 14. §-ának értelmében a kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát a
vállalkozás köteles igazolni, az élelmiszerek és étrend-kiegészítők kapcsán alkalmazott, egészségre
vonatkozó állítások igazolása azonban a különös ágazati szabályokhoz igazodik, mivel ezen
szabályok alapvetően befolyásolják, hogy a jogszerűen alkalmazható állítások igazolásának milyen
módon kell megtörténnie. A termékek gyógyhatására vonatkozóan a legszigorúbb e kitétel,
miszerint az állítások valóságnak való megfelelését a vállalkozásnak tudományos ismeretekkel kell
igazolnia, és e vonatkozásban a betegektől vagy kezelőorvosoktól származó vélemények, illetve
pozitív terméktapasztalatok nem tekinthetők annak. A különböző emberi szervezetre gyakorolt
hatásokra irányuló állítások tudományosan megalapozott bizonyításával kapcsolatos elvárások
vonatkozásában a Versenytanács valamennyi eset kapcsán kiemeli, hogy
 a tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseiről szerzett, a tudományággal
hivatásszerűen foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány
követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége,
 nem tekinthetők tudományos ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és
kezelőorvosaiktól származó vélemények,
 ahhoz, hogy egy adott termék betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarainak
vagy rendellenességeinek a gyógyítására való alkalmasságát tudományos ismeretek támasszák alá,
ennél mélyrehatóbb vizsgálatokra van szükség. Alapos, a termék minden szervezetre gyakorolt
hatására és mellékhatására kiterjedő kísérletsorozatot kell végezni. Ezt követően az eredményeket
az orvostudomány képviselőinek kell elemezni, és arról ekként megalapozottan szakvéleményt
adni. E minimális feltételek mellett lehet csupán egy adott termékről – tudományos ismeretekre
alapítottan – gyógyhatást állítani.
A kozmetikai termékek150 hatásosságának vizsgálata jellemzően önkéntesek bevonásával,
objektív (klinikai vizsgálatok, független laboratóriumi körülmények között) és szubjektív (vásárlói
kérdőívek, fogyasztói vélemény- és tapasztalat felmérések) tesztekkel egészül ki, amelyek
szempontjából fontos kiemelni, hogy maga a reklámállítás meghatározza az állítás
Korábban a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 11. §-ának (1) bekezdése szerint tilos volt kozmetikai terméket
megtévesztő jelöléssel, kivitelezéssel és adatokkal, valamint kifejezetten nem kozmetikai (például terápiás hatás)
hatásra hivatkozással, illetve céllal forgalomba hozni és reklámozni. A jelenleg hatályos 1223/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikke szerint a kozmetikai termékek címkézésekor, forgalmazásakor és
reklámozásakor tilos az olyan megszövegezés, valamint az olyan elnevezések, védjegyek, képek és egyéb képi vagy
más megjelölések használata, amelyek olyan tulajdonságok vagy funkciók meglétére utalnak, amelyekkel az adott
termék nem rendelkezik.
150
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alátámasztásának módját, s viszont, szakmai szempontból kategorikus ígéretet tenni (100%-os
hatékonyságot ígérni) csak laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztott eredmények alapján lehet.
Természetesen a termékek hatásmechanizmusára vonatkozó tudományos eredmények
részletei nem szükségképpen kell részét képezzék a kereskedelmi kommunikációnak, tekintettel
azok terjedelmi és időbeli korlátaira, illetve az eredmények értelmezhetőségére a nem szakképzett
fogyasztók számára. Kérdésként merülhet fel tehát, hogy a vállalatok számára a kötelező, törvény
által előírt tájékoztatási kötelezettségeken felül milyen és mekkora mennyiségű információ-átadás
csökkenthetné a fogyasztók és a vállalatok között fennálló információs aszimmetriát anélkül, hogy
az erős piaci versenyben kiszolgáltatottá tenné a vállalatot versenytársaival szemben (kutatási
eredményeinek és versenyelőnyeinek a reklámban való bemutatása által). Másrészt azonban
kijelenthető, hogy például a kozmetikumok objektív vagy szubjektív módon igazolt
teszteredményeire vonatkozó hivatkozás a marketing kampányban („Klinikai vizsgálatok
igazolják(…)”, „A bőr feszesebb: a nők 96%-a szerint*”151) jelentősen megnövelheti a fogyasztók
bizalmát a termék és annak gyártója iránt, amit a vállalkozások rendszerint ki is használnak.
Az előzőekben bemutatott (fogyasztói csoportokra és a termékek eredetére vonatkozó)
ügycsoportokkal ellentétben még nem született átfogó jogi megoldás a termékek gyógy- és
egészségre gyakorolt jótékony hatásával kapcsolatos gyakorlatok szabályozására. Léteznek ugyan
külön (az eljárások során hivatkozott) rendeletek az élelmiszereknek, illetve étrend-kiegészítőknek
tulajdonítható hatás-állítások alkalmazására vonatkozóan, azonban ezek nem vagy nem
megfelelően ismertek a (jellemzően kis- és közép-) vállalkozások körében, nem adnak egyértelmű
útmutatást számukra a hatás-állítások alkalmazásával és ezek igazolásához szükséges feltételekkel
kapcsolatosan. Egyes eljárás alá vont vállalkozások ezzel kapcsolatban megfogalmazott álláspontja
szerint a vállalkozás „a fogyasztói kereskedelmi kommunikációban járatlan, és ugyan a GVH-nak van
kialakult gyakorlata az étrend-kiegészítők reklámozásával kapcsolatban, ez a gyakorlat folyamatosan
formálódik” (Vj-018/2013), illetőleg „nem rendelkezett az étrendkiegészítő-forgalmazással kapcsolatosan
megfelelő, speciális reklám-tapasztalatokkal” (Vj-019/2013), elismerve ezzel, hogy „a vizsgált termékei
kereskedelmi kommunikációjának kialakítása során legnagyobb igyekezete és körültekintése mellett is elkövetett
egy-két hibát” (Vj-009/2011), és „hogy reklámszövegeik «pongyola» megfogalmazásúak” (Vj-023/2013).
Ugyanez több esetben a versenytársak vonatkozásában is megjelent, aminek következtében egy
esetleges elmarasztalás a verseny torzulásához, az eljárás alá vont versenyhátrányához vezethet:
„(…) a piacon jelenleg is nagy számban találhatóak internetes kereskedelemmel foglalkozó versenytárs
vállalkozások, akik a kurkumával kapcsolatosan jogsértő kommunikációt folytatnak. Emiatt az eljárás alá
vonttal szemben kiszabni kívánt bírság jelentős mértékű versenyhátrányt okoz az eljárás alá vont számára,
151

Vj-116/2009. (az elmarasztaló döntés alapját a Tpvt. 8. §-ának (1) bekezdése jelentette)
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miközben az említett versenytársak kedvezőtlen értékelés nélkül tovább folytathatják a piaci gyakorlatukat” (Vj019/2013). Az eljárás alá vontak által megfogalmazottak szerint a vállalkozások jellemzően nem
vagy nem az elvárt körültekintéssel jártak el kommunikációs gyakorlatuk fogyasztóvédelmi
megfeleltetése során:
 „a kommunikációs anyagokat részben a piacon jelenlévő versenytársaktól, részben a forgalmazótól vette
át, szakértőt nem alkalmazott” (Vj-019/2013) és
 „az állításokat az általa az eljárás során csatolt független orvosi cikkekből vette át, némely esetben szó
szerint, és alappal bízott abban, hogy ezek valóságtartalma megfelelő, tekintettel arra, hogy az ilyen orvosi
állítások megkérdőjelezése, illetve további ellenőrzése az adott helyzetben általában elvárható magatartást
tanúsítása mellett sem merül fel” (Vj-018/2013), habár
 „igyekezett figyelembe venni az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak, valamint az OÉTI-nek az
egészségre és tápanyag-összetételre vonatkozóan alkalmazható állításokról kiadott ajánlásait” (Vj-009/2011),
azonban
 „kommunikációját a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően önként megváltoztatta, szakértői
segítséget vett igénybe, hatósági állásfoglalásokat kért” (Vj-019/2013).
A GVH által az Fttv. törvény valamely §-ának megsértése miatt indított eljárások között nagy
számban jelennek meg a fogyasztói csoportokkal, a termékek eredet-megjelölésével (magyar
származásra utaló megtévesztő jelölésekkel), valamint a termékek gyógy- vagy egészségre
jótékony hatását állító tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ügyek. Az esetek
közös pontja, hogy ezen termékekkel és az ügyleti döntés szempontjából befolyással bíró
tulajdonságokkal (feltételekkel, eredettel, hatásokkal) kapcsolatos kommunikációs gyakorlatra
vonatkozóan a vállalkozásoknak és a hatóságnak nem volt közös, egységes gyakorlata, illetve az
folyamatosan változott (vö. a H2 és H3 hipotézisekkel). Az első két említett területen végül külön
jogi szabályozás „tett rendet”.
Ahogy a korábbiakban is utaltam rá, bizonyos termékkategóriák kereskedelmi gyakorlatának
megítélése során kiemelt szerepet kap a termék jellege (keresési-, tapasztalati- vagy bizalmi
jószág), hogy a fogyasztó milyen információkkal rendelkezik a termék funkcióival kapcsolatban a
vásárlást megelőzően (megismerhető), és hogy ezek a funkciók később „ellenőrizhetővé” válnak-e
számára a termékhasználat során (tapasztalható). A jószág típusától függetlenül kiemelt szerepe
van az információnak, amely kapcsán a vállalkozásnak a kereskedelmi gyakorlat során
teljeskörűségre és pontosságra kell törekednie (figyelembe véve a reklámeszköz tér- és időbeli
korlátait – lásd később részletesebben) (12. táblázat).
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Terméktípusok / Kategóriák

Tapasztalati/ bizalmi
jószágok

egyéb termék,
szolgáltatás

élelmiszer

Tapasztalati
jószágok

infokommunikációs
szolgáltatás
étrend-kiegészítő,
gyógyszer
pénzügyi termék,
fogyasztói csoport

Bizalmi
jószágok

kozmetikum

orvostechnikai,
gyógyászati eszköz

energiaszektor
Összesen (N)

ármegállapítás

fogyasztói
hatáscsoport
állítások
szervezése
3

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat típusa
kedvezmény
termék
nyeremény termék
feltüntetése, készletezés
lényeges
játék
eredete
ígérete
tulajdonsága
7
2
1
1
21

egyéb
gyakorlat

összesen (n)

5

49
100,0

db

9

n%

18,4

6,1

14,3

4,1

2,0

2,0

42,9

10,2

N%

75,0

9,4

63,6

40,0

16,7

16,7

41,2

71,4

db

3

2

1

5

5

1

17

n%

17,6

11,8

5,9

29,4

29,4

5,9

100,0

N%

9,4

40,0

16,7

83,3

9,8

14,3

db

2

1

3

9

1

16

n%

12,5

6,3

18,8

56,3

6,3

100,0

N%

16,7

9,1

50,0

17,6

14,3

db

1

17

1

1

10

30

n%

3,3

56,7

3,3

3,3

33,3

100,0

N%

8,3

53,1

20,0

16,7

19,6

db

17

1

4

22

n%

77,3

4,5

18,2

100,0

N%

100,0

9,1

7,8

db

4

1

5

n%

80,0

20,0

100,0

N%

12,5

db

4

1

5

n%

80,0

20,0

100,0

N%

12,5

9,1

db

1

1

1

3

n%

33,3

33,3

33,3

100,0

N%

3,1

9,1

2,0

2,0

12
17
32
11
5
6
6
51
12. táblázat: A különböző jószágtípusokkal kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakolattípusok megoszlása
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A tapasztalati- és bizalmi termékek kapcsán fokozottan érvényesül az információs
aszimmetria problémája, amelyre a hatékony kormányzati beavatkozás az információnyilvánosság,
a termékfelelősség (például az elállási jog, garancia) a tapasztalati termékek esetében és szakmai
kontroll (az állítások tudományos igazolása) a bizalmi termékek esetén lehet. Az – előzőekben
bemutatott – emberi szervezetre ható termékek esetében a legtöbb jellemző, illetve hatás
gyakorlatilag csak klinikai körülmények között lenne tapasztalható, ellenőrizhető a fogyasztók
számára, így ezen termékek bizalmi jellegűek. Az ítéletek kiemelik továbbá, hogy minden olyan
reklámmal szemben, amely bármilyen módon a pénzhez jutás ígéretével kecsegtet, egy magasabb
elvárhatósági szint fogalmazódik meg a reklámozott szolgáltatás bizalmi jellege miatt. Ezen
esetekben a hitelesség, a pontosság tehát kiemelkedő szerepet kap. A vállalkozások álláspontja
szerint ugyanakkor a fogyasztói elégedettség, a pozitív terméktapasztalatok és a gyakori
újrarendelés ténye azt valószínűsíti, hogy a vásárlók a termékben nem csalódtak, azaz nem találtak
a reklámállítások és a terméktapasztalatok között eltérést, ami a jogi értékelés szempontjából azt
jelentheti, hogy a termék ezekben az esetekben már nem bizalmi, hanem tapasztalati jellegűvé
válik (Vj-019/2013). Az indoklások másrészt utalnak arra, hogy egyes egészségügyi problémák
már a diagnózis szakában szoros orvos-beteg kapcsolatot feltételeznek, így valószínűsíthető, hogy
a páciens a kezelőorvos javaslatára választja ki a számára megfelelő kezelési módot. Ennek alapján
megállapítható, hogy a célcsoport tagjai tisztában vannak azzal, hogy milyen kezelési módok
állnak a rendelkezésükre, és számukra a reklámok üzenete az, hogy az általuk választható
készítmények közül egyedül az adott termék az, amely a panaszok enyhítésére vonatkozó hatás
körében klinikai alátámasztottsággal rendelkezik (Vj-012/2013).
A Versenytanács álláspontja szerint, ha a fogyasztó a fogyasztói döntési folyamat azonos
szakaszában a valótlan információ korrigálására alkalmas további információ birtokába jut,
illetőleg juthat, az alkalmas lehet a kereskedelmi kommunikáció valótlan információ közlése miatti
jogsértő jellegének a megszüntetésére. Nem eredményezi ugyanakkor a kereskedelmi
kommunikáció valótlan információ közlése miatti jogsértő jellegének megszüntetését, ha a
vállalkozás a fogyasztói döntési folyamat későbbi szakaszában további, adott esetben a korábbi
valótlan közléseket korrigáló információk fogyasztók általi elérését teszi lehetővé. A
többletinformációk későbbi (a korábbi fogyasztói döntések által már befolyásolt) szakaszban (így
például a szerződés megkötésekor) való elérhetővé tétele nem teszi meg nem történtté a korábbi
szakaszban megvalósult jogsértést (Vj-9/2010, Vj-100/2011, Vj-094/2012). Így például az egyes
reklámokban szereplő „(…) részletes tájékoztatás irodánkban” (Vj-057/2011), „Részletes tájékoztatásért
keresse fel ügyfélszolgálatunkat!” (Vj-101/2012), vagy „A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció további
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részleteiről érdeklődjön telefonon vagy honlapunkon.” (Vj-040/2012) fordulat önmagában nem szünteti
meg a reklámok jogsértő jellegét.
A tájékoztatás teljeskörűsége kapcsán felmerülő probléma az „apró betűs tájékoztatás” tartalma
és elhelyezése, illetve az olyan lehetőségekre utaló kifejezés mint az „akár” szó használata. Az
apró betűs tájékoztatásokkal kapcsolatban kizárólag a kommunikációs eszköz, illetve az
információ jellegének értékelésével dönthető csak el, hogy az apró betű használata alkalmas-e a
fogyasztók tisztességtelen befolyásolására. Alapvető elvárás, hogy a vállalkozások a tájékoztatásuk
lényeges és fő üzenetét annak figyelembevételével fogalmazzák meg, hogy az apró betűs, illetőleg
az egyéb forrásból beszerezhető (lásd fentebb) további információnak a tájékoztatásban betöltött
szerepe a fogyasztói döntések szempontjából ténylegesen nem meghatározó. Mivel a reklámok
révén megvalósuló tájékoztatásokkal összefüggésben megfogalmazódó észlelhetőség alapvető
kritériuma nem a betűméret különbözősége, hanem alapvetően a reklámhordozó kommunikációs
eszközök információ-átengedő képessége, ezért nem jogsértő önmagában az, hogy a reklám egyes
elemei nagyobb betűmérettel, figyelemfelhívó színnel vagy más megoldással kiemelten kerülnek
közlésre. Az eljárás alá vont vállalkozás álláspontja szerint „az apró betűs tájékoztatások a
reklámüzenet részévé váltak és már önmagában az apró betűs tájékoztatás is nyilvánvalóvá teszi az átlagos,
ésszerűen eljáró fogyasztó számára, hogy a közölt díj igénybevétele többletfeltételek mellett lehetséges” (Vj100/2011). A Versenytanács véleménye szerint a vállalkozások azonban nem alapozhatnak arra az
elvárásra, hogy a fogyasztó olvassa el azokat az apró betűs közléseket is, amelyeket egyébként a
reklám észlelésének sajátosságaiból adódóan nem szükségszerűen tekint meg.
A Versenytanács szerint érzékelhető különbség fedezhető fel az „akár” kifejezést tartalmazó
és az ezt nem tartalmazó reklámállítások között. Az „akár” fordulat alkalmazása a fogyasztó
számára egy nem szükségszerűen megvalósuló lehetőséget jelent. Az a reklámállítás, amely az
„akár” fordulatot a fogyasztó számára jól észlelhetően, a kiemelt terméktulajdonsághoz
kapcsolódóan tartalmazza, alkalmas a feltételek közvetett módon történő megjelenítésére (azaz
nem megtévesztő). Az „akár” fordulatot használó reklám azonban megtévesztőnek minősülhet
abban az esetben, ha a) a tájékoztatást közzétevő vállalkozásnak nincs olyan terméke, melyre a
hirdetett mérték jellemző, b) a reklámban kiemelten megjelenő – elsősorban ár / árjellegű –
főüzenetet a kevésbé hangsúlyosan, elszakítottan megjelenített feltételek lényegesen módosítják,
c) a feltüntetett mérték csak szélsőséges esetben, a vizsgált terméktulajdonság tekintetében
atipikus fogyasztói kör számára elérhetően érvényesül (Vj-104/2012).
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3.2.3

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok során alkalmazott kommunikációs eszközök

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok során alkalmazott kommunikációs eszközök kapcsán
megfigyelhető, hogy a leggyakoribb „csatornák” a nyomtatott sajtótermékek (N%=21,26),
internetes megjelenések (N%=20,6), valamint a televíziós reklámok (N%=11,1), míg a
nyomtatott DM levelek (N%=1,2), a termékcímke152 (N%=1,5) és a rádió (N%=4,2) elenyésző
arányban jelennek meg az elmarasztalt gyakorlatokat közvetítő eszközök között (23. ábra).

egyéb
rádió, 4,2%
kommunikációs
eszköz, 4,5%

termékcímke,
nyomtatott DM
1,5%
levél, 1,2%

elektronikus
DM levél, 5,1%

nyomtatott
sajtótermékek,
21,3%

katalógus,
reklámújság,
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reklámhordozó,
7,2%

honlap, 20,1%

szórólap, 8,1%
eladáshelyi
reklám,
9,0%

televízió, 11%

23. ábra: Az alkalmazott kommunikációs eszközök megoszlása (N%)

Annak vizsgálata, hogy az Fttv. egyes kategóriáiba eső tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok jellemzően milyen kommunikációs eszközön keresztül valósultak meg, nem mutat
egyértelmű tendenciákat (24. ábra):
 a feketelista valamely pontja alá eső eset (n) többnyire az interneten (n%=19,5),
nyomtatott sajtótermékeken (n%=15,9), televízión (n%=12,2) és szórólapokon (n%=11)
keresztül jutott el a fogyasztókhoz,
 megtévesztő mulasztás (n) leggyakrabban az előzőekben említett kiemelt csatornákon és
eladáshelyi reklámokon (n%=11,4) keresztül valósult meg,
 megtévesztő tevékenység (n) kapcsán valamennyi eszköz megjelenik, köztük valamivel
nagyobb arányban az eladáshelyi reklámok (n%=8,5), a szórólapok (n%=8,5) és a köztéri
reklámhordozók (n%=7,8).

A termékcímkék kapcsán fontos megemlíteni, hogy akkor terjed ki a GVH egyébként fennálló hatásköre a
címkére is, ha azon azonos formában és tartalommal jelenik meg a kereskedelmi gyakorlat.
152
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24. ábra: A gyakorlatok Fttv. szerinti megítélése és az alkalmazott kommunikációs eszközök kapcsolatai és
azok gyakoriságai [a kapcsolatot jelölő vonal vastagságával kifejezve]

Az egyes kommunikációs eszközök Fttv. alapján történő megítélése szerint az alábbi,
jelentőséggel bíró szempontokat emeli ki a GVH az egyes kereskedelmi gyakorlatok értékelése
során (a fent említett, leggyakoribb eszközökre vonatkozóan):
 A nyomtatott sajtóban (heti- vagy havilapok, ingyenes helyi kiadványok) megjelenő
kereskedelmi kommunikáció esetén a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy azt alaposabban,
hosszabb időt ráfordítva, akár többször visszatérve tanulmányozza. Ugyanakkor ezen
kereskedelmi kommunikációk kapcsán jelentőséggel bír az abban foglalt egyes információk
elhelyezése, egyes képek, információk kiemelése, illetve „elrejtése”, az alkalmazott betűnagyság és
minden más olyan reklámmegoldás, amely kihatással van a reklámban közvetített információk
összhatására. A nyomtatott sajtóban megjelent kereskedelmi kommunikáció által a fogyasztóknak
közvetített üzenet kapcsán a címsoroknak, kiemeléseknek sokkal nagyobb a szerepük, mint az
apró betűs közléseknek. Nem szükségszerű, hogy a címsorokkal, kiemelt szövegrészekkel
találkozó fogyasztó a kereskedelmi kommunikáció más (adott esetben jóval kisebb betűvel
szereplő) közléseit is megismerje (lásd korábban). (példaként: Vj-066/2009, Vj-127/2010, Vj007/2011, Vj-086/2012, Vj-019/2013)
 A banner Fttv. szerinti megítélése kapcsán jelentőséggel bír, hogy a bannerre kattintva a
fogyasztó milyen egyéb információkhoz jut a fogyasztói döntési folyamat azonos szakaszában. A
bannerek esetében a fogyasztó a reklám észlelésekor többféle viselkedésmintát követhet, így a
reklám sajátosságának megfelelően rákattinthat a banner-re, amely jellemzően elvezeti a
fogyasztókat az adott vállalkozás honlapjára, azaz ebben az esetben a banner csak elérési útként
szolgál a további információszerzéshez, s az ún. landing page-en (amely tehát általában a
vállalkozás honlapja) többnyire további információk állnak rendelkezésre. Főszabály szerint a
bannerek Fttv. szerinti minősítéséhez szükséges annak ismerete, hogy a fogyasztó a banner-re
történő egyetlen kattintással milyen felületre (landing page-re) jut, s ott további tájékozódás,
„kutakodás” nélkül milyen (egyértelmű, világos, minden szükséges részletre kiterjedő, vagy ezzel
ellentétben értelmezési problémákhoz vezető, homályos, magában is hiányos) tájékoztatást kap a
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reklámozott termékkel kapcsolatban. Hasonló megközelítés érvényesül az elektronikus DM levél
esetén is. (példaként: Vj-012/2009, Vj-014/2010, Vj-104/2012, Vj-022/2013, Vj-023/2013)
 A vállalkozás saját honlapján elhelyezett kereskedelmi kommunikációk értékelése során –
akárcsak más kommunikációs eszközök esetén – nem hagyható figyelmen kívül, hogy az adott
kereskedelmi kommunikációt észlelve a fogyasztó számára szükségesnek mutatkozik-e, hogy
további információkat szerezzen be a kereskedelmi kommunikáció valamely közlésével
összefüggésben. Vizsgálandó, hogy a fogyasztó egyetlen kattintással olyan felületre juthat-e, ahol
további „kutakodás” nélkül egyértelmű, világos tájékoztatást kap az adott áru kereskedelmi
kommunikációban

kiemelt

tulajdonságával

kapcsolatban.

A

honlapokon

megjelenő

tájékoztatásokkal kapcsolatban kiemelendő, az internet jellegéből adódóan alkalmas arra, hogy
információkat, egy-egy áru vonatkozásában akár a releváns információk teljes körét gyorsan és
kényelmesen elérhetővé tegyen. Az interneten megjelentethető és meg is jelenő információk nagy
tömege ugyanakkor azt is jelenti, hogy a fogyasztó versenyjogilag figyelembe veendő döntésének
meghozatalát általában nem az információk rendelkezésre állásának hiánya nehezíti meg, hanem a
nagy mennyiségű információ szelektálása, a releváns információk megtalálása és kiválasztása, s
azok feldolgozása. Ebből fakadóan fontos, hogy az áru fogyasztók általi reális megítéléséhez
szükséges lényeges információk könnyen elérhetők legyenek és „fogyasztóbarát” módon
kerüljenek elhelyezésre. (példaként: Vj-092/2009, Vj-100/2010, Vj-037/2011, Vj-036/2012, Vj006/2013)
 A televíziós reklámban az időkorlátok és a reklám észlelésének sajátosságai miatt jellemzően
kevés információ fér el, s a vetítés rövid időtartama, illetve a gyorsan pergő képek miatt a reklám
üzenete nem azonosítható a reklám forgatókönyvében egymás után megfogalmazott állítások
összességével. Külön kiemelendő, hogy a reklámban nem hangsúlyosan megjelenő, kis
betűmérettel elhelyezett írásbeli információ ténylegesen nem nyújt tájékoztatást a fogyasztók
számára. (példaként: Vj-012/2009, Vj-020/2010, Vj-011/2011, Vj-044/2012, Vj-006/2013)
 A fentiekkel azonos szempontok érvényesülnek a szórólapok esetében is. Különösen a
hosszabb terjedelmű, több oldalas szórólapok esetén kiemelendő, hogy a fogyasztó az azokban
szereplő információk közül is elsősorban a figyelem felhívására alkalmas módon, címsorban,
kiemelten szerepeltetett közléseket észleli, a bújtatottan, kis betűmérettel, a fogyasztó által észlelt
közlésekhez tartalmilag kapcsolódó, de attól elhelyezését tekintve elszakítottan szereplő apró
betűs rész nem szükségszerűen jut el ténylegesen a fogyasztókhoz. (példaként: Vj-070/2009, Vj030/2010, Vj-089/2011, Vj-073/2012, Vj-012/2013)
 A köztéri kommunikációs eszközök (óriásplakátok, city light plakát, járműreklám, építési háló)
befogadására egy fogyasztónak korlátozott ideje (egy autósnak maximum 1 másodperce, egy nem
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siető járókelőnek maximum 2-3 másodperce) van. Ebből következően ezen kommunikációs
eszközök maximum 3 motívummal dolgozhatnak, amennyiben hatásosak kívánnak maradni
(fősor, kép és embléma), így jellemzően nem azonos súllyal, nem azonos mérvű kiemeléssel
jelennek meg ugyanolyan fontos közlések (például a fősor és az annak helyes értelmezéséhez
szükséges információk). A kereskedelmi kommunikáció fő üzenetének tehát kiemelkedő szerepe
van, míg az apró betűs információk tájékoztatásban betöltött szerepe gyakorlatilag
elhanyagolható. (példaként: Vj-047/2009, Vj-003/2010, Vj-037/2011, Vj-082/2012, Vj012/2013)
 A beltéri vagy eladáshelyi (az üzlethelyiségen belül alkalmazott) kommunikációs eszközök
esetén a fogyasztóknak lehetőségük lehet a kommunikációs eszköz alaposabb, nem csak a
fősorokra korlátozódó tanulmányozására, illetőleg a vállalkozás munkatársaitól, partnereitől
azonnal (a fogyasztói döntési folyamat azonos szakaszában) kiegészítő információkhoz juthatnak.
(példaként: Vj-094/2009, Vj-119/2010, Vj-017/2011, Vj-018/2012, Vj-012/2013)
A kommunikációs eszközök között tehát alapvető különbség mutatkozik abban, hogy azok
az idő- és térbeli, így terjedelmi korlátok miatt csak néhány vagy részletesebb információk
közlésére alkalmasak. A Versenytanács gyakorlata szerint (Vj-011/2011) nem várható el egy
vállalkozástól, hogy a termékre vonatkozó valamennyi részletes információt feltüntesse a
reklámban, illetve, hogy abban túlzott mennyiségű, s ezáltal a reklám sajátosságai miatt adott
esetben éppen nem megfelelően értelmezhető információt helyezzen el. Ennek kapcsán továbbá
kiemelendő, hogy ha a vállalkozás által alkalmazott kommunikációs eszköz tényleges terjedelmi
korlátot nem vagy csak szűk körben támaszt az információ-átadás előtt, akkor elvárt, hogy a
kereskedelmi kommunikáció ne csak az adott termék pozitív, hanem annak negatív tulajdonságait
is tartalmazza, lehetővé téve, hogy a fogyasztó reális képet alkothasson a termékről153. Ez
különösen azon kommunikációs eszközök esetében bír jelentőséggel, amelyektől – a bennük
elhelyezett információk milyensége, illetve mennyisége révén – a fogyasztó alappal várhatja el a
részletes tájékoztatást (például az internet és a nyomtatott sajtótermékek esetében). Ha azonban a
vállalkozás által alkalmazott kommunikációs eszköz tényleges terjedelmi korlátot támaszt, akkor a
vállalkozás mérlegelési körébe tartozik a kommunikációs eszközben szerepeltetendő információk
körének meghatározása, amelynél irányadó, hogy ha a vállalkozás azt a döntést hozza, hogy

A Vj-018/2010. számú estet kapcsán az eljárás alá vont ezzel ellentétes álláspontját fejtette ki, miszerint „a reklám
célja az, hogy a gyártó vagy szolgáltató eladja a terméket, nem pedig az, hogy elriassza a fogyasztót annak megvásárlásától”.
Hasonlóképpen „nem csak az eljárás alá vont, hanem minden egyes szereplő a piacon, aki valamilyen terméket, vagy szolgáltatást
kíván eladni, nem úgy hirdeti a termékét, hogy a negatívumokat felsorolva arról próbálja meggyőzni a fogyasztót, hogy az ő termékét
miért ne vegye meg. Minden egyes vállalkozás profitorientált, a termékét, vagy szolgáltatását igyekszik a legjobb színben feltüntetni, és ez
rendben is van mindaddig, amíg valótlan dolgokat nem állít” (Vj-090/2010).
153
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szerepelteti a termék adott pozitív tulajdonságát, akkor ezen pozitív tulajdonság helyes
értelmezéséhez szükséges információkat is közölnie kell. A fentiek alapján tehát a vállalkozásnak
az azonos formai jegyeket magukon viselő, de különböző reklámeszközökön megjelenő
kereskedelmi kommunikációk esetén tekintettel kell lennie az adott kommunikációs eszközök
információ-áteresztő képességére. Ennek figyelmen kívül hagyása például azt eredményezheti,
hogy két (formálisan) azonos tartalommal bíró és azonos kivitelezéssel megjelenő kereskedelmi
kommunikáció közül az egyik (például a nyomtatott sajtóban megjelent) nem minősül
jogsértőnek, míg a másik (például a kültéri plakát) igen (Vj-100/2011).
Az eljárás alá vont vállalkozások álláspontja szerint az internet – különösen az okostelefonok
– elterjedésével a fogyasztó és a vállalkozás közötti információs aszimmetria jelentősen leszűkült.
Míg a szűk információ-átbocsátó kapacitással rendelkező kommunikációs eszközök (mint a
televíziós reklám vagy a plakát) lényegében csak a fogyasztó figyelmét felkeltő közlés
közzétételére alkalmasak, addig a fogyasztó minimális időráfordítással az igényeinek megfelelő
részletességű információhoz juthat az interneten, ideértve különösen a cégek honlapját, hiszen az
ésszerűen eljáró fogyasztótól elvárható, hogy a reklámozott termékkel kapcsolatosan további
információt keressen, amennyiben a reklám felkeltette az érdeklődését egy termék iránt (Vj037/2013). Így egyes kereskedelmi kommunikációk esetében az azokkal találkozó fogyasztók
előtt is ismert, hogy az adott kereskedelmi kommunikáció nem teljeskörű, így például, hogy a
reklámban a vállalkozás részéről tett ígéret teljesüléséhez közelebbről nem ismert feltételek
megvalósulása szükséges. Ilyen kommunikációnak minősül általában a rádió, illetve a televíziós
reklám.
Elterjedőben vannak ugyanakkor olyan új és innovatív reklámozási technikák, mint a
mobilmarketing, amely világszerte is még csak a fejlődési stádiumában van, s emiatt sem
szolgáltatói, sem szabályozási oldalon nincsen még olyan kiforrott szabályozási rendszer, mint
akár a televíziós vagy az online reklámok esetében. Pontos határok és precedensek hiányában így
természetes, hogy a csatorna használatának tanulási fázisában számos olyan elem merül fel,
amiket az alkalmazandó jogszabályok nem szabályoznak és csak a fogyasztók visszajelzésére,
illetve a Versenytanács által felvetett kérdésekre figyelemmel tisztázhatók és valósíthatók meg a
jövőbeli kampányok során (Vj-003/2010).
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A GVH gyakorlata szerint a kommunikációs eszközök megválasztása során a vállalkozásoknak
figyelemmel kell lenni azok idő- és térbeli korlátaik által megszabott információ-áteresztő
képességére. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok során alkalmazott eszközök terén
átrendeződés figyelhető meg, előtérbe kerülnek azok a csatornák (nyomtatott sajtó, internet),
amelyek a fenti szempontok szerint ugyanakkor nem támasztanak terjedelmi korlátot a
fogyasztóknak átadható információk teljeskörűségével szemben. Habár a tapasztalati- és bizalmi
termékek esetén fokozottan érvényesül az információs aszimmetria problémája, nem feltétlenül
jelent megoldást a fenti eszközök kínálta több információ (lásd a H5 hipotézist). Megjelennek
azonban olyan újszerű kommunikációs eszközök és reklámozási technikák (például a
mobilmarketing) is, amelyekre sem a vállalkozásoknak, sem a hatóságnak nincs még kialakult
gyakorlata, s amelyek ezért a szabályozási rendszer változásait is kilátásba helyezik.

3.2.4

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások

A vizsgált határozatok szövegükben nem tesznek egyértelműen különbséget a vállalkozások
között azok típusát illetően (vö. 2004 évi XXXIV. törvény rendelkezéseivel), mivel azonban a
nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalkozások fogyasztóvédelmi attitűdje és ismeretei
vonatkozásában is érdemes a megkülönböztetés, ezért a besorolás alapjának az adott év nettó
árbevételét tekintettem az alábbiak (13. táblázat) szerint. A besorolás alapján a vállalkozások 60%a kkv-nak minősül, ezen belül 68,3% mikro vállalkozás.

Vállalkozások
besorolása
Nagyvállalat
Középvállalkozás
Kkv

Kisvállalkozás
Mikro vállalkozás

Foglalkoztatotti
létszám

Éves nettó
árbevétel

> 50 M €
> 43 M €
~ 12,5 Mrd Ft
≤ 50 M €
< 250 fő
≤ 43 M €
~ 12,5 Mrd Ft
≤ 10 M €
< 50 fő
≤ 10 M €
~ 2,5 Mrd Ft
≤2M€
< 10 fő
≤2M€
~ 500 M Ft
13. táblázat: Vállalkozások besorolása154
(Forrás: NSZF alapján155)
> 250 fő

Mintán belüli
száma (db)

Mérlegfőösszeg

39
10
9
41

Megj.: 18 esetben a besorolás alapját jelentő, az eljárás alá vont vállalkozás adott évi nettó árbevétele üzleti
titoknak minősült, így ezek a vállalkozások kimaradtak a fenti elemzésből
155 A magyar statisztikai adatszolgáltatás rendszere a vállalkozásokat az általuk foglalkoztatott létszám az árbevétel
illetve a mérleg főösszeg nagysága alapján csoportosítja (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat). Lásd továbbá a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény meghatározását.
154
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A kereskedelmi gyakorlatokat az eljárás alá vont vállalkozások kategóriái szerinti bontásban
vizsgálva (25. ábra, valamint a X.5.3. számú melléklet) a mindkét típusnál leggyakoribb
megtévesztő tevékenységen felül a nagyvállalatok (n) esetében többször merült fel megtévesztő
mulasztás (n%=69,2), míg a feketelistás gyakorlatok jellemzően a kis- és középvállalkozásokhoz
(n) köthetők (n%=75). Ez utóbbi részben annak tudható be, hogy jellemzően mikro
vállalkozások foglalkoznak étrend-kiegészítők forgalmazásával, amelyeknél gyakoribbak a –
korábban részletesebben bemutatott – minden körülmények között tisztességtelennek minősülő
(vagyis feketelistás) gyógyhatással kapcsolatos valótlan állítások.

25. ábra: A vállalkozások típusa és a gyakorlatok Fttv. szerinti megítélése közötti kapcsolatok és azok
gyakoriságai [a kapcsolatot jelölő vonal vastagságával kifejezve]

Az alkalmazott kommunikációs eszközök tekintetében jól látszódnak az egyes eszközök
alkalmazásának költségvonzata miatti különbségek, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a
nagyvállalatok (n) esetében többnyire eladáshelyi- (n%=55,6), illetve köztéri (n%=52,6)
reklámhordozókon, valamint televíziós reklámokon (n%=48,5) keresztül, míg a kkv-knál (n) a
kevésbé költséges csatornákon, mint a nyomtatott sajtótermékek156 (n%=51,7) és a honlap
(n%=44,1) útján valósultak meg (26. ábra).
A különböző vállalkozástípusok által alkalmazott egyes kommunikációs eszközök terjedelmi
korlátai magyarázatot adnak az előzőekben bemutatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Fttv. szerinti kategóriáinak gyakoriságára is. A köztéri reklámhordozók, illetve televíziós reklámok
esetén azok korlátozott információ-áteresztő jellegéből adódóan gyakoribb valamely lényeges
információ mellőzése vagy a kommunikációs eszköz kivitelezése révén a fogyasztó számára nem
érzékelhető módon való megjelenítése (elrejtése), azaz a megtévesztő mulasztás.

Ezek jellemzően a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok során alkalmazott
kommunikációs csatornák, amelyek szervezése 100%-ban mikro vállalkozásokhoz köthető.
156
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kis- és középvállalkozás (n=176)

nagyvállalat (n=119)

26. ábra: Az egyes kommunikációs eszközök gyakorisága (n%) a vállalkozások által alkalmazott eszközök
között

További különbségek figyelhetők meg a nagyvállalkozások és kkv-k között az eljárás alá vont
– a Versenyhivatal állásfoglalásával kapcsolatos – álláspontjában kifejtettek alapján is. Ahogy a
korábbiakban a hatás-állítások kapcsán is, a kis- és középvállalkozások indoklásában gyakran
megjelenik a vállalkozás felelősségének elismerése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
vonatkozásában („nem vitatja, hogy a kommunikációs eszközök tartalmának meghatározása során nem járt el
kellő körültekintéssel”, Vj-092/2009), például azért, mert „a megjelenés előtt belső jogi kontrollra nem került
sor, a Marketing Osztályát – a jogi kontroll hiánya mellett – a fogyókúrás piacon észlelhető hibás gyakorlat
vezethette a kifogásolt szlogen alkalmazására” (Vj-96/2011), vagy mert a vállalkozás „az ügyfélszolgálatos
kollégái számára a kívánatos ügyfélszolgálati tájékoztatás tartalmáról központilag sem írásos, sem szóbeli
tájékoztatást nem ad, oktatást nem tart” (Vj-054/2009). Annak ellenére is megvalósulhatott azonban
jogellenes gyakorlat, hogy a vállalkozások álláspontjuk szerint megtettek minden, a
fogyasztóvédelmi megfeleléshez szükséges intézkedést:
 „piacra lépésekor jóhiszeműen lépett fel, különös figyelmet fordítva az ügyfelek objektív és teljes körű
tájékoztatására” (Vj-067/2013),
 „fennállásuk óta különösen ügyelnek arra, hogy hirdetéseik mind a hatályos jogszabályoknak, mind
pedig a reklámetikai kódexeknek megfelelő kereskedelmi kommunikációt folytasson” és „minden olyan esetben,
mikor részükről a legkisebb kétség is felmerült reklámjaik jogszabályoknak való megfelelőségét illetően, az ÖRTvel informális vagy formális egyeztetést folytattak” (Vj-012/2013)157,
A GVH (2014) elvi jelentőségű döntései kapcsán azonban kifejti, hogy a Versenytanácsot döntésében nem köti a
reklám-szakmát képviselő Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) állásfoglalása, függetlenül attól, hogy egy
157
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 „a vállalkozás ügyvezetője a termék megalkotását követően több hatóságot végigjárt annak érdekében,
hogy azt jogszerűen forgalmazza, de nem merült fel egyik hatóság előtt sem, hogy a termék nem reklámozható a
jelen ügyben kifogásolt módon” (Vj-056/2012).
Az eljárás alá vont nagyvállalatok állásfoglalásában ugyanakkor szinte egyáltalán nem jelenik
meg a felelősség elismerése a vizsgált gyakorlatok vonatkozásában, sokkal inkább a Versenytanács
(GVH) által követett, az ésszerűen eljáró átlagfogyasztó meghatározásra vonatkozó gyakorlat
bírálata:
 „A Versenytanács a Társaság által alkalmazott szlogeneknek olyan jelentést tulajdonít, amely ellentétes
az adott szavaknak, az átlagos fogyasztó értelmezése szerinti jelentésével.” (Vj-104/2012),
 „(…) az átlagos fogyasztó nem feltétlenül tájékozatlan a vizsgált termékkel kapcsolatban. Egy átlagos
fogyasztó, aki rendelkezik autóval és azt a társaság töltőállomásain tankolja «ésszerűen tájékozott» abban a
tekintetben, hogy az adalékanyagokat tartalmazó üzemanyagok más tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az
adalékanyagokat nem tartalmazó standard üzemanyagok.” (Vj-104/2012),
 „(…) a GVH gyakorlatának tükrében a fogyasztói tudatosság szintje az érintett piac és az érintett
áruk / szolgáltatás jellemzőire tekintettel határozható meg. A megtévesztő jelleg megállapításakor a saját
piactapasztalatára hagyatkozó fogyasztó ésszerű döntése a mérce, ezen kívül a fogyasztótól ésszerű mértékben
elvárható, hogy maga is tájékozódjon.” (Vj-039/2012),
 „(…) a mobil-internet célcsoportjába tudatos fogyasztók tartoznak, többségük alaposan tájékozódik az
elérhető ajánlatokról, a szolgáltatás minőségéről, a lefedettségről, és a versenytársak ajánlatait minden szempontból
alaposan összehasonlítja. (…) Az átlagos fogyasztónál tájékozottabb az a fogyasztó, aki internetet és azon belül
is mobil-internetet használ.” (Vj-037/2012).
A kkv-k kevésbé tudatos megfelelési politikáját mutatja az is, hogy a kis-, közép- és mikro
vállalkozások közel egy harmada ellen már az alakulás évében vagy a piacra lépést követő évben
folyatatott elmarasztaló versenyfelügyeleti eljárást a GVH, míg a nagyvállalkozások esetében nem
fordult elő ilyen a vizsgált esetek között. Mindez arra is utal, hogy ezek a vállalkozások kellő
kereskedelmi- és reklám-tapasztalat hiányában a piacon jelenlevő versenytársak kommunikációs
gyakorlatát veszik át, akár a GVH vonatkozó állásfoglalásának megismerése nélkül.

reklámanyag utólagos vagy előzetes, esetlegesen egy már folyamatban levő hatósági eljárással párhuzamos
értékeléséről van szó. Ugyanakkor a Versenytanács nem zárkózik el az ÖRT állásfoglalásainak figyelembe vételétől
(például enyhítő vagy súlyosító körülményként, illetve a felróhatóság foka tekintetében), amennyiben a teljes tényállás
ismeretében kialakított állásfoglalás logikus és releváns érvelést, értelmezést tartalmaz (Vj-77/2012).
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A versenyfelügyeleti elmarasztaló döntések jogi hátterét vizsgálva a kkv-k esetében nagyobb
számban jelent meg a feketelista valamely gyakorlata, amely minden körülmények között, eseti
vizsgálat nélkül tisztességtelennek minősül (így a jogszabály ismeretével részben elkerülhető
lenne). A kkv-k kevésbé tudatos megfelelési politikájára utal (vö. a H4 hipotézissel), hogy a
vállalkozások ellen már az alakulás évében vagy a piacra lépést követő évben folyt elmarasztaló
versenyfelügyeleti eljárás. Ennek egyik oka, hogy az eljárás alá vont kis- és középvállalkozások
gyakran versenytársaik gyakorlatára alapozzák saját kereskedelmi kommunikációjukat, és nem
vagy ritkán vesznek igénybe külső „szakértői” segítséget.

3.2.5

Viselkedési közgazdaságtan megjelenése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vonatkozásában

A fogyasztói racionalitás és a versenyszabályozás kapcsolatával, Kahneman és Tversky (1979) által
kidolgozott kilátáselmélet fogyasztóvédelmi és versenyjogi vonatkozásaival foglalkozott Fenyővári
(2004) és Fekete (2006, 2011), aki a racionálistól eltérő magatartásminták bemutatásán túlmenően
példákon keresztül érzékeltette azok megjelenését a hazai versenyjogi gyakorlatban. A
következőkben arra a kérdésre keresem a választ, hogy megjelenik-e – s ha igen, miképpen – a
fogyasztóvédelmi gyakorlatban a korlátozott fogyasztói racionalitás, mint tudatosan használt
elem. Ennek elemzése – az említett szerzők munkáival ellentétben – a dolgozat fókuszában álló a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben,
valamint a törvény alapján hozott határozatokban való megjelenésére korlátozódik. A
kilátáselmélet (Kahneman – Tversky 1979) szerint az emberek – bizonytalan körülmények között
hozott – döntéseikben nem a várható hasznosság hipotézisének megfelelő előrejelzéseket követik,
hanem döntéseik meghozatalakor alapvető döntési heurisztikákat, hüvelykujjszabályokat
alkalmaznak (lásd korábban a II.1.2. fejezetben). A szerzőpáros és a munkásságukat követő
kutatók számos kísérlettel igazolták, hogy bonyolult és kockázatos döntési helyzetekben az
emberek hajlamosak leegyszerűsíteni a problémát és szubjektív érzéseikre, előítéleteikre
hagyatkozni a döntés (és annak eredményének) racionális elemzése helyett (Hámori 2003).
Az egyik legtöbbet hivatkozott, csomagolási vagy keretezési hatás (framing effect) lényege, hogy
egy bizonytalan döntési helyzetben jelentősen felértékelődik annak a szerepe, hogy milyen módon
és formában tálalják a fogyasztónak az adott problémát (terméket vagy szolgáltatást). Keretezési
hatást válthatnak ki a döntést megelőzően a tájékoztatás során nyújtott információk
mennyiségében mutatkozó különbségek, mint a döntést befolyásoló információk előadásának
módja vagy az opciók száma, amelyeket a fogyasztónak felkínálnak (Hámori 2003). A keretezési
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hatás piaci megjelenésének tipikus esetei a korlátozott idejű ajánlatok (Feketelista 7. pontja).
„Rendeljen most, hiszen az ajánlatunk csak korlátozott számban áll rendelkezésre!” (Vj-006/2012), az ilyen
és ehhez hasonló ajánlatok a fogyasztókat azonnali döntéshozatalra kényszeríthetik, s
megfoszthatják a tájékozott döntéshez szükséges időtől annak hamis állításával, hogy a termék
csak nagyon korlátozott ideig és / vagy csak különleges feltételek mellett lesz kapható (Vj059/2010). A keretezési hatás kihasználása szolgálhat alapjául az áru valamely lényeges
tulajdonságával (például mobil-internet sebesség, sávszélesség) összefüggő megtévesztő
tájékoztatásra vonatkozó eljárásoknak is, amelyeket a GVH a piacvezető telekommunikációs
vállalatok ellen indított több ízben, azok szolgáltatásainak reklámjaiban feltüntetett hiányos, ezért
megtévesztésre alkalmas információkért (Vj-012/2009, Vj-037/2011, Vj-037/2012).
Ugyancsak a fogyasztói döntés torzítására adhat okot kiemelések, különböző színek és
betűméretek (apró betűs szövegek) alkalmazása a tájékoztatás során, amelyek kapcsán a
legjelentősebb vitapont a fogyasztó számára való észlelhetőségük és a megjelenített üzenet
értelmezhetősége (lásd korábban). A Versenytanács a termékek magyarként való megtévesztő
reklámozása kapcsán a keretezési hatásra utalóan kifejtette, hogy a reklámelemek sorrendiségét
illetően nem fogadható el az eljárás alá vontnak a szlogen szövegének tartalmát előtérbe helyező
álláspontja (Vj-017/2011). („Közismert a reklámban a színek orientáló, figyelemfelkeltő hatása. A szín
közvetlenül hatol tudatunkba, a szavak pedig csak hosszas kerülővel. A színeket nem kell konkrét nyelvre
fordítani, azon mód megérthetők.”) Az összetett (színt, ábrát és szöveget is használó) reklámüzenet
észlelési sorrendje tehát éppen fordított, mint ahogy azt az eljárás alá vont kifejti. Ez az észlelési
sorrend kizárja azt, hogy a fogyasztó hosszasan elgondolkodjon a szlogen tartalmának jelentésén,
és csak ezt követően értékelje a színeket és az ábrákat, és azokat ne eredeti jelentéstartalmuk
szerint, hanem a szlogenben szereplő hungarikum kifejezéssel összhangban álló tartalommal
értelmezze.
A bizonyossági hatás (certainty effect) szerint a fogyasztók előnyben részesítik a biztosan
bekövetkező eseményeket a bizonytalanokkal szemben, még ha a várható értékük vagy
bekövetkezési valószínűségük azonos (netán kisebb) is. A bizonyossági hatás érvényesül, amikor a
fogyasztó az ígért „ajándék”, „nyeremény” vagy egy „ingyenes ajánlat” miatt vásárol meg egy terméket,
függetlenül attól, hogy szüksége van-e az adott árucikkre vagy sem (Feketelista 19, 20, 31. pontja).
Az eljárás alá vont vállalkozás kampánya során erősen hangsúlyozta termékeinek 30 napos
ingyenes és kockázat nélküli tesztelési lehetőségét, ami ugyanakkor a feltételezett fogyasztói
értelmezéstől eltérően a termék megrendelése, vételárának és szállítási költségének megfizetése
utáni elállási lehetőséget jelentette, másrészt azt a benyomást keltette, hogy a megrendelés
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visszaküldése révén kizárólag ő nyerheti meg a fődíjat („beleegyezem, hogy átadhassák a 4 500 000 Ft
értékű fődíjat”, „csakis én nyerhetem meg a fődíjat”). A Versenytanács álláspontja szerint az ajándék, az
ingyenesség és az erről való tájékoztatás a fogyasztó érdeklődését már önmagában felkelti, az áru
átvételére, szolgáltatás igénybevételére ösztönzi, ezért ezen fogalmak kereskedelemi tájékoztatás
részeként való alkalmazása, feltüntetése a fogyasztói döntés meghozatalára kiemelkedő
jelentőséggel bír (Vj-071/2013).
Tényként fogadható el, hogy az emberek a gyakran átélt élményeket könnyebben idézik fel; a
felidézési előítélet (availability bias) szerint azonban hajlamosak nagyobb gyakoriságot tulajdonítani
azoknak az eseményeknek is, amelyek az átlagosnál intenzívebb érzelmi vagy érzékelésbeli hatást
gyakoroltak rájuk. Ezt kihasználva a fogyasztók gyakran „érzéki csalódás” áldozataivá válnak, de
erre építenek az erőszakos, tragikus vagy szexuális elemeket tartalmazó reklámok, valamint ide
sorolhatók

még

azok

a

reklámok

is,

amelyek

a

személyes

érintettségből

fakadó

kiszolgáltatottságot használják ki (Fekete 2006). A korábban részletesen bemutatott, (az Fttv.
mellékletének 17. pontjába ütközően) a termékeknek igazolatlanul gyógy- és egészségre jótékony
hatást tulajdonító állítások kapcsán a Versenytanács továbbá kiemeli, hogy az üzenet-közvetítés
eredményessége – a fentiekre tekintettel – részben érzelmi, részben értelmi alapú. A fogyasztókat
érzelmileg befolyásolhatja, hogy – tipikusan televíziós vásárlási műsorablakokban – sorstársak
beszámolóit láthatják, hallhatják, esetenként szakemberek megerősítésével (Vj-019/2013).
Thaler (1980) kutatásai által igazolt elkötelezettségi hatás (endowment effect) szerint az egyén a
birtokában lévő dolgokat értékesebbnek értékeli, mint amelyeket még nem szerzett meg, attól
függetlenül, hogy azok esetleg nagyobb előnyt jelenthetnének számára. E mögött a hatás mögött a
status quo-hoz való ragaszkodás húzódik meg, mivel az ettől való eltérést az emberek
mindenképpen kockázatosnak ítélik. Ide köthetők azok a fogyasztóvédelmi esetek, amikor a
márkahűségre építve egy „meghatározott vállalkozás által előállított áruhoz hasonló árut reklámoznak olyan
szándékosan megtévesztő módon, hogy a fogyasztó azt gondolhatja, hogy az árut – a valóságtól eltérően – ugyanaz
a vállalkozás állította elő” (Feketelista 13. pontja), mivel a fogyasztó az ilyen termékeknél hajlamos
rutinszerű döntésekre a tájékozódás teljes hiánya mellett. A korábbi választásunkhoz való sokszor
irracionális ragaszkodásunkat jelenti a kognitív disszonancia csökkentésére tett erőfeszítés is.
A reprezentativitási előítélet (representativeness bias) szerint az emberek aránytalanul eltérően
érzékelik a különböző időpontbeli valószínűségeket; nagyobb valószínűséget (s így jelentőséget)
tulajdonítanak az időben közelebb bekövetkező eseményeknek, míg a korábbiaknak vagy
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későbbieknek kisebbet, függetlenül azok tényleges bekövetkezési valószínűségétől. Erre való
tekintettel marasztalta el a Versenytanács az egyik infokommunikációs szolgáltató és biztosító
társaság közös kereskedelmi gyakorlatát, amelyben elhallgatták, hogy az ajándékként felkínált, 222
perc ingyenes beszélgetést tartalmazó SIM kártya esetén a 222 perc ingyenes beszélgetés 22
hónapon át havi 22 perc ingyenes beszélgetést jelent (Vj-093/2011). A Versenytanács
reprezentativitási előítéletet figyelembe vevő álláspontja szerint ugyanis a fogyasztó
szempontjából nyilvánvalóan az ügyleti döntéshez szükséges, jelentős információnak minősül az,
hogy az ingyenes 222 perc azonnal rendelkezésre áll vagy csak 22 perces egységekben, 22
hónapon keresztül használható fel, mivel a jelenbeli előny mindig nagyobb értéket képvisel, mint
egy ugyanolyan jellemzőkkel bíró jövőbeli előny (vö. a „pénz időértéke”). E megfontolás alapján
érvelt a Versenytanács amellett is miszerint a termék lényeges jellemzőjének számít, és így
nyilvánvalóan befolyásolja a fogyasztók ügyleti és vásárlási döntéseit az, hogy a termék a vásárlás
után azonnal elvihető-e (Vj-040/2009). A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos gyakorlatok
megítélésének alapját ugyancsak ez a heurisztika adta, a fogyasztó ügyleti döntését az azonnali,
nem pedig a bizonytalan, akár 15 év múlva történő pénzhez jutás határozta meg, mivel a
megtakarítás (mint jövőbeli fogyasztás) kevésbé fontos számukra, mint a jelenbeli fogyasztás,
szükséglet kielégítése (Vj-132/2009). A fogyasztók intertemporális döntésekkel kapcsolatos hibáit
használta ki az a kereskedelmi gyakorlat is, amely 3000 percnyi kedvezményt ígért az új mobil
előfizetés mellé (Vj-047/2009), az ügyfeleknek azonban csak csekély hányada élt a
kedvezménnyel, tekintettel arra, hogy a kínált ajándék 3000 percnyi beszélgetés az átlagos hívott
percmennyiségű híváshoz képest atipikusnak számít.
Az összekapcsolási téveszme (conjunction fallacy) tipikus megnyilvánulása, amikor a fogyasztó
úgy kapcsolja össze a termékkel kapcsolatos, rendelkezésére álló információkat, hogy téves képet
fest le annak valós tulajdonságairól. Tisztességtelen gyakorlatot követnek azok a vállalatok, akik
tudatosan csoportosítják az információkat annak érdekében, hogy a téves összekapcsolás irányába
terelve manipulálják a fogyasztó döntését. Ide is kapcsolhatók a már korábban említett
márkautánzatok (Feketelista 13. pontja), de hasonló hatást érnek el a származási hellyel, magyar
eredettel kapcsolatos megtévesztő manipulációk is. A Vj-033/2013 számú eset kapcsán kifogásolt
kereskedelmi kommunikációk összhatása, a reklámban szereplő információk összességének
üzenete az volt, hogy az eljárás alá vont orosz pezsgőt, azaz Oroszországból importált pezsgőt
vagy orosz alapanyagokból készülő terméket forgalmaz, tekintettel arra, hogy a) a reklámokban –
a termék címkéjén kívül is – kiemelten szerepel a termék megnevezése orosz nyelven, cirill
betűkkel, b) a reklámokban az orosz címerrel szinte mindenben megegyező ábra szerepel, illetve
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c) a számos kereskedelmi kommunikáción közzétételre kerül a „pezsgők cárja” szlogen, valamint d)
egyes kereskedelmi kommunikációban híres Moszkvában található épület szerepel. A
Versenytanács a fentiekre tekintettel kiemelte, hogy az eljárás tárgyát nem pusztán a reklámokban
szereplő szlogenek képezték, hanem annak vizsgálata, hogy a különböző formában közzétett
kereskedelmi kommunikációk összhatása, a közreadott tájékoztatásokban szereplő információk
összessége (így a szlogenek és a képi megjelenítés együttesen) milyen üzenetet közvetít a
fogyasztóknak a termék eredete és a termék előállításának módja tekintetében.
A beakaszkodási és igazodási heurisztika (anchoring and adjustment) szerint az emberek
fogyasztási motivációit gyakran befolyásolják olyan élmények, amelyek véletlenszerűen
kapcsolódnak egyes fogyasztási helyzetekhez és oksági kapcsolat nélkül hatással vannak az egyén
döntésére (részben hasonló motivációi lehetnek az impulzusvásárlásoknak is). Ez a hatás
érvényesülhet a figyelemfelkeltést meghaladó tájékoztatást nyújtó reklámokban, amelyek a
meglepetés vagy épp a meghökkenés erejével hatnak a fogyasztó tudatalattijára. Az Fttv.
melléklete két, erre a pszichológiai mechanizmusra támaszkodó gyakorlatra tér ki, az ún.
szerkesztői reklámokra – 11. „Az írott vagy elektronikus médiában szerkesztői tartalom használata az áru
értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására úgy, hogy ezért a vállalkozás
ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban nem tűnik ki egyértelműen a tartalomból vagy a fogyasztó számára
egyértelműen felismerhető képi vagy akusztikus elemekből (szerkesztői tartalomnak álcázott reklám).” (Vj060/2011, Vj-005/2012), valamint a biztonsági kockázatoktól való félelem kihasználására – 12.
„Valótlan tény állítása a fogyasztó vagy családja személyes biztonsága fenyegetettségének természetére és mértékére
vonatkozóan, arra az esetre, ha a fogyasztó nem vásárolja meg az árut.”.
A fentiek alapján „helyesen” eljáró Versenytanács ugyanakkor véleményem szerint nem volt
következetes abban a kérdésben (Vj-016/2013), amikor figyelmen kívül hagyta a vizsgált
kereskedelmi gyakorlat által érintett fogyasztók feltételezhető tudását és előzetes tapasztalatait a
termékkel, illetve annak gyártójával kapcsolatosan (vagyis a keretezés és az összekapcsolási
heurisztika szerepét). Az eljárás alá vont vállalkozás vitatta, hogy a fogyasztók a „grillcsirke” alatt
kizárólag az egészben megsütött csirkét értik, különösen a társaság gyorséttermeit látogató
fogyasztók körében, hiszen ott egészben sütött csirke sosem fordult elő. Nem állítható ugyanis
álláspontja szerint, hogy az ésszerű fogyasztó a grillezett csirkehússal forgalmazott saláta, vagy
szendvics esetén egészben megsütött grillcsirkére számítana. A kereskedelmi kommunikációban
szereplő információk „csomagolása” alapján egyértelműen kiderülhetett a fogyasztók számára,
hogy egy gyorsétterem termékéről van szó, és mint ilyentől nyilvánvalóan nem várja, illetve
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várhatja el sem az otthoni, sem a hagyományos vendéglátásban jellemző ételeket és
konyhatechnológiát. A Vj-017/2013 számú eset kapcsán ugyanakkor épp a fogyasztók a vizsgált
termékhez hasonló szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatait használta fel a Versenytanács
hivatkozásként a vállalkozás által a „most” időhatározó alkalmazásával kapcsolatosan a
hűségkártya

használatával

elérhető

pénzvisszafizetés

azonnaliságára

vonatkozóan.

A

Versenytanács álláspontja szerint az azonnaliságra történő utalás azért is kifejezetten alkalmas
arra, hogy megtévessze a fogyasztókat, mert a versenytársak közül soknál (például SuperShop,
MOL Multipont kártya) valóban azonnal történik a kedvezmény (olyan kedvezmény, amely a
vásárlást követően valóban azonnal felhasználható) jóváírása.

A fentiek összefoglalásaként (14. táblázat) megállapítható, hogy a fogyasztóvédelmi jogalkotási és
-alkalmazási gyakorlatban nem csak implicit (lásd H6 hipotézis), hanem explicit módon is
megjelennek a kilátáselméletben összefoglalt, racionálistól eltérő fogyasztói magatartásminták. A
vizsgált esetek alapján ugyanakkor megjegyzendő, hogy nem feltétlenül következetes a viselkedési
közgazdaságtani megfontolások figyelembe vétele a jogalkalmazási gyakorlatban.
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Irracionális magatartásminták a Magatartásmintákhoz kapcsolt
kilátáselmélet alapján
marketingeszközök
reklám információtartalma,
Csomagolási vagy keretezési előadásmódja; általában a
hatás
marketing-kommunikáció teljes
apparátusa
Bizonyossági hatás

kapcsolódó vagy önmagukban
kínált nyerési lehetőségek;
garantált ajándékok

Felidézési előítélet

reklám elhelyezése a
műsoridőben;
erőszakos, szexuális, illetve
tragikus elemek alkalmazása a
reklámokban

Elkötelezettségi hatás

Reprezentativitási előítélet

márkahűséggel kapcsolatos
manipuláció;
törzsvásárlói mentalitás
befolyásolása
nem reális magatartásminták
közvetítése; köznapi javak
magasabb életminőséggel
történő összekapcsolása

Tisztességtelen gyakorlatok az
Egyéb fogyasztóvédelmi
Fttv. alapján
vonatkozás
korlátozott ajánlat – Feketelista
apró betűs szövegek
7. pontja,
kiemelések, színek használata
megtévesztő mulasztás – Fttv.
„akár” kifejezés használata
7. §
„ingyenes”, „díjtalan” jelzők,
biztos nyeremény valótlan
állítása – Feketelista 19, 20, 31.
pontja
gyógyhatással kapcsolatos
valótlan állítások – Feketelista
17. pontja,
a termék az egészségre
gyakorolt hatásával kapcsolatos
megtévesztés – Fttv. 6. § (1) bj)
meghatározott vállalkozás által
előállított áruhoz hasonló áru
reklámozása – Feketelista 13.
pontja
fogyasztói csoportok
szervezése, intertemporális
döntésekkel kapcsolatos hibák
kihasználása
Feketelista 13. pontja,
termékek származási helyével
kapcsolatos megtévesztés –
Fttv. 6. § (1) bc)

Összekapcsolási téveszme

márkák utánzása, elismert
minőségű termékekhez való
indokolatlan kapcsolódás

Beakaszkodás és igazodás

váratlan, meghökkentő, a
„szerkesztői reklám”,
tudatalattira ható pszichológiai
biztonság, mint marketing érv
és marketingeszközök, trükkök
– Feketelista 11, 12. pontja
alkalmazása

Esetek (példák)
Vj-012/2009, Vj-037/2011, Vj017/2011, Vj-006/2012, Vj037/2012,
Vj-071/2013
Vj-070/2009, Vj-030/2010, Vj070/2011, Vj-096/2011, Vj035/2012, Vj-056/2012, Vj098/2012, Vj-104/2012, Vj018/2013, Vj-023/2013

Vj-040/2009, Vj-047/2009, Vj132/2009, Vj-093/2011, Vj065/2010, Vj-071/2011, Vj101/2012
Vj-088/2010, Vj-008/2011,
Vj-017/2011, Vj-021/2011,
Vj-018/2012, Vj-033/2013
Vj-060/2011, Vj-005/2012

14. táblázat: A racionálistól eltérő magatartásminták megjelenése a fogyasztóvédelmi gyakorlatban
(Forrás: Fenyővári 2004 alapján saját szerk.)
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS
1.

A kutatási eredmények összefoglalása

Az alábbiakban a kutatás újszerű eredményeinek bemutatására vállalkozom. A tézisek bemutatása
előtt – azok alátámasztásaként – röviden ismertetem a hipotézisek igazolásának eszközeit (primer
kutatási eredményeimet, valamint az azokat megerősítő szekunder információkat). A tézisek után
szereplő betűjelzések a tézisekhez kapcsolódó saját publikációkra utalnak (ezeket lásd a VII.
fejezetben).
A fogyasztói oktatások célja a tudatos fogyasztói magatartás (mint a fogyasztói felhatalmazás
egyik dimenziójának) kialakítása és fejlesztése, amely nemcsak a fogyasztó(védelm)i ismeretek
elsajátítását, hanem a kritikus fogyasztói szemlélet és értékrend formálását is elősegíti. A
kérdőívemben a tudatosság fogyasztás során megjelenő „puha”, nem (vagy csak nehezen)
verbalizálható, magatartással és attitűddel kapcsolatos elemeire koncentráltam, és arra kerestem a
választ, hogy a fogyasztóvédelmi képzésben résztvevő fogyasztók (hallgatók) tudatosabban
döntenek-e, cselekednek-e a vásárlással összefüggő kérdésekben és szituációkban, a vásárlást
megelőzően, közben és után. A kérdőív eredményei szerint a vizsgált mintában a fogyasztók saját
tudatosságuk szintjét elsősorban a vásárlás előtti információgyűjtéshez (információforrásokhoz),
és részben az üzlet- és termékválasztáshoz kötik. A fogyasztóvédelmi témájú oktatásban való
részvétel ugyanakkor nem áll összefüggésben a tudatosságukkal, hatása kis mértékben a
termékválasztásban és szinte kizárólagosan a vásárlás után, az esetleges fogyasztóvédelmi
panaszok kezelésében és a részben ezt szolgáló fogyasztóvédelmi szervezetek iránti bizalom
szintjében jelenik meg. Az eredmények alapján tehát nem mutatható ki egyértelműen a
fogyasztó(védelm)i

oktatás

hatása

a

fogyasztói

magatartásukban,

cselekedeteikben,

a

fogyasztóvédelmi ismeretek nem válnak alkalmazott tudássá. Ez feltételezhetően egy hosszabb és
összetettebb tanulási folyamat eredménye lehet.
A Fogyasztói Felhatalmazottság Index (Nardo et al. 2011) és az ennek alapjául szolgáló
Special Eurobarometer (n°342) kutatás a fogyasztók tudatosságát készségeik, fogyasztóvédelmi
ismereteik és tudásuk, valamint fogyasztói tapasztalataik alapján is mérte, amely szerint a
magasabb iskolai végzettség tudatosabb fogyasztói attitűddel (ezáltal magasabb felhatalmazottsági
szinttel) párosul. A magasabb végzettség ugyan nem feltétlenül jelent fogyasztói oktatást, azonban
egyes elemei feltehetően ilyen (például jogi, pénzügyi és egyéb gazdasági) ismereteket is átadnak,
ami alátámasztja saját kutatási eredményeimet. A fentiek alapján a H1 hipotézisem és annak
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alpontjai csak részben fogadhatók el, miszerint a fogyasztói tudatosság megjelenik a vásárlás
előtti, közbeni és utáni fogyasztói magatartásban, ugyanakkor az oktatás szerepe nem
azonosítható egyértelműen. A fogyasztói oktatásoknak a fogyasztói tudatosság kialakításában és
fejlesztésében betöltött szerepére vonatkozóan az alábbi tézis fogalmazható meg:
1.

tézis:

Az

oktatásban

való

részvétel

növeli

a

fogyasztói

tudatosságot,

a

fogyasztó(védelm)i oktatásban szerzett ismeretek ugyanakkor rövid távon nem válnak
alkalmazott tudássá, nem jelennek meg a fogyasztói magatartásban. (D, E, H, I)
Az

Fttv.

törvény

alapján 2008–2013

között hozott

versenytanácsi határozatok

tartalomelemzése során három kiemelt témakörrel (a fogyasztói csoportokkal, a termékek eredetmegjelölésével, valamint gyógy- és egészségre jótékony hatás-állításokkal) kapcsolatos döntésekkel
foglalkoztam. A mindhárom területre jellemző alul- vagy túlszabályozottság miatt a vállalkozások
megfelelési törekvéseik ellenére nem tudtak megfelelő körültekintéssel eljárni kereskedelmi
gyakorlatuk kialakítása során. Az első két említett ügytípussal kapcsolatos esetek nagy számára
való tekintettel jogszabályi rendelkezés született a terület átfogóbb és hatékonyabb
szabályozására, amely a vállalkozások számára is tudatosabb megfelelést tesz lehetővé. Ez a
gyógy- és egészségre jótékony hatás-állításokra vonatkozóan még várat magára, véleményem
szerint azonban ezen a területen is lépésre van szükség, különösen, hogy ezen gyakorlatok
célcsoportja jellemzően a kiszolgáltatott fogyasztói kör. Kutatási eredményeim alapján tehát
elfogadható, hogy a vállalkozások fogyasztóvédelmi tudatossága bizonyos termékkörök kapcsán
nem elegendően magas a kereskedelmi gyakorlatuk fogyasztóvédelmi megfeleltetéséhez (H2),
valamint meghatározhatók olyan termékkategóriák (mint például az étrend-kiegészítők),
amelyekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatok fogyasztóvédelmi túl- vagy alulszabályozottsága
miatt a vállalkozások számára akadályozott a tudatos megfelelés (H3). A fenti hipotézisek
összevonásával az alábbi tézist fogalmaztam meg a vállalkozások tudatos fogyasztóvédelmi
megfelelésére vonatkozóan.
2. tézis: A vállalkozások fogyasztóvédelmi tudatossága nem elégséges kereskedelmi
gyakorlatuk

fogyasztóvédelmi

megfeleltetéséhez,

amely

részben

a

termékekkel

kapcsolatos fogyasztóvédelmi túl- vagy alulszabályozottságra vezethető vissza. (C, E, G)
Az előző tézisben megfogalmazott nem elégséges szintű fogyasztóvédelmi tudatosság
tekintetében különbségek mutatkoznak a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok
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között.

A

határozatokban

megjelenő

eljárás

alá

vont

vállalkozások

álláspontjának

tartalomelemzése alapján elfogadható a H4 hipotézis (lásd 3. tézis). Ezt támasztják alá a
szekunder kutatások során feltárt, egyes vállalkozástípusok (verseny)tudatosságára vonatkozó
eredmények és (ezek alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok típusában, valamint az
alkalmazott megfelelési eszközökben) megnyilvánuló különbségek is.
3. tézis: A kis- és középvállalkozások fogyasztóvédelmi tudatossága az alkalmazott
kereskedelmi gyakorlatuk fogyasztóvédelmi megfeleltetésében a nagyvállalatokénál
alacsonyabb. (B, C)
Amint az a GVH elvi jelentőségű döntéseiben is megjelenik, az internet terjedelmi- és időbeli
korlátok híján alkalmas arra, hogy egy-egy áru vonatkozásában akár az információk teljes körét
gyorsan és „kényelmesen” elérhetővé tegye, az így kialakuló információ-telítettség miatt azonban
még az ésszerűen eljáró (átlag)fogyasztó számára is aránytalanul nagyobb nehézséget jelenthet a
releváns információk megtalálása és értékelése, mint ha más információs forrásokat használna fel.
A tapasztalati és különösen a bizalmi termékek esetében nem jelent megoldást a „több információ
jobb” elv, hiszen ezek hasznossága csak a vásárlást követően (vagy még akkor sem) válik ismertté
a fogyasztó számára. Kérdéses tehát, hogy elvárható-e a „nem átlagos” fogyasztótól az interneten
való tájékozódás, tekintve, hogy a jellemzően nekik szánt (bizalmi jellegű) termékekkel
kapcsolatos információk jelentős részét – az esetfeldolgozások alapján – a vállalkozások (a
kommunikációs eszközök és a technológia fejlődésével haladva) online teszik elérhetővé (lásd
erről továbbá KSH 2014158). A válasz egyértelműen nem, tekintettel arra, hogy bizonyos
fogyasztói csoportok, jellemzően a sérülékeny fogyasztói kör tagjainak hozzáférése ezekhez az
információkhoz korlátozottabb (lásd KSH 2014159). Ezen megfontolások alapján elfogadom a H5
hipotézisem.

A KSH 2013-as kutatása szerint, amely az infokommunikációs eszközök elterjedtségét és azok használati szokásait
mérte a hazai háztartási, vállalati (üzleti) és közigazgatási szektorban, a vállalkozások 83%-a használja az internetet
termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos információk átadására. Ez az arány a kis- és középvállalkozások
(n%=84,1, 78,6), illetve a vendéglátásban (n%=94,7), kereskedelemben (n%=86,7) és a feldolgozóiparban (n%=84,5)
tevékenykedő vállalkozásoknál a legmagasabb a honlappal rendelkező vállalatok között (KSH 2014).
159 A KSH idézett kutatása szerint Magyarországon a háztartások 71%-a rendelkezik internet-hozzáféréssel (az EU28
átlag 79%), ezen belül a legalacsonyabb arányban Észak- és Dél-Alföldön (n%=63,5), illetve a 100 ezer Ft alatti nettó
jövedelmű háztartások körében (n%=35,3). Az internethasználók (legutóbb 3 hónapon belül) lakosságon belüli
aránya hazánkban 73%, amely 2 százalékponttal marad el az EU 28 tagállamának átlagától. Az internethasználat
gyakoriságát tekintve, a 16–24 év közöttiek 92%-a, míg az 55–64 év közöttiek 78,5%-a és a 65–74 évesek 73,4%-a
használja naponta az internetet, ez az érték az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében 78,7%. Az
internet-használók 80,3%-a árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkeresés céljából is használja a
világhálót, ennek aránya a használati célokon belül 11,5% (KSH 2014).
158
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4. tézis: Az internet – mint kommunikációs eszköz – ugyan alkalmas az árukkal
kapcsolatos teljes körű információk átadására, azonban bizonyos termékkategóriák
esetében nem érvényesül a „több információ jobb” elv. (A, F, H)
A jogesetek tartalomelemzése során arra a kérdésre is kerestem a választ, hogy a
fogyasztóvédelmi gyakorlatban megjelenik-e – s ha igen, miképpen – a korlátozott fogyasztói
racionalitás, mint tudatosan használt elem és hivatkozási alap egy-egy kereskedelmi gyakorlat
megítélése kapcsán. Az eljárás alá vont vállalkozások álláspontja, valamint a versenytanácsi
döntések és azok háttere (az Fttv. törvény) kvalitatív elemzésének összefoglalásaként
megállapítható, hogy a fogyasztóvédelmi jogalkotási és -alkalmazási gyakorlatban közvetetten (az
Fttv. feketelistáján szereplő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra való hivatkozásban) és
közvetlen módon (az érintett fogyasztói kör jellemző magatartásának leírásában) is megjelennek a
viselkedési közgazdaságtan által feltárt (és a kilátáselméletben összefoglalt), racionálistól eltérő
fogyasztói magatartásminták. A fentiek alapján elfogadom a H6 hipotézisem (mely szerint a
fogyasztóvédelmi jogalkotási és -alkalmazási gyakorlatban implicit módon megjelennek a
viselkedési közgazdaságtani megfontolások) és az alábbi kibővített tézist fogalmazom meg.
5. tézis: A fogyasztóvédelmi jogalkotási és -alkalmazási gyakorlatban implicit és explicit
módon is megjelennek a viselkedési közgazdaságtan által feltárt, racionálistól eltérő
fogyasztói magatartásminták. (A, B, F)

2.

Kitekintés, további lehetséges kutatási irányok

Eredményeim alapján mindenképpen szükségesnek tartom a fogyasztóvédelmi oktatás(ok)
tartalmi elemeinek újragondolását, olyan új koncepció megalkotását, amely alkalmazható tudást
ad, és így valóban eléri a fogyasztói magatartás változását is. Ebben véleményem szerint nagy
szerepe van a gyakorlati megtapasztalásnak már a képzés során is. Ennek valós hatását azonban
célszerű lenne újramérni és az előzőekben bemutatott eredményekkel összehasonlítani. A kutatás
alapjául szolgáló („Fogyasztói tudatosság”) kérdőív kiterjeszthető lenne a fogyasztói készségek és
ismeretek (mint a korábbiakban bemutatott Fogyasztói Felhatalmazottság Index indikátorainak)
mérésére is, amely átfogóbb képet adna a fogyasztói tudatosság szintjéről, valamint ennek a
fogyasztó(védelm)i oktatásban való részvétellel való összefüggéseiről.
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Ahogy többször is utaltam rá, a fogyasztói szocializációs folyamatnak – amelynek a
fogyasztóvédelmi ismeretek megszerzése is része – már a legkisebbeknél, gyermekkorban meg
kell kezdődnie (vö. Magyarország 2014-ig szóló IV. középtávú Fogyasztóvédelmi Politikájával).
Örvendetes, hogy egyre többet hallunk erre vonatkozó törekvésekről, jellemzően civil
fogyasztóvédelmi szervezetek (kiemelkedően a FEOSZ) szervezésében (lásd a II.4.2. fejezetben),
amelyek a későbbiekben lehetőséget adhatnak az új, „Z” generáció (vagyis az 1996 után
születettek) tudatosságának felmérésére is. A Z generáció már beleszületett a digitális
technológiák világába, amelyben már elképzelhetetlen a Web 2.0, a mobiltelefonok, illetve más
digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül élni, így ezek szerepe nem elhanyagolható,
sem fogyasztási szokásaikban, sem a tudatos fogyasztóvá válásuk folyamatában.
A 4. tézisem ugyan előrevetíti, azonban a disszertációban csak említés szintjén foglalkoztam
ez utóbbi csatorna, az internet szerepével a fogyasztásban. Az internet mint kommunikációs és
kereskedelmi eszköz számos előnye mellett másfajta fogyasztói magatartást (információkeresési és
vásárlási stratégiát) kíván, az információk nagy mennyiségére és a vásárlás sajátos jellegére
(személytelen, a kézzelfogható termékkel csak a szerződéskötés utáni találkozás, online fizetés
stb.) tekintettel nagyobb körültekintést, és véleményem szerint magasabb tudatossági szintet
követel a fogyasztótól. Éppen ezért ennél az értékesítési formánál külön jogszabályok speciális
többletjogokat is biztosítanak a fogyasztóknak (lásd a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről és a 45/2014. [II. 26.] Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól). Az Unió fogyasztói politikájában szintén kiemelt területté vált
az „új média” (fogyasztói jogok az interneten, online vásárlás, adatbiztonság, médiaműveltség,
közösségi hálózatok stb.) megjelenése a szabályozásban és a fogyasztók oktatásában egyaránt
(lásd Codes of Consumer Rights160, Consumer Classroom, 2011/83/EU irányelv). Indokoltnak
tartom tehát a témakör alaposabb vizsgálatát, hazai vonatkozásokban Kriesch (2008, 2009),
Sylvester – Verebics (2006) és Verebics (2001, 2012) munkái alapján.
A feldolgozott esetek között nagyszámú előfordulásuk (lásd a V.3.2.1. fejezetben) felhívja a
figyelmet a szolgáltatások még megoldatlan fogyasztóvédelmi kérdéseire. A szolgáltatásoknál a
termékek többségétől eltérően a tapasztalati és bizalmi jelleg dominál, azaz az igénybevétel
tapasztalata szükséges ahhoz, hogy meg lehessen ítélni az adott szolgáltatás minőségét, illetve
egyes szolgáltatások (mint például a banki-, befektetési szolgáltatás vagy a biztosítás) esetében
160

URL (Letöltés dátuma: 2015.01.22.)
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bizalmi alapon alakul ki az igénybevevőben a szolgáltatás megítélése. Ezért a szolgáltatások
minőségének (biztonságának) biztosítása és ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos panaszok kezelése
fogyasztóvédelmi szempontból is nehézségekbe ütközik161. A szolgáltatások minőségének jogi
vonatkozásában a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) XX. fejezet: 6:123. §-a
ad iránymutatást: „A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a
rendeltetése szerinti célra, így
a) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a
szerződéskötés előtt a kötelezett tudomására hozta;
b) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű
szolgáltatásokat rendszerint használnak;
c) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos
rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a
kötelezettnek vagy – ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát – a szolgáltatás
előállítójának és ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános
kijelentését;
d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő vagy az általa a jogosultnak
mintaként bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal; és
e) meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.”
Az uniós és hazai fogyasztóvédelmi politika (lásd például Magyarország IV. középtávú
fogyasztóvédelmi politikája) kiemelten foglalkozik a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmével
a pénzügyi szolgáltatások, illetve a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának sérülésével a
közszolgáltatások (villamosenergia-, gáz-, távhő-, vízi közmű-, elektronikus hírközlési szolgáltatás)
és a (jellemzően határon átnyúló) turisztikai szolgáltatások területén. Továbbá tekintettel arra, hogy
a gazdaság új zászlóshajójaként a világ GDP-jének 63,5%-át (az EU tagországok GDP-jének
72,9%-át, míg Magyarország esetében a 65,5%-át162) a szolgáltatási szektor adja, indokolttá válik a
szolgáltatások – különösen a fent említett, csaknem valamennyi fogyasztót közvetlenül is érintő
területek – fogyasztóvédelmi vonatkozásainak, a fogyasztók ezekkel kapcsolatos tudatosságának
és bizalmának széleskörű vizsgálata.
A szolgáltatásminőséggel széles nemzetközi és hazai marketing-szakirodalom foglalkozik, a fogalomnak
ugyanakkor nincs általánosan elfogadott meghatározása, a területtel foglalkozó szakemberek sokkal inkább különféle
jellemzőkkel próbálják körülírni és ezek mentén mérni (Brown et al. 1991, Brady – Cronin 2001, Veres 2009). A
legáltalánosabban elterjedt nézet szerint a szolgáltatásminőség a fogyasztó által észlelt és elvárt teljesítmény
különbözőségét jelöli (Grönroos 1984), míg az újabb kutatások arra világítottak rá, hogy a fogyasztó a szolgáltatás
minőségét úgy értékeli, hogy összehasonlítja a jelen tapasztalatát azzal, amiről úgy hiszi, hogy a szolgáltatásnak lennie
kell (Hetesi 2003).
162 Forrás: CIA World Factbook (2014) URL (Letöltés dátuma: 2015.05.20.)
161

195

Értekezésem másik súlypontja, a vállalkozások fogyasztóvédelmi tudatossága kapcsán
szükségszerűnek tartom annak további kutatását is – elsősorban a kis- és középvállalkozások
körében –, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, és ezeket hogyan tudják a vállalkozások a
leghatékonyabban alkalmazni? Az Európai Unióban a vállalatoknak méretüktől függetlenül meg
kell felelniük a (verseny)jogi szabályoknak. Egyes álláspontok szerint a kkv-k nem képviselnek
lényeges piaci erőt, ezáltal üzleti magatartásuknak sem lehet jelentős versenykorlátozó hatása, így
felmentést kaphatnának a szigorú versenyjogi szabályozás alól. Ezt a véleményt támasztja alá az is,
hogy az egyes tagországok versenyhivatalai számára általában nem prioritás a kkv-k üzleti
magatartásának vizsgálata (Nagy – Salgó 2012). A fenti érvelés szerint az etikai és megfelelési
programok komoly gazdasági terhet róhatnak a kkv-kra, amelyet csak a nagyobb vállalatok
engedhetnek meg maguknak. Ugyanakkor ezen vélemények ellen is számos érv szól. Egyrészről a
kivételek alkalmazása alááshatja a fogyasztóvédelmi / versenyjogi szabályok hatékonyságát,
másrészt nem feltétlenül a befektetett források mértéke határozza meg egy megfelelési program
sikerét; a vezetőség elkötelezettsége és a szabályok betartatását felügyelő munkatársak
felkészültsége gyakran nagyobb szerepet játszik a program eredményességében (lásd erről
korábban a IV.2.1. fejezetben).
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a viselkedéstudományok – a pszichológia, a viselkedési
közgazdaságtan és az idegtudományok – eredményeinek felhasználása segítségül szolgálhat a
közpolitikák tervezésében, hatékonyabb és költségtakarékosabb megoldásokat adva a
döntéshozók kezébe. A kísérleti kutatásokon alapuló tudományok támogathatják a politikai
döntéshozókat és a közigazgatási szerveket olyan szakpolitikák kialakításában, amelyek alapja az
emberek tényleges viselkedése (nem pedig az, ahogyan feltételezik, hogy viselkednek), azáltal,
hogy feltárják a neoklasszikus közgazdaságtan racionális feltevésétől eltérő egyéni magatartás
jellegzetesességeit. Ezeket a döntési hibákat (lásd a II.1.2., valamint a V.3.2.5. fejezetben)
felismerve olyan szabályozási modell alakítható ki, amely nem a fogyasztók számára elérhető
alternatívák számának csökkentésével vagy a fogyasztói döntés direkt befolyásolásával, hanem a
döntés környezetének megváltoztatásával, a fogyasztók „ösztökélésével” éri el célját (lásd Thaler
– Sunstein 2011 [2008] libertárius paternalizmusát). Balogh (2012) véleményével egyetértve
kijelenthető, hogy a viselkedés-gazdaságtani és pszichológiai kutatások eredményeit felhasználó
fogyasztóvédelmi politika fejlődése szükségszerű, hiszen ezek az eredmények kiszélesítik a piacok
helyes működése felett őrködő állami szabályozók eszközrendszerét, valamint a vállalkozások
piaci lehetőségeinek jelentősebb korlátozása nélkül is hasznosak lehetnek a fogyasztók számára.
Ehhez kapcsolódóan véleményem szerint annak vizsgálata is további kutatásokat igényel, hogy a
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viselkedési közgazdaságtan eredményei hogyan vonhatók be hatékonyan nemcsak a
szabályozásba és a jogalkalmazásba, hanem a fogyasztók oktatásába, valamint tudatos
fogyasztókká való felkészítési programjaiba is.
Korunk fogyasztói politikája a hagyományos értelemben vett fogyasztóvédelmi (elnevezése
által is determinált) feladatokon – vagyis a fogyasztók biztonságának és gazdasági érdekeinek
védelmét szolgáló szabályozási keretek megteremetésén és biztosításán – túl kiemelt feladataként
tehát olyan környezet megteremtése mellett érvelek, amely a fogyasztói magatartás és
döntéshozatal kutatásának empirikus eredményeire alapoz, és hangsúlyos szerepet szán a piaci
szereplők – a fogyasztók és vállalkozások – ezirányú ismeretei bővítésének, oktatásának. A mai
fogyasztóvédelem feladata a „nudging” (Thaler – Sunstein 2011 [2008]).
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X. MELLÉKLETEK
1.

Minden körülmények között tisztességtelennek minősülő kereskedelmi
gyakorlatok (2005/29/EK irányelv I. Melléklete)

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok
1. Annak valótlan állítása, hogy a kereskedő a magatartási kódex aláírója.
2. Bizalmi jegy, minőségi jegy, vagy annak megfelelő jelzés megjelenítése a szükséges engedély
nélkül.
3. Annak valótlan állítása, hogy egy magatartási kódexet valamely közjogi, vagy egyéb szervezet
jóváhagyott.
4. Annak valótlan állítása, hogy egy kereskedőt (beleértve annak kereskedelmi gyakorlatait) vagy
egy terméket valamely közjogi vagy magánszervezet elismert, jóváhagyott, vagy engedélyezett,
vagy pedig az ilyen állítás az elismerési, jóváhagyási és engedélyezési feltételeknek való
megfelelés nélkül.
5. Termékek adott áron való megvásárlására történő felhívás, a kereskedő azon megalapozott
feltételezésének elhallgatásával, hogy azokat vagy az azokat helyettesítő termékeket a kínált
áron, a termék és az ajánlati ár figyelembevételével ésszerű időtartamon belül és mennyiségben
nem fogja tudni sem leszállítani, sem más kereskedőtől beszerezni (csalogató reklám).
6. Egy termék adott áron történő megvásárlására való felhívás, majd:
a) a reklámozott termék fogyasztóknak való bemutatásának visszautasítása,
vagy
b) a termékre vonatkozó rendelés felvételének vagy a termék ésszerű időben való szállításának
visszautasítása,
vagy
c) a termék egy hibás példányának bemutatása, egy másik termék eladásösztönzésének a
szándékával (bait-and-switch reklám).
7. A fogyasztók azonnali döntéshozatalra kényszerítésének céljából hamisan annak állítása, hogy a
termék csak nagyon korlátozott ideig kapható, vagy csak különleges feltételek mellett, nagyon
korlátozott ideig lesz kapható, és ezáltal a fogyasztók megfosztása a tájékozott döntéshez
szükséges időtől vagy alkalomtól.
8. Értékesítés utáni szolgáltatás biztosításának vállalása a fogyasztók részére úgy, hogy őket az
ügylet megkötése előtt a kereskedő nem azon tagállam hivatalos nyelvén tájékoztatta az
elérhetőségéről, amelyben letelepedett, majd ezután a szolgáltatást csak egy másik nyelven teszi
hozzáférhetővé, anélkül, hogy a fogyasztót erről világosan tájékoztatná, még mielőtt ő az
ügylet mellett döntene.
9. Annak valótlan állítása, vagy olyan benyomás keltése, hogy a termék jogszerűen
forgalmazható.
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10. A fogyasztók törvényes jogára vonatkozóan olyan látszat keltése, mintha az a kereskedő
ajánlatának sajátossága lenne.
11. Az írott és elektronikus sajtóban szerkesztői tartalom használata a termék eladásösztönzésére,
amikor a kereskedő fizetett az eladásösztönzésért, ez azonban a fogyasztó számára nem derül
ki világosan a tartalomból, a képekből, vagy a hangokból. („advertorial”, szerkesztői reklám).
Ez nem érinti a 89/552/EGK irányelvet.
12. Jelentős tények hamis állítása a fogyasztó, illetve családja személyes biztonsága
fenyegetettségének természetére és mértékére vonatkozóan, abban az esetben, ha a fogyasztó
nem vásárolja meg a terméket.
13. Egy bizonyos gyártó által gyártott termékhez hasonló termék reklámozása oly módon, hogy a
fogyasztó szándékos megtévesztés révén azt gondolja, hogy a – valóságtól eltérően – a
terméket ugyanaz a gyártó gyártotta.
14. Piramis-elvre épülő olyan eladásösztönző rendszer létrehozása, működtetése, vagy
támogatása, amelyben a fogyasztó annak lehetőségével számol, hogy jövedelemre tesz szert,
amely elsősorban más játékosoknak a rendszerbe való belépéséből ered, nem pedig a termékek
eladásából, illetve fogyasztásából.
15. Annak valótlan állítása, hogy a kereskedő felhagy a kereskedéssel, illetve üzlethelyiséget
változtat.
16. Annak állítása, hogy a termékek megkönnyítik a szerencsejátékokban való nyerést.
17. Annak valótlan állítása, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet
működési zavarainak vagy rendellenességeinek gyógyítására.
18. Téves tényszerű információ szolgáltatása a piaci feltételekről, illetve a termék
fellelhetőségének lehetőségeiről, azzal a szándékkal, hogy a fogyasztót a terméknek a szokásos
piaci feltételeknél kevésbé kedvező feltételek melletti megvásárlására bírják rá.
19. A kereskedelmi gyakorlat során verseny meghirdetése, vagy az eladásösztönzés során
nyeremény felajánlása, anélkül, hogy a meghirdetett, vagy azoknak megfelelő díjak
(nyeremények) valóban kiosztásra kerülnének.
20. A termék „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel való leírása, ha a
fogyasztónak a kereskedelmi gyakorlat elfogadásának és a termék szállításának, illetve
szállíttatásának elkerülhetetlen költségén felül bármit is fizetnie kell.
21. A reklámanyagban számla vagy más hasonló, fizetési igényt megfogalmazó dokumentum
küldése, amely tévesen azt a benyomást kelti a fogyasztóban, hogy már megrendelte a
reklámozott terméket.
22. Annak valótlan állítása, vagy olyan hamis benyomás keltése, hogy a kereskedő nem a saját
kereskedésével, vállalkozásával, mesterségével vagy szakmájával kapcsolatos célból jár el, vagy
hamis módon fogyasztóként való fellépés.
23. Azon hamis benyomás keltése, hogy egy termékkel kapcsolatos értékesítés utáni szolgáltatás
elérhető egy attól eltérő tagállamban, mint ahol a terméket eladták.
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Agresszív kereskedelmi gyakorlatok
24. Azon benyomás keltése a fogyasztóban, hogy nem hagyhatja el az üzlethelyiséget, amíg a
szerződés létre nem jött.
25. A fogyasztó személyes felkeresése a lakhelyén, figyelmen kívül hagyva annak távozásra és
vissza nem térésre felszólító kérését, kivéve azon feltételek esetén és abban a mértékben,
amelyet a nemzeti jog a szerződéses kötelezettség végrehajtásának érdekében jogszerűnek
ismer el.
26. Telefonon, faxon, e-mailen, vagy más távközlési eszközön keresztül tartósan és nem kívánt
módon a fogyasztó sürgetése, kivéve azon feltételek esetén és abban a mértékben, amelyet a
nemzeti jog a szerződéses kötelezettség végrehajtásának érdekében jogszerűnek ismer el. Ez
nem érinti a 97/7/EK irányelv 10. cikkét, a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet.
27. Biztosítási kötvénnyel kapcsolatosan kártérítési igényt érvényesíteni kívánó fogyasztótól olyan
dokumentumok bemutatásának megkövetelése, amelyek az igény érvényességének megítélése
szempontjából ésszerűen nem tekinthetők irányadónak, vagy a vonatkozó írásbeli
megkeresésre a válaszadás rendszeres elmulasztása azzal a céllal, hogy ez a fogyasztót
visszatartsa szerződéses jogainak gyakorlásától.
28. A reklámban a gyermekek közvetlen felszólítása a reklámozott termékek megvásárlására, vagy
arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a
reklámozott termékeket. Ez a rendelkezés nem érinti a televíziós műsorszolgáltatásról szóló
89/552/EGK irányelv 16. cikkét.
29. Azonnali, vagy halasztott fizetés követelése a kereskedő által szállított termékekért, illetve
azok visszaszállításának, vagy megőrzésének követelése, ha azokat a fogyasztó nem kérte;
kivéve, ha a 97/7/EK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatott helyettesítő
termékről van szó (nem kért értékesítés).
30. A fogyasztó kifejezetten arról való tájékoztatása, hogy amennyiben nem vásárolja meg az
adott terméket, illetve szolgáltatást, veszélybe sodorja a kereskedő munkáját és megélhetését.
31. Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni, vagy
meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt vagy egyéb
előnyhöz jutni, miközben valójában:
– nincs nyeremény vagy egyéb előny,
vagy
– a nyeremény vagy egyéb előny érvényesítésével kapcsolatos cselekmény megtétele ahhoz a
feltételhez kötött, hogy a fogyasztó pénzt fizessen vagy költségek viselését vállalja.
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2.

Fogyasztó(védelm)i oktatás szerepe – a fogyasztói készségek és attitűdök fejlesztésének elméleti keretrendszere

FOGYASZTÓI ÉRTÉKEK ÉS VISELKEDÉS
A fogyasztói oktatás lehetőséget nyújt az egyének számára a társadalmon belüli állampolgári, fogyasztói és munkavállalói szerepeik azonosítására. Ennek első lépése a fogyasztói
értékek és viselkedés feltárása, főként annak érdekében, hogy a társadalom aktívabb és felelősségteljesebb tagjaivá válhassunk.
Felelős döntéshozatal
Annak megértése, hogy kik a
Annak ismerete, hogy hogyan és
Annak felismerése, hogy minden- Adott társadalmi csoportok
fogyasztók
miért kell döntéseket hoznunk
kinek vannak igényei és szükségfogyasztói döntésekkel összeletei, amelyek életstílusonként
függő igényeinek megértése
különböznek
Erőforrás-gazdálkodás
Annak megértése, hogy miért
Annak tudatosítása, hogy az
A döntést befolyásoló tényezők
Képessé tétel a meghozott
szükséges a javak és szolgáltatáegyéni döntéseink másokra is
magyarázata, az erőforrások
döntések következményeinek
sok (mint erőforrások) hatékony
hatással vannak, lokális, nemzeti
rendelkezésre állását is beleértve
elemzésére, környezeti és
és felelősségteljes felhasználása
és globális szinten
társadalmi szempontból egyaránt
Fogyasztói viselkedés
A javakat és szolgáltatásokat
A fogyasztói viselkedés követAdott fogyasztói viselkedés
A fogyasztói viselkedés lokális,
következményei
fogyasztók és szolgáltatók piaci
kezményeinek azonosítása
eredményeinek azonosítása és
nemzeti és globális hatásainak
szerepének megértése
költségeinek értékelése
megértése
Fogyasztói befolyás
Annak felismerése, hogy a
Képessé tétel a fogyasztói
Annak azonosítása, hogy a
A fogyasztói döntésekben és
fogyasztók hatással lehetnek a
ügyekről folyó diskurzusba való
fogyasztók miként befolyásolkampányokban való aktív
javak előállítására és a
bekapcsolódásra, egyéni- és
hatják a javak előállítását és a
részvétel előnyeinek felismerése
szolgáltatás-nyújtásra
csoportszinten egyaránt
szolgáltatás-nyújtást
FOGYASZTÓK A PIACON
A fogyasztói oktatás a termelői és szolgáltatói, illetve a vásárlói és használói oldal közötti kapcsolatok megértését is elősegíti, továbbá lehetővé teszi az egyének számára, hogy a
problémáiknak és szükségleteiknek megfelelő módon használják a különböző javakat és szolgáltatásokat.
Termékinformáció
Képessé tétel a termékinforSzéleskörű fogyasztói inforA termékinformációk elolvasása
Képessé tétel széleskörű információk (és ezek céljának)
mációk, adatok gyűjtése az
és értelmezése
mációk áttekintésére a megalaazonosítására
összehasonlítás érdekében
pozott döntések érdekében
Reklámozási és eladási
Annak ismerete, hogy a gyártók
Tisztában lenni a reklámozás és a A fogyasztói információk és a
A különböző forrásokból
technikák
reklámozzák a termékeket és
marketing céljával, illetve a
rekláminformációk közötti
származó fogyasztói információk
szolgáltatásokat
fogyasztói döntéseket befolyásoló különbségek megértése és
elemzése és céljaik megértése
hatásaikkal
megfogalmazása
Tanácsok és információk
Annak felismerése, hogy vannak
Azon új technológiák ismerete,
Képessé tétel a releváns
Annak megértése, hogy a
forrása (új technológiákat is
fogyasztókat segítő egyének és
amelyek információkat nyújtanak technológiák használatára, a
fogyasztói információk (és az
beleértve)
szervezetek
a fogyasztóknak
fogyasztói információk másoktól ezekhez való hozzáférés) miként
történő megszerzése érdekében
befolyásolja a termékválasztást
Javak és szolgáltatások
A javak és szolgáltatások közötti
Képessé tétel a különböző javak
Annak megértése, hogy az új
A javakhoz és szolgáltatásokhoz
használata
különbségek ismerete
és szolgáltatások közötti döntés
technológiák (pl. az internet)
való egyenlő hozzáférésre
okainak megfogalmazására
miként változtatják meg a
vonatkozó csoport-igények
gyártók, a fogyasztók és a
megértése
kereskedők közötti interakciókat
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FOGYASZTÓI JOGOK ÉS FELELŐSSÉGEK
A fogyasztói oktatás a fogyasztókat megillető jogok ismeretével ruház fel, továbbá nagy súlyt fektet a fogyasztói felelősségre annak érdekében, hogy a kezdeti, önmagunk és
családunk iránt érzett felelősségtől elmozdulhassunk egy jóval tágabban értelmezett, globális közösség iránti felelősség irányába.
Jogok és felelősségek
Annak ismerete, hogy a
Annak megértése, hogy
Annak megértése, hogy a fogyasztóknak és a szolgáltatóknak egyéni,
fogyasztóknak vannak jogai
fogyasztóként a piacon vannak
családi és közösségi szinten egyaránt felelősséggel kell viselkedni
felelősségeink és jogaink
Elégedettség / elégedetlenség Annak felismerése, hogy a
A jó vagy rossz szolgáltatások és
Annak felismerése, hogy mikor
Magabiztos és hatékony
kinyilvánítása
fogyasztóknak minőségi
termékek magabiztos véleménye- szükséges írásbeli vagy szóbeli
problémamegoldás, szükség
szolgáltatásokra kell számítaniuk
zése, illetve szükség esetén
panasztétel
esetén jogorvoslat keresése és a
panasztétel
folyamatának megértése

Forrás: Atherton – Wells – Kitson (1999) alapján saját szerk.
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3.

Fogyasztói tudatosság kérdőív

1.

Fogyasztási döntések
Mit tart Ön „tudatos fogyasztói magatartásnak”? Kérem, fejtse ki néhány
mondatban!

2.

Kérem, ítélje meg az alábbi skálán, hogy előző válasza alapján mennyire tartja
magát „tudatos fogyasztónak”! (Válaszát „X”-szel jelölje!)
1 – egyáltalán nem

3.

2

3

4 – teljes mértékben

Vásárlási döntései során mennyire jellemzik Önt az alábbi állítások? Helyezze el az
állításokat egy 4 fokú skálán aszerint, hogy mennyire jellemzők Önre!
(1-egyáltalán nem jellemző, 2-néha jellemző, 3-többnyire jellemző, 4-mindig jellemző)

Állítások:
1. „Rutinszerűen”, mindig ugyanazokat a jól bevált élelmiszereket, kozmetikumokat
vásárolom.
2. Szeretek újfajta termékeket (élelmiszereket, kozmetikumokat) kipróbálni és erről midig
ad hoc módon, az üzletben döntök.
3. Egy újfajta termék vásárlása előtt mindig részletesen informálódom a terméket illetően.
4. A nagy pénzkiadást jelentő termékeknél (pl. tartós fogyasztási cikkek vásárlása előtt)
alapos információgyűjtésbe kezdek a termékválasztékot illetően.
5. A termékválasztásaimat nagy mértékben befolyásolja barátaim, ismerőseim ajánlása.
6. A másoknak való megfelelés nagyban befolyásolja fogyasztói döntéseimet,
termékválasztásomat.
7. A divat kedvéért néha megveszek olyan terméket is, amelyre nincs feltétlenül
szükségem.
8. Gyakran pusztán a vásárlás öröméért veszek meg egy-egy terméket.
9. Figyelemmel kísérem a technikai újításokat, és igyekszem azokat minél előbb
beszerezni.
10. A termékválasztásomnál legfontosabb szempont a termék ára.
11. Gyakran vásárolok olyan élelmiszereket, amelyeket közelgő lejárati idejük miatt
leértékeltek.
12. Hiszek abban, hogy magasabb árhoz jobb minőség társul
13. A jól ismert márkák iránt nagyobb a bizalmam, így többnyire márkás termékeket
vásárolok.

221

Érték (1-4)

4.

Ha egy termék (pl. tartós fogyasztási cikk) vásárlása előtt információgyűjtésbe
kezd, milyen forrásokat használ leggyakrabban? (Több választ is megjelölhet!)

□
□
□
□
□
□
□
□
5.

internetes kereső
terméktesztek (szaklapokban vagy az interneten, pl.: a Tudatos Vásárló Magazinban)
ár-összehasonlítók (pl. www.hiperarak.hu, www.olcsobbat.hu)
fogyasztói fórumok
szaklapok
ismerősök véleményének kikérése
szakboltok felkeresése
nem gyűjtök információt vásárlás előtt

Vásárlás előtti tájékozódása során, milyen célból használja elsősorban az
Internetet? (Több választ is megjelölhet!)

□
□
□
□
□
□
□

általános információgyűjtés
az adott termék vagy szolgáltatás tulajdonságainak megismerése
a legolcsóbb vásárlási lehetőség (termék vagy üzlet) megkeresése
más vásárlói tapasztalatok megismerése
vásárlás webáruházakon keresztül
nem használom az Internetet erre a célra
nem rendelkezem Internet elérhetőséggel
Üzletválasztás

6.

Milyen szempontok alapján választja meg az üzletet, amelyben az egyes
terméktípusokat vásárolja? Rangsorolja a szempontokat egy 1-től 4-ig terjedő skálán (1egyáltalán nem fontos, 4-legfontosabb)!
Élelmiszer

Kozmetikum

Háztartási
vegyi áru

Textil
termékek,
ruházat

Tartós
fogyasztási
cikkek*

A lakó- vagy
munkahelyemhez való
közelsége
Minél többféle termék
elérhetősége egy
helyen (hiper- v.
szupermarket)
Márkabolt jelleg
Az eladók
szakképzettsége
Az aktuális akciók
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Szolgáltatás*
*

A legolcsóbb
megkeresése
Az eladók kedvessége,
személyes ismeretség
Ismerősök ajánlása
Reklámtevékenység
Az üzlet hírneve
* pl. háztartási cikkek (bútorzat, háztartási gépek stb.), járművek (új és használt gépkocsi, motor stb.), illetve kulturális
cikkek (TV, videó stb.)
** pl. közüzemi-, kulturális-, banki-, közlekedési szolgáltatás, szórakoztatás

Termékválasztás
7.

A vásárlás során mit néz meg az egyes termékeken (ill. azok csomagolásán), mielőtt
a kosarába tenné? (Válaszát jelölje „X”-szel! Több választ is megjelölhet!)
Élelmiszer

Háztartási
vegyi áru

Kozmetikum

Textil
termékek,
ruházat

Tartós
fogyasztási
cikkek

Ár
Egységár (Ft/db, Ft/kg, Ft/l
stb.)
Szavatossági / Garanciális idő
Gyártó / forgalmazó, a termék
eredete („Made in” címke)
Összetétel
Biztonsági figyelmeztetések*
Méret, kiszerelés nagysága
Környezetbarát jelleg
(újrahasznosított,
újrahasznosítható)
Biotermék
Állatkísérletek alkalmazása
Fair trade jelleg
Márkajelzés
A fentiek közül egyiknek sem
szentelek kitüntetett figyelmet
Egyéb:
*Élelmiszerek, kozmetikumok esetén: allergén anyagok, Textil terméknél: kezelési/tisztítási útmutató, Tartós
fogyasztási cikkek esetén: tűzvédelmi osztály, ajánlott korosztály, CE jelölés stb.

Reklámkampány hatása
8.

Reklámkampány
szolgáltatást?

□

hatására

próbált-e

már

ki termék(ek)et, vett-e

igen, éspedig (több terméktípust is felsorolhat)
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igénybe

□
9.

nem
Mely reklámtevékenységek befolyásolják leginkább termékválasztását az egyes
termékkategóriákban? Rangsorolja a tevékenységeket egy 4 fokú skálán (1-egyáltalán nem
befolyásol, 4-teljes mértékben befolyásol)!
Élelmiszer

Kozmetikum

Háztartási
vegyi áru

Textil
termékek,
ruházat

Tartós
fogyasztási
cikkek

Szolgáltatás

Termékminta, kóstoló
Bolti akció
Akciós reklámújságok
Szórólapok
Újsághirdetések
Óriásplakát
Rádió reklám
TV reklám

Fogyasztóvédelmi ismeretek
10.

Volt-e már panasza megvásárolt termékkel, üzlettel vagy kiszolgálással
kapcsolatban? Ha igen, kérem röviden írja le az esetet! (Ha több ilyen jellegű panasza
is volt, az Önnek legnagyobb kárt okozó esetet írja le!)

□

igen,

□

nem (Ugorjon a 13. kérdéshez!)

11.

Kihez fordult panaszával jogorvoslatért a fent bemutatott ügy kapcsán és hogyan
zárult az eset?

(Ugorjon a 13. kérdéshez!)

□
12.

senkihez
Miért nem keresett/keresne fel panaszával fogyasztóvédelmi szervezetet? (Több
választ is megjelölhet!)

□
□
□

nem ismerem ezeket a szervezeteket
korábbi rossz tapasztalataim miatt
helyileg az üzletben megoldották a problémát
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□
□
13.

a Békéltető Testülethez
Civil fogyasztóvédő egyesülethez
a Gazdasági és Versenyhivatalhoz
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez
Egyikhez sem

Mi az elsődleges célja azzal, ha egy Önt ért kár miatt panaszával fogyasztóvédelmi
hatóságokhoz fordul?

□
□
□
□
15.

nem volt olyan mértékű pénzügyi károsodásom, hogy érdemes lett volna

Termékkel/szolgáltatással, üzlettel vagy kiszolgálással kapcsolatos panasza esetén
hova fordulna nagyobb bizalommal a felsorolt fogyasztóvédelemben érdekelt
szervezetek közül? (Több választ is megjelölhet!)

□
□
□
□
□
□
14.

nem akartam belebonyolódni hosszú fogyasztóvédelmi vitákba

saját károm megtérítése
a vállalat megbüntetése
más fogyasztók megkárosításának megelőzése
nem fordulnék ilyen szervezetekhez

Vett már részt valamilyen szervezett fogyasztóvédelmi oktatáson (középfokú-,
felsőfokú- vagy civil szervezésű képzésen)?

□
□
□
□
□

Igen, középfokú tanulmányim során
Igen, felsőfokú tanulmányim során (egyetemi, főiskolai kurzus)
Igen, civil fogyasztóvédők szervezésében
Nem
Igen, egyéb szervezésben: ………………………………………
Általános demográfiai kérdések

16.

Neme:

□
□
17.

nő
férfi

Életkora:

□

18 év alatt

225

□
□
□
□
□

18-25
26-35
36-45
46-60
60 felett

18.

Lakhelye:

19.

Legmagasabb iskolai végzettsége:

□
□
□
□
□
□
20.

8 általános
Szakmunkásképző, szakiskola
Érettségi
Főiskolai, egyetemi diploma
PhD vagy magasabb tudományos fokozat

Családi állapota:

□
□
□
□
□
21.

Nincs befejezett általános iskolai végzettsége

egyedülálló
párkapcsolatban élő
házas
elvált
özvegy

Foglalkozása:

□
□
□
□
□
□
□
□

közép- vagy felsővezető (Ugorjon a 24. kérdésre)
alkalmazott (Ugorjon a 24. kérdésre)
fizikai foglalkozású (Ugorjon a 24. kérdésre)
közalkalmazott (Ugorjon a 24. kérdésre)
köztisztviselő (Ugorjon a 24. kérdésre)
nyugdíjas (Ugorjon a 24. kérdésre)
főiskolai-, egyetemi hallgató
általános- vagy középiskolai tanuló
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22.
23.

Intézmény és szak, amely(b)en felsőfokú tanulmányait folytatja:
Közös háztartásban él szüleivel? Amennyiben a mindennapi létszükségleti cikkeket
(élelmiszerek, ruházat) saját maga vásárolja, jelölje a „nemet”!

□
□

igen
nem, külön háztartásban élek

24.

Hányan élnek egy háztartásban? …………… fő

25.

Mekkora a háztartás egy hónap alatt szabadon elkölthető (az önként vállalt
levonások után maradó, szabadon fogyasztásra fordítható és felhalmozható)
jövedelme (Ft/hó-ban)?

□
□
□
□
□
26.

30.000 Ft alatt
30.001 – 100.000 Ft között
100.001 – 200.000 Ft között
200.001 – 500.000 Ft között
500.000 Ft felett

Kérem, becsülje meg, hogy háztartásában mekkora összeget költenek havonta az
alábbi termékekre?
Ft/hó
Élelmiszer
Kozmetikum
Háztartási tisztítószerek
Textil termékek, ruházat
Tartós fogyasztási cikkek
Szolgáltatások
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3.1.

3.1.1

Tudatosság

Kérdőíves kutatás eredménytáblái

A vásárlás előtti információgyűjtés forrásának és a tudatosság mértékének összefüggései

Elelmszám
kis
Tudatosság %
mértékben Forrás %
Összes %
Elelmszám
közepes
Tudatosság %
mértékben Forrás %
Összes %
Elelmszám
nagy
Tudatosság %
mértékben Forrás %
Összes %
Összesen
Elelmszám
Tudatosság %
Forrás %
Összes %
Pearson Chi-Square
Érték
df
Szig. szint
Szignifikancia szint ,05.

internetes kereső
nem
igen Össz.
8
82
90
8,9% 91,1% 100,0%
29,6% 18,5% 19,1%
1,7% 17,4% 19,1%
17
284
301
5,6% 94,4% 100,0%
63,0% 64,0% 63,9%
3,6% 60,3% 63,9%
2
78
80
2,5% 97,5% 100,0%
7,4% 17,6% 17,0%
,4% 16,6% 17,0%
27
444
471
5,7% 94,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
5,7% 94,3% 100,0%
3,21
2
,201

Kereszttábla - információforrás * tudatosság mértéke
terméktesztek
ár-összehasonlítók
fogyasztói fórumok
szaklapok
nem
igen Össz. nem
igen Össz. nem
igen Össz. nem
igen Össz.
59
31
90
40
50
90
63
27
90
79
11
90
65,6% 34,4% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0% 70,0% 30,0% 100,0% 87,8% 12,2% 100,0%
22,0% 15,3% 19,1% 20,9% 17,9% 19,1% 24,0% 13,0% 19,1% 20,2% 13,8% 19,1%
12,5% 6,6% 19,1% 8,5% 10,6% 19,1% 13,4% 5,7% 19,1% 16,8% 2,3% 19,1%
174
127
301
118
183
301
169
132
301
254
47
301
57,8% 42,2% 100,0% 39,2% 60,8% 100,0% 56,1% 43,9% 100,0% 84,4% 15,6% 100,0%
64,9% 62,6% 63,9% 61,8% 65,4% 63,9% 64,3% 63,5% 63,9% 65,0% 58,8% 63,9%
36,9% 27,0% 63,9% 25,1% 38,9% 63,9% 35,9% 28,0% 63,9% 53,9% 10,0% 63,9%
35
45
80
33
47
80
31
49
80
58
22
80
43,8% 56,3% 100,0% 41,3% 58,8% 100,0% 38,8% 61,3% 100,0% 72,5% 27,5% 100,0%
13,1% 22,2% 17,0% 17,3% 16,8% 17,0% 11,8% 23,6% 17,0% 14,8% 27,5% 17,0%
7,4% 9,6% 17,0% 7,0% 10,0% 17,0% 6,6% 10,4% 17,0% 12,3% 4,7% 17,0%
268
203
471
191
280
471
263
208
471
391
80
471
56,9% 43,1% 100,0% 40,6% 59,4% 100,0% 55,8% 44,2% 100,0% 83,0% 17,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
56,9% 43,1% 100,0% 40,6% 59,4% 100,0% 55,8% 44,2% 100,0% 83,0% 17,0% 100,0%
16,805
8,491
0,809
8,122
2
2
2
2
,000
,014
,667
,017

ismerősök véleményének kikérése
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nem

igen

22
24,4%
18,6%
4,7%
72
23,9%
61,0%
15,3%
24
30,0%
20,3%
5,1%
118
25,1%
100,0%
25,1%

68
75,6%
19,3%
14,4%
229
76,1%
64,9%
48,6%
56
70,0%
15,9%
11,9%
353
74,9%
100,0%
74,9%

Össz.
90
100,0%
19,1%
19,1%
301
100,0%
63,9%
63,9%
80
100,0%
17,0%
17,0%
471
100,0%
100,0%
100,0%
1,266
2
,531

szakboltok felkeresése
nem
igen
Össz.
57
33
90
63,3%
36,7% 100,0%
18,8%
19,8%
19,1%
12,1%
7,0%
19,1%
201
100
301
66,8%
33,2% 100,0%
66,1%
59,9%
63,9%
42,7%
21,2%
63,9%
46
34
80
57,5%
42,5% 100,0%
15,1%
20,4%
17,0%
9,8%
7,2%
17,0%
304
167
471
64,5%
35,5% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
64,5%
35,5% 100,0%
2,448
2
,294

3.1.2

A marketingeszközök hatása egyes termékkategóriák esetében

élelmiszer
átlag
Marketingeszköz

3.1.3

kozmetikum

szórás

átlag

szórás

Termékkategóriák
háztartási vegyi
ruházat
áru
átlag szórás átlag szórás

tartós
fogyasztási cikk
átlag
szórás

szolgáltatás
átlag

termékminta

2,51

1,00

2,47

1,09

1,71

0,87

1,85

1,06

2,45

1,09

2,52

1,09

bolti akció

3,12

0,81

2,90

0,89

2,87

0,89

3,21

0,84

2,94

0,90

2,54

0,94

akciós reklámújságok

2,50

1,01

2,45

0,97

2,36

1,01

2,55

1,00

2,69

0,99

2,14

0,91

szórólap

1,93

0,87

1,85

0,87

1,78

0,89

2,05

0,97

2,05

0,99

2,13

0,97

újsághirdetés

1,79

0,77

1,80

0,80

1,71

0,81

2,04

0,97

2,13

0,94

2,06

0,92

óriásplakát

2,05

0,82

1,90

0,87

1,75

0,84

2,20

1,02

2,23

1,00

2,10

0,95

rádió reklám

1,62

0,77

1,51

0,70

1,51

0,76

1,55

0,79

1,64

0,84

1,77

0,87

televízió

2,23

1,01

2,18

1,01

2,07

1,02

2,04

1,02

2,28

1,02

2,31

1,01

A marketingeszközök befolyásoló hatása lakóhely szerint

Termékkategóriák / Lakóhely

Budapest
átlag

élelmiszer

szórás

vidék

szórás

átlag

Összesen
szórás

átlag

ANOVA

szórás

F

Sig.

termékminta

2,50

,977

2,51

1,035

2,51

1,000

,020

,889

bolti akció

3,07

,818

3,19

,807

3,12

,815

2,300

,130

akciós reklámújság

2,37

1,013

2,67

,981

2,50

1,010

10,198

,002

szórólap

1,83

,841

2,08

,902

1,93

,874

9,379

,002

újsághirdetés

1,72

,735

1,88

,817

1,78

,773

4,849

,028

óriásplakát

2,08

,845

2,01

,790

2,05

,823

,892

,345

rádió

1,59

,766

1,66

,771

1,62

,768

,983

,322

televízió

2,20

1,017

2,27

1,002

2,23

1,011

,527

,468

229

kozmetikum

háztartási vegyi
áru

ruházat

termékminta

2,55

1,096

2,36

1,083

2,47

1,094

3,656

,056

bolti akció

2,87

,882

2,93

,906

2,89

akciós reklámújság

2,35

,966

2,58

,976

2,45

,891

,412

,521

,976

6,317

,012

szórólap

1,80

,877

1,92

,860

1,85

,871

2,198

,139

újsághirdetés

1,77

,813

1,83

,792

1,80

,804

,656

,419

óriásplakát

1,89

,893

rádió

1,49

,691

1,92

,850

1,90

,875

,068

,794

1,54

,717

1,51

,702

,556

,456

televízió

2,15

1,009

2,23

1,027

2,18

1,016

,701

,403

termékminta

1,75

,936

1,64

,769

1,71

,872

1,779

,183

bolti akció
akciós reklámújság

2,86

,919

2,89

,850

2,87

,891

,112

,738

2,26

1,036

2,49

,969

2,36

1,014

5,661

,018

szórólap

1,68

,842

1,93

,937

1,78

,890

8,947

,003

újsághirdetés

1,68

,806

1,75

,808

1,71

,807

,848

,358

óriásplakát

1,76

,857

1,75

,810

1,75

,837

,010

,918

rádió

1,46

,731

1,58

,804

1,51

,764

2,911

,089

televízió

2,01

1,022

2,16

1,027

2,07

1,025

2,311

,129

termékminta

1,86

1,106

1,84

1,002

1,85

1,064

,078

,780

bolti akció

3,21

,845

3,22

,832

3,21

,839

,027

,870

akciós reklámújság

2,45

1,020

2,68

,973

2,55

1,007

6,201

,013

szórólap

1,96

,956

2,18

,977

2,05

,970

6,267

,013

újsághirdetés

2,01

,970

2,08

,964

2,04

,967

,554

,457

óriásplakát

2,17

1,053

2,25

,969

2,20

1,019

,621

,431

rádió

1,49

,747

1,64

,835

1,55

,787

4,480

,035

televízió

1,95

,982

2,17

1,071

2,04

1,024

5,205

,023

2,44

1,085

2,46

1,116

2,45

1,097

,059

,808

2,93

,903

2,97

,893

2,95

,898

,302

,583

akciós reklámújság

2,58

1,011

2,85

,937

2,69

,989

8,877

,003

szórólap

1,94

,957

2,21

1,012

2,05

,988

8,683

,003

újsághirdetés

2,06

,936

2,23

,935

2,13

,938

3,615

,058

óriásplakát

2,15

,987

2,35

1,006

2,23

,999

4,838

,028

tartós fogyasztási termékminta
cikk
bolti akció
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szolgáltatás

rádió

1,57

,787

1,74

,904

1,64

,840

4,584

,033

televízió

2,22

1,000

2,37

1,040

2,28

1,018

2,599

,108

termékminta

2,60

1,128

2,38

1,026

2,51

1,092

4,506

,034

bolti akció

2,59

,942

2,46

,946

2,54

,945

1,950

,163

akciós reklámújság

2,07

,917

2,24

,910

2,14

,917

3,767

,053

szórólap

2,07

,990

2,23

,937

2,14

,971

3,147

,077

újsághirdetés

1,99

,941

2,14

,870

2,05

,915

3,004

,084

óriásplakát

2,09

,943

2,13

,964

2,11

,951

,202

,654

rádió

1,71

,849

1,86

,888

1,77

,867

3,367

,067

televízió

2,27

1,026

2,38

,995

2,31

1,014

1,516

,219

Szignifikancia szint ,05.

3.1.4

Az üzletválasztás szempontjai termékkategóriák szerinti bontásban

élelmiszer

kozmetikum

háztartási vegyi
áru

ruházat

átlag

3,36

2,39

2,89

2,10

tartós
fogyasztási
cikk
1,90

szórás

,738

,956

,935

,896

,906

,954

3,21

2,72

3,02

2,60

2,49

2,27

szórás

,755

,930

,816

1,044

,992

,933

átlag

1,96

2,56

1,92

3,28

2,97

2,32

szórás

,862

,982

,792

,813

,930

,915

átlag

1,92

2,43

2,20

2,27

3,22

3,22

szórás

,811

,984

,947

,928

,906

,909

átlag

2,85

2,83

2,76

3,23

3,21

2,76

szórás

,836

,937

,925

,778

,805

,859

átlag

2,61

2,39

2,63

2,50

2,79

2,61

szórás

,872

,969

,926

,905

,935

,921

Üzletválasztás szempontjai
az otthonhoz /
munkahelyhez való közelség

többféle termék elérhetősége átlag
márkabolt jelleg
az eladók szakképzettsége
az aktuális akciók
a legolcsóbb megkeresése

szolgáltatás
2,86
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az eladók kedvessége,
személyes ismertség

átlag

2,29

2,21

1,95

2,39

2,39

2,86

szórás

,910

,945

,857

,993

,971

,918

ismerősök ajánlása

átlag

2,40

2,55

2,28

2,78

2,85

3,00

szórás

,861

,916

,880

,876

,870

,829

átlag

1,93

2,21

1,96

2,38

2,48

2,39

szórás

,769

,877

,822

,895

,926

,855

átlag

2,44

2,66

2,13

2,97

3,02

2,96

szórás

,872

,886

,864

,906

,886

,888

reklámtevékenység
az üzlet hírneve

3.1.5

A termékválasztás szempontjai termékkategóriák szerinti bontásban

Termékválasztás szempontjai
ár

elemszám
N%

egységár

elemszám
N%

szavatosság/minőség- elemszám
megőrzési idő
N%
gyártó, a termék
elemszám
eredete
N%
összetétel
elemszám

élelmiszer

háztartási vegyi
áru

kozmetikum

tartós fogyasztási
cikk

ruházat

408

422

403

448

446

86,4%

89,4%

85,4%

94,9%

94,5%

332

156

249

65

111

70,3%

33,1%

52,8%

13,8%

23,5%

394

145

147

46

225

83,5%

30,7%

31,1%

9,7%

47,7%

203

281

173

273

330

43,0%

59,5%

36,7%

57,8%

69,9%

244

198

182

205

105

N%

51,7%

41,9%

38,6%

43,4%

22,2%

biztonsági
figyelmeztetések

elemszám

64
13,6%

147
31,1%

252
53,4%

61
12,9%

179
37,9%

méret, kiszerelés
nagysága

elemszám

268
56,8%

271
57,4%

251
53,2%

264
55,9%

141
29,9%

környezetbarát jelleg

elemszám

93

86

155

29

75

N%
N%
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biotermék

N%

19,7%

18,2%

32,8%

6,1%

15,9%

elemszám

65
13,8%

60
12,7%

33
7,0%

13
2,8%

21
4,4%

22
4,7%

71
15,0%

30
6,4%

9
1,9%

12
2,5%

28
5,9%

17
3,6%

11
2,3%

13
2,8%

20
4,2%

273
57,8%

328
69,5%

201
42,6%

342
72,5%

327
69,3%

1

4

9

3

2

0,2%

0,8%

1,9%

0,6%

0,4%

N%
állatkísérletek
alkalmazása

elemszám

fair trade jelleg

elemszám

N%
N%

márkajelzés

elemszám
N%

a fentiek közül egyik
sem

elemszám
N%

233

4.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján hozott
versenyhivatali határozatok (2008–2013)

Ügyszám
1 20080162
1

20090010
20090010

2 20090012
3 20090023
4 20090040
5 20090045
6 20090047
7 20090054
8 20090066
9 20090070
10 20090071
11 20090078
12 20090083
13 20090088
14 20090092

Ügytípus
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).

Eljárás alá vont
Jysk Áruház

Döntés típusa
határozat

Döntés
kelte

VersenyfelüKözig. per státusza
gyeleti bírság

2009.06.30 0

Interaktív Televíziós
Műsorkészítő Kft.
Pannon GSM Távközlési Rt.

határozat

2009.09.03 15 000 000

jogerősen lezárult

Törley Pezsgőpincészet Kft.

határozat

2009.07.23 0

nem élt jogorvoslattal

Tesco-Globál Áruházak Zrt.

határozat

2010.01.12 8 000 000

nem élt jogorvoslattal

Baumax Magyarország Zrt.

határozat

2009.07.15 0

nem élt jogorvoslattal

Magyar Telekom Nyrt.

határozat

2009.11.10 20 000 000

jogerősen lezárult

dr. Schmidt & dr. Körösztös
Kft.

kötelezettségváll.
2009.09.24 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

PBB Credit Kft.

határozat

2009.11.17 4 000 000

nem élt jogorvoslattal

Update Magyarország Zrt.
(Schobert Ferenc Norbert)

határozat

2009.12.17 3 000 000

jogerősen lezárult

KIK Textil és Non -Food Kft.

határozat

2009.11.03 1 000 000

nem élt jogorvoslattal

Penny Market Kft

határozat

2009.12.08 30 000 000

jogerősen lezárult

New Credit Consulting Kft.

határozat

2010.01.28 100 000

nem élt jogorvoslattal

határozat

2009.11.04 1 000 000

nem élt jogorvoslattal

határozat

2009.12.10 3 000 000

nem élt jogorvoslattal

Aldi Magyarország Élelmiszer
Kereskedelmi Bt.
Telemarketing Int. Kft.

Bírságösszeg
a per alapján

nem élt jogorvoslattal

kötelezettségváll.
2009.09.22 0
végzés
kötelezettségváll.
2009.09.22 0
végzés

MTM–SBS Televízió Rt

Közig. per
eredménye

nem élt jogorvoslattal
nem élt jogorvoslattal

234

GVH döntését
helybenhagyta

15 000 000

GVH döntését
helybenhagyta

20 000 000

GVH döntését
helybenhagyta

3 000 000

GVH döntését
helybenhagyta

30 000 000

tisztességtelen ker. gyak.
15 20090094
16 20090103
17 20090132
1 20100003
2 20100011
3 20100013
20100014
4
20100014
5 20100018
6 20100019
7 20100020
8 20100028
9 20100029
10 20100030
11 20100045

12

20100059
20100059

Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.7.§.(1). megtévesztő
ker. gyak. (mulasztás)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.7.§.(1). megtévesztő
ker. gyak. (mulasztás)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.

Kinizsi Bank Zrt.

határozat

2009.11.24 0

nem élt jogorvoslattal

Ilcsi Szépítő Füvek
Biokozmetikai Kft.

határozat

2010.01.28 0

nem élt jogorvoslattal

Invest Holding System Kft.

határozat

2010.03.25 3 000 000

jogerősen lezárult

Magyar Telekom Nyrt.

határozat

2010.10.20 200 000 000

jogerősen lezárult

határozat

2012.04.27 20 000 000

nem élt jogorvoslattal

határozat

2010.07.08 2 000 000

jogerősen lezárult

határozat

2010.09.07 4 000 000

nem élt jogorvoslattal

Magyar Telekom NyRt.

határozat

2010.09.07 6 000 000

nem élt jogorvoslattal

Euromobilien Hungary Kft.

határozat

2010.09.21 900 000

jogerősen lezárult

Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz
Kft.

kötelezettségváll.
2010.10.05 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

Netrisk Első Online Biztosítási
Alkusz Kft.

határozat

2010.10.05 5 000 000

nem élt jogorvoslattal

EXIT Finance Constitution Kft. határozat

2010.09.09 0

nem élt jogorvoslattal

Hungarian Economy Partners
Kft.

határozat

2011.03.11 8 100 000

nem élt jogorvoslattal

TEVA Magyarország
Gyógyszerforg. Rt.

határozat

2011.03.08 3 000 000

Intercash Consulting Kft

határozat

Investech Informatikai és
Komunikációs Kft.
Swiss Invest 2009. Hungary
Pénzügyi Szolg. kft.
LG Electronics Magyar
Kereskedelmi Kft.

BVG Bayerische Verwertung
Kft.
Bayerische
Verwertungsgesellschaft mbH

GVH döntését
helybenhagyta
GVH döntését
helybenhagyta

3 000 000
200 000 000

GVH döntését
helybenhagyta

2 000 000

GVH döntését
helybenhagyta

900 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

3 000 000

2010.10.19 0

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

0

határozat

2011.10.27 6 000 000

nem élt jogorvoslattal

határozat

2011.10.27 2 000 000

nem élt jogorvoslattal
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13 20100065
14 20100079
15 20100088
16 20100090
17 20100097
18 20100119
20100122
19 20100122
20100122
20 20100127
20110002
20110002
1
20110002
20110002

Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.

GVH döntését
helybenhagyta

4 700 000

GVH döntését
helybenhagyta

5 000 000

GVH döntését
helybenhagyta

100 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

9 300 000

2012.01.27 8 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

8 000 000

határozat

2012.01.27 7 200 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

7 200 000

határozat

2012.01.27 2 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

2 000 000

Quantum Invest Zrt.

határozat

2010.12.02 4 700 000

jogerősen lezárult

Invest Holding System Kft.

határozat

2011.01.27 5 800 000

nem élt jogorvoslattal

Hansa-Kontakt Kft.

határozat

2011.09.01 5 000 000

jogerősen lezárult

Standard-Company Kft.

határozat

2011.01.27 1 600 000

nem élt jogorvoslattal

DEVRON Impex Kft.

kötelezettségváll.
2011.01.06 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

Vodafone Magyarország Mobil
Távközlési Zrt.

határozat

2011.06.22 100 000 000

jogerősen lezárult

Experient Enterteiment Ltd.

határozat

2011.12.20 4 500 000

folyamatban

Weltimmo S.r.o

határozat

2011.12.20 1 100 000

folyamatban

Experient Entertaiment Ltd.
Company

határozat

2011.12.20 0

folyamatban

Aeroviva Utazási Szolgáltató
Kft.

határozat

2011.10.20 0

nem élt jogorvoslattal

Conect Trade Szolgáltató Kft.

határozat

2012.01.27 9 300 000

New Face Média Kft.

határozat

Group Saving Kft.
Milsec Kft.

236

(áru)
20110002
2 20110007
3 20110009
4 20110011
5 20110012
6 20110013
7 20110014
8 20110015

9 20110017

10 20110021
11 20110022
12

20110031
20110031

Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.

Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)

Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).

GVH döntését
helybenhagyta

21 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

0

2011.06.16 10 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

10 000 000

határozat

2011.12.14 4 000 000

nem élt jogorvoslattal

Magna Vitapress Kft.

határozat

2013.06.14 7 606 250

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

7 606 250

Medicine & Business Kft.

határozat

2011.10.04 1 000 000

nem élt jogorvoslattal
GVH
határozatát
részben
megváltoztatja,
bírság
tekintetében
hatályon kívül
helyezi és új
eljárásra utasít

10 000 000

Navi Trend Szolgáltató Kft.

határozat

2012.01.27 21 000 000

Invitel Távközlési Szolgáltató
Zrt.

kötelezettségváll.
2011.12.05 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

Vitaking Kft.

határozat

2011.09.16 500 000

nem élt jogorvoslattal

Auchan Magyarország Kft

határozat

2011.08.04 0

LIDL Magyarország Bt.

határozat

C&W Publishing Ltd.

2012.08.02 10 000 000

jogerősen lezárult

Auchan Magyarország Kft

határozat

jogerősen lezárult

Spar Magyarország
Kereskedelmi Kft.

kötelezettségváll.
2011.12.22 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

allegroup.hu Kft.

határozat

2011.12.14 0

jogerősen lezárult

Kanyó Károly egyéni vállalkozó

határozat

2013.07.06 0

jogerősen lezárult

Aqua-Plastech Ipari,

határozat

2013.07.06 500 000

jogerősen lezárult
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GVH döntését
helybenhagyta
GVH döntését
helybenhagyta
GVH döntését

0
0
500 000

tisztességtelen ker. gyak.
13 20110032
14 20110033
15 20110037
16 20110057
20110060
17
20110060
18 20110067
19 20110070
20 20110071
21 20110078
22 20110081
23 20110089
24 20110090
25

20110093
20110093

Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

helybenhagyta

Baumax Magyarország Zrt.

határozat

2011.12.13 0

nem élt jogorvoslattal

Intercash Consulting Kft

határozat

2012.01.27 11 500 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

11 500 000

Vodafone Magyarország Mobil
Távközlési Zrt.

határozat

2012.05.18 50 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

50 000 000

1 st 2011 Kft.

határozat

2012.09.06 3 427 400

nem élt jogorvoslattal

Vodafone Magyarország Mobil
Távközlési Zrt.

határozat

2012.01.09 0

nem élt jogorvoslattal

Napi Gazdaság Kiadó Kft

határozat

2012.01.09 0

nem élt jogorvoslattal

Magyar Posta Zrt.

kötelezettségváll.
2012.09.12 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

Biofarma Intézmény Kft.

határozat

2012.04.27 8 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

8 000 000

Euromobilien Hungary Pénzügyi
határozat
Szolg. Kft.

2012.07.17 911 832

nem élt jogorvoslattal

Budapest Airport Zrt

határozat

2012.06.29 1 000 000

nem élt jogorvoslattal

ACCORD-MED Kft.

határozat

2012.11.09 500 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

500 000

PR-Telecom Zrt.

határozat

2012.09.13 4 000 000

nem élt jogorvoslattal

Wizz-Air Légiközlekedési Kft.

határozat

2012.09.20 0

nem élt jogorvoslattal

Telenor

határozat

2012.09.14 2 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

2 000 000

ING Biztosító Zrt.

határozat

2012.09.14 2 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését

2 000 000
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26 20110096
27 20110100
20120001
20120001
20120001
1 20120001
20120001
20120001
20120001
20120002
2

20120002
20120005

3

20120005

4 20120006
5 20120018
6 20120025
7 20120026
8 20120035

megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.

helybenhagyta
JLM PowerLine Kft.

határozat

2013.04.17 1 000 000

nem élt jogorvoslattal

Antenna Hungária Zrt.

határozat

2013.01.18 30 000 000

jogerősen lezárult

Magneter FX Kft.

határozat

2013.06.11 3 000 000

folyamatban

Biyovis Hungary Kft.

határozat

2013.06.11 260 000

folyamatban

Ditec 96 Kft.

határozat

2013.06.11 800 000

folyamatban

Medicial Magnetic Kft.

határozat

2013.06.11 520 000

folyamatban

RING ÁRNYÉK MAGNETER Szolgáltató Kkt.

határozat

2013.06.11 0

folyamatban

Masterbalance Kft.

határozat

2013.06.11 0

folyamatban

Magneter Hungary Kft.

határozat

2013.06.11 180 000

folyamatban

Tribune Ventures Európa Kft.

határozat

2013.06.05 4 450 000

nem élt jogorvoslattal

Gemenc és környéke Busz Kft.

határozat

2013.06.05 0

nem élt jogorvoslattal

Perfectum Consulting Zrt.

határozat

2012.12.13 1 200 000

nem élt jogorvoslattal

Piac és Profit Kft.

határozat

2012.12.13 0

nem élt jogorvoslattal

Direkt Market Kft.

határozat

2012.12.03 15 000 000

folyamatban

Penny Market Kft

határozat

2013.03.20 5 000 000

nem élt jogorvoslattal

Aldi Magyarország Élelmiszer
Bt.

határozat

2013.01.11 25 000 000

nem élt jogorvoslattal

Vital Direkt Kft

határozat

2013.04.11 15 000 000

jogerősen lezárult

Propharmatech Egészségügyi és
Műszaki Kut. Fejl. Kft.

határozat

2012.12.04 1 600 000

jogerősen lezárult
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GVH döntését
helybenhagyta

GVH döntését
helybenhagyta
GVH döntését
helybenhagyta

30 000 000

15 000 000
1 600 000

9 20120036
10 20120037
11 20120039
12 20120040
13 20120041
14 20120042
20120044
15
20120044
16 20120049
17 20120050
18 20120052
19

20120056
20120056

20 20120067
21 20120073
22 20120074

Fttv.7.§.(1). megtévesztő
ker. gyak. (mulasztás)
Fttv.6.§.(2).a-b.
megtévesztő ker. gyak.
(vállalkozás)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.7.§.(1). megtévesztő
ker. gyak. (mulasztás)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.6.§.(2).a-b.
megtévesztő ker. gyak.
(vállalkozás)
Fttv.6.§.(2).a-b.
megtévesztő ker. gyak.
(vállalkozás)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.6.§.(2).a-b.
megtévesztő ker. gyak.
(vállalkozás)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.

GVH döntését
helybenhagyta

0

GVH döntését
helybenhagyta

50 000 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

25 000 000

2013.05.09 2 200 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

2 200 000

határozat

2013.05.09 1 700 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

1 700 000

Hold-Financial Kft.

határozat

2013.04.16 10 334 000

jogerősen lezárult

GVH döntését
helybenhagyta

10 334 000

MTM-SBS Televízió Zrt.

határozat

2013.03.28 5 000 000

nem élt jogorvoslattal

TEVA Magyarország Zrt.

határozat

2013.05.30 3 000 000

nem élt jogorvoslattal

Multi Webshop Kft.

határozat

2013.04.30 10 985 600

folyamatban

Csapó Invest Kft.

határozat

2013.04.30 1 000 000

folyamatban

Vodafone Magyarország Zrt

határozat

2013.07.05 25 000 000

nem élt jogorvoslattal

Czinege és Fiai Kft.

határozat

2014.02.03 1 750 000

folyamatban

MKK Magyar
Kedvezménykártya Kft.

határozat

2013.08.01 227 200

nem élt jogorvoslattal

Telenor Magyarország Zrt.

határozat

2013.02.20 0

jogerősen lezárult

Vodafone Magyarország Mobil
Távközlési Zrt.

határozat

2013.02.21 30 000 000

nem élt jogorvoslattal

Ryanair Ltd

határozat

2013.04.12 15000000

nem élt jogorvoslattal

Provident Pénzügyi Zrt.

határozat

2013.05.15 50 000 000

jogerősen lezárult

SEMPER VERITAS Kft.

határozat

2013.03.08 900 000

nem élt jogorvoslattal

Telemarketing Int. Kft.

határozat

2013.07.22 25 000 000

Taxi - 2000 Hungary Zrt.

határozat

TOP Taxi-2000000 Kft.
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(áru)
23 20120077
24 20120082
25 20120084
26 20120086
27 20120089
28 20120094
29 20120097
30 20120098
31 20120099
20120101
32
20120101
20120102
33
20120102
34 20120104
35 20120105

Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(2).a-b.
megtévesztő ker. gyak.

GlaxoSmithKline Kft.

határozat

2013.07.04 2 300 000

nem élt jogorvoslattal

Sanofi-Aventis Magyarország
határozat
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2013.09.16 2 500 000

nem élt jogorvoslattal

Immunotic Kft.

határozat

2013.08.09 2 000 000

nem élt jogorvoslattal

Fensus Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

határozat

2013.10.03 169 600

nem élt jogorvoslattal

Magyar Telekom Nyrt.

határozat

2013.10.30 20 000 000

nem élt jogorvoslattal

Ryanair Ltd

határozat

2013.09.16 10 000 000

nem élt jogorvoslattal

Direkt Market Kft.

határozat

2013.10.22 12 000 000

nem élt jogorvoslattal

Direkt Market Kft.

határozat

2013.10.25 10 222 000

nem élt jogorvoslattal

Dolce Notte Kft.

határozat

2014.03.21 4 547 600

jogorvoslati határidő
nyitva

Multi Credit Finance Solutions
Kft.

határozat

2013.12.13 6 443 310

nem élt jogorvoslattal

Intercash Consulting Kft

határozat

2013.12.13 12 824 800

nem élt jogorvoslattal

Dotal Plus Kft.

határozat

2013.11.21 849 528

nem élt jogorvoslattal

Life Organization Kft.

határozat

2013.11.21 92 400

nem élt jogorvoslattal

Shell Hungary Zrt.

határozat

2013.12.20 25 000 000

folyamatban

ESO TV Magyarország Kft.

határozat

2013.11.21 13 500 000

folyamatban
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(vállalkozás)
36 20120108
1 20130006
2 20130012
3 20130016
20130017
4
20130017
5 20130018
6 20130019
7 20130022
8 20130023
9 20130025
10 20130027
11 20130033
12 20130037

Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.7.§.(1). megtévesztő
ker. gyak. (mulasztás)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(2).a-b.
megtévesztő ker. gyak.
(vállalkozás)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.

TIGÁZ Tiszántúli
Gázszolgáltató Zrt.

kötelezettségváll.
2013.10.16 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

VIVA NATURA WORLD Kft.

határozat

2014.02.19 10 000 000

folyamatban

Vitaminkosár Gyógyszer
Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

határozat

2014.02.21 16 000 000

nem élt jogorvoslattal

McDonald's Magyarországi
Étterem Hálózat Kft.

határozat

2013.12.19 15 000 000

nem élt jogorvoslattal

Lyoness Europe AG

határozat

2013.11.28 0

nem élt jogorvoslattal

Lyoness Hungary Kft.

határozat

2013.11.28 10 000 000

nem élt jogorvoslattal

Akacia Pharma Kft.

kötelezettségváll.
2013.11.07 0
végzés

nem élt jogorvoslattal

TVBrands Kft.

határozat

2013.12.03 14 000 000

nem élt jogorvoslattal

Maspex Olympos Kft.

határozat

2013.12.13 4 500 000

folyamatban

Wellnet Kft.

határozat

2013.11.11 3 000 000

jogerősen lezárult

Vodafone Magyarország Zrt.

határozat

2013.11.27 50 000 000

nem élt jogorvoslattal

2014.03.20 0

jogorvoslati határidő
nyitva

kötelezettségváll.
Interalfa-Complex Kft.

végzés

ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-,
Üditőital-gyártó Szöv. Pincészet
Zrt.

határozat

2013.12.20 15 000 000

folyamatban

Bioron Hungária Kft.

határozat

2014.03.13 12 600 000

jogorvoslati határidő
nyitva
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GVH döntését
helybenhagyta

3 000 000

(áru)
20130037
13 20130041
14 20130053
15 20130067
16 20130071

Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.6.§.(1).a-i.
megtévesztő ker. gyak.
(áru)
Fttv.3.§.(1).
tisztességtelen ker. gyak.
Fttv.Melléklet.m1-m31.
feketelista

Laboratories Boiron

határozat

2014.03.13 10 200 000

jogorvoslati határidő
nyitva

Resort Club Hungary Kft.

határozat

2014.03.20 12 439 640

folyamatban

Magyar Éremkibocsátó Intézet

határozat

2014.03.31 100 000 000

folyamatban

IsoShell Építőelem Gyártó és
Forgalmazó Kft.

határozat

2014.03.07 0

Biofarma Intézmény Kft.

határozat

2014.05.15 10 427 000

jogorvoslati határidő
nyitva
jogorvoslati határidő
nyitva

Forrás: GVH Közérdekű adatok, URL (Letöltés dátuma: 2014.06.10.)
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5.
5.1.

Tartalomelemzés összesítő táblázatai
Kategóriák évek szerinti megoszlása

Év / Kategóriák
Tisztességtelen
gyakorlat az Fttv.
szerint

feketelistás gyakorlat
agresszív kereskedelmi gyakorlat
megtévesztő tevékenység
megtévesztő mulasztás
általános klauzula
összesen
Tisztességtelen
ármegállapítás
kereskedelmi
fogyasztói csoport szervezés
gyakorlat típusa
hatás-állítások
kedvezmény feltüntetése, ígérete
készletezés
nyereményjáték
termék eredete
termék lényeges tulajdonsága
egyéb gyakorlat
összesen (n)
Vizsgálat
fogyasztói panasz / jelzés
megindításának
hivatalból indított
körülményei
kérelemre indított
összesen (n)
Érintett fogyasztói átlagfogyasztó
kör
sérülékeny fogyasztók
összesen (n)

db

2008
n% N%

1 100,0

1,0

1 100,0

1 100,0

10,0

1 100,0
1 100,0

1,0

1 100,0
1 100,0

1,1

1 100,0

2009
2010
n% N% db n% N% db
3 15,0 12,0
4 14,8 16,0
3
1
3,7 50,0
14 70,0 13,9
19 70,4 18,8
22
3 15,0 20,0
3 11,1 20,0
4
2
20 100,0
27 100,0
31
2
9,5 16,7
2
7,7 16,7
5
1
4,8
5,9
8 30,8 47,1
4
2
9,5
6,3
1
3,8
3,1
7
1
4,8 10,0
2
7,7 20,0
2
9,5 40,0
2
7,7 33,3
1
1
3,8 16,7
2
11 52,4 21,2
9 34,6 17,3
8
2
9,5 28,6
1
3,8 14,3
2
21 100,0
26 100,0
29
1
5,6 20,0
16 94,1 16,2
16 88,9 16,2
24
1
5,9 14,3
1
5,6 14,3
17 100,0
18 100,0
24
17 89,5 19,3
17 94,4 19,3
20
2 10,5
7,1
1
5,6
3,6
6
19 100,0
18 100,0
26

db

2011
n% N% db
9,7 12,0
9
1
71,0 21,8
30
12,9 26,7
4
6,5 28,6
5
100,0
49
17,2 41,7
3
13,8 23,5
4
24,1 21,9
14
3
2
3,4 16,7
6,9 33,3
1
27,6 15,4
15
6,9 28,6
1
100,0
43
3
100,0 24,2
29
3
100,0
35
76,9 22,7
21
23,1 21,4
13
100,0
34
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2012
2013
Összesen
n% N% db n% N%
(N)
18,37 36,0
6 27,3 24,0
25
2,041 50,0
2
61,22 29,7
15 68,2 14,9
101
8,163 26,7
1
4,5
6,7
15
10,2 71,4
7
100,0
22 100,0
7,0 25,0
12
9,3 23,5
17
32,6 43,8
8 29,6 25,0
32
7,0 30,0
3 11,1 30,0
10
4,7 40,0
1
3,7 20,0
5
3 11,1 50,0
6
2,3 16,7
2
7,4 33,3
6
34,9 28,8
9 33,3 17,3
52
2,3 14,3
1
3,7 14,3
7
100,0
27 100,0
8,6 60,0
1
6,3 20,0
5
82,9 29,3
13 81,3 13,1
99
8,6 42,9
2 12,5 28,6
7
100,0
16 100,0
61,76 23,86
12 66,7 13,6
88
38,24 46,43
6 33,3 21,4
28
100,0
18 100,0

Alkalmazott
kommunikációs
eszközök

Vállalkozás típusa

eladáshelyi reklám
elektronikus DM levél
honlap
katalógus, reklámújság
köztéri reklámhordozó
nyomtatott DM levél
nyomtatott sajtótermékek
rádió
szórólap
televízió
termékcímke
egyéb kommunikációs eszköz
összesen (n)
nagyvállalat
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikro vállalkozás
összesen (n)

1 100,0

4,3

1 100,0
1 100,0

1 100,0

10,0

3

6,7

10,0

6
6
5
1
10
1
5
5

13,3
13,3
11,1
2,2
22,2
2,2
11,1
11,1

9,0
26,1
20,8
25,0
14,1
7,1
18,5
13,5

3
6,7
45 100,0
5 38,5
2 15,4
3 23,1
3 23,1
13 100,0

20,0
11,9
20,0
33,3
6,8

2
2
10
2
3

4,7
4,7
23,3
4,7
7,0

6,7
11,8
14,9
8,7
12,5

4
2
11
6
5

6,6
3,3
18,0
9,8
8,2

13,3
11,8
16,4
26,1
20,8

13
1
4
4

30,2
2,3
9,3
9,3

18,3
7,1
14,8
10,8

15 24,6
5
8,2
5
8,2
6
9,8
1
1,6
1
1,6
61 100,0
13 48,1
2
7,4
2
7,4
10 37,0
27 100,0

21,1
35,7
18,5
16,2
20,0
6,7

2
4,7 13,3
43 100,0
6 60,0 14,29
1 10,0
10
3 30,0 6,818
10 100,0

31,0
20,0
22,2
22,7

n% - éven belüli előfordulás gyakorisága
N% - kategórián belüli előfordulás gyakorisága
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10
6
26
5
6
1
23
4
8
15
3

9,3
5,6
24,3
4,7
5,6
0,9
21,5
3,7
7,5
14,0
2,8

33,33
35,29
38,81
21,74
25
25
32,39
28,57
29,63
40,54
60

107 100,0
15 39,47
2 5,263

35,7
20,0

21 55,26
38 100,0

47,7

11 14,3 36,7
7
9,1 41,2
14 18,2 20,9
3
3,9 13,0
5
6,5 20,8
2
2,6 50,0
10 13,0 14,1
3
3,9 21,4
5
6,5 18,5
7
9,1 18,9
1
1,3 20,0
9 11,7 60,0
77 100,0
3 18,8 7,143
2 12,5
20
4 25,0 44,44
7 43,8 15,91
16 100,0

30
17
67
23
24
4
71
14
27
37
5
15
42
10
9
44

5.2.

Kategóriák terméktípusok szerinti megoszlása

Terméktípusok / Kategóriák

energiaszektor
db

Tisztességtelen
gyakorlat az Fttv.
szerint

feketelistás gyakorlat
agresszív kereskedelmi gyakorlat
megtévesztő tevékenység
megtévesztő mulasztás
általános klauzula
összesen (n)
Tisztességtelen
ármegállapítás
kereskedelmi
fogyasztói csoport szervezés
gyakorlat típusa
hatás-állítások
kedvezmény feltüntetése, ígérete
készletezés
nyereményjáték
termék eredete
termék lényeges tulajdonsága
egyéb gyakorlat
összesen (n)
Vizsgálat
fogyasztói panasz / jelzés
megindításának
hivatalból indított
körülményei
kérelemre indított
összesen (n)
Érintett fogyasztói átlagfogyasztó
kör
sérülékeny fogyasztók
összesen (n)
Alkalmazott
eladáshelyi reklám
kommunikációs
elektronikus DM levél
eszközök
honlap
katalógus, reklámújság
köztéri reklámhordozó
nyomtatott DM levél
nyomtatott sajtótermékek
rádió
szórólap
televízió
termékcímke
egyéb kommunikációs eszköz
összesen (n)

n%

N%

db
4

3

75,0

3,0

1 25,0
4 100,0

14,3

étrend-kiegészítő,
gyógyszer

élelmiszer

pénzügyi termék,
fogyasztói csoport

n% N% db n% N% db
22,2 16,0
3 13,6 12,0

12 66,7
1
5,6
1
5,6
18 100,0

11,9
6,7
14,3

18

81,8

17,8

1
4,5
22 100,0
1
3,3

14,3

17

53,1

n%

1

33,3
33,3

33,3

3,1
9,1

2,0

3 100,0
3 100,0

3,0

3 100,0
2 100,0

2,3

2 100,0
1 11,1
1 11,1
2 22,2

3,3
5,9
3,0

1

11,1

4,2

1
1
1
1

11,1
11,1
11,1
11,1

1,4
7,1
3,7
2,7

9 100,0

3

17,6

9,4

56,7

21
1

13 92,3
11 78,6
3 21,4
14 100,0
6 14,3
1
2,4
7 16,7
8 19,0
5 11,9
5 11,9
1
2,4
3
7,1
2
4,8
2
4,8
2
4,8
42 100,0

40,0
16,7
83,3
9,8
14,3
20,0
12,1

12,6
10,7
20,0
5,9
10,4
34,8
20,8
7,0
7,1
11,1
5,4
40,0
13,3

95,5
4,5

20,8
6,7

22 100,0
8,3

1
2 11,8
1
5,9
5 29,4
5 29,4
1
5,9
17 100,0
1
7,7
12 92,3

1
1

3,3
3,3

20,0
16,7

10

33,3

19,6

30
1
15
1
17
7
11
18
8
2
11
1
4
1
14
1
3
6
2
3
56

100,0
5,9
88,2
5,9
100,0
38,9
61,1
100,0
14,3
3,6
19,6
1,8
7,1
1,8
25,0
1,8
5,4
10,7
3,6
5,4
100,0

4

8,0
39,3
26,7
11,8
16,4
4,3
16,7
25,0
19,7
7,1
11,1
16,2
40,0
20,0

n% N% db n% N% db n%
15,0 12,0
3 50,0 12,0
4 50,0

11 55,0
5 25,0
1
5,0
20 100,0
2 12,5

10,9
33,3
14,3

2

4,5

18,2

9,1

33,3

2,0

1 16,7
6 100,0

14,3

4

80,0

12,5

1

20,0

2,0

4

50,0

8 100,0

16,7

7,8

20 95,2
1
4,8
21 100,0
21 91,3
2
8,7
23 100,0
2
5,4
1
2,7
5 13,5

20,2
14,3

3
1
21
1
1
2

12,5
25,0
29,6
7,1
3,7
5,4

8,1
2,7
56,8
2,7
2,7
5,4

37 100,0

24,1
7,1
6,7
5,9
7,5

1

6,3

9,1

3

18,8

50,0

9 56,3
1
6,3
16 100,0

17,6
14,3

13 100,0

13,1

13 100,0
14 100,0

16,1

14 100,0
7 12,3
3
5,3
10 17,5
6
1
8
3
7
9

23,3
17,6
14,9

10,5
1,8
14,0
5,3
12,3
15,8

25,0
25,0
11,3
21,4
25,9
24,3

3
5,3
57 100,0

20,0

5 100,0
1
6,3
3 18,8
1
6,3
5 31,3
2 40,0
3 60,0
5 100,0

4
1

80,0
20,0

5 100,0
20,0
3,0
14,3

4 100,0
4 100,0

2,3
10,7

3
2
1

23,1
15,4
7,7

4,5
8,7
4,2

2

15,4

2,8

1
3

7,7
23,1

3,7
8,1

1
7,7
13 100,0

6,7
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egyéb termék,
Összesen
szolgáltatás
(N)
N% db n% N%
16,0
8 16,0 32,0
25
2
4,0 100,0
2
4,0
30 60,0 29,7
101
8 16,0 53,3
15
2
4,0 28,6
7
50 100,0
9 18,4 75,0
12
17
12,5
3
6,1
9,4
32
9,1
7 14,3 63,6
11
2
4,1 40,0
5
1
2,0 16,7
6
1
2,0 16,7
6
21 42,9 41,2
51
5 10,2 71,4
7
49 100,0
2
5,7 40,0
5
4,0
29 82,9 29,3
99
4 11,4 57,1
7
35 100,0
30 88,2 34,5
87
17,9
4 11,8 14,3
28
34 100,0
6
6,0 20,0
30
11,8
7
7,0 41,2
17
6,0
25 25,0 37,3
67
8,7
10 10,0 43,5
23
4,2
3
3,0 12,5
24
1
1,0 25,0
4
4,2
17 17,0 23,9
71
7,1
6
6,0 42,9
14
11,1
8
8,0 29,6
27
8,1
11 11,0 29,7
37
1
1,0 20,0
5
6,7
5
5,0 33,3
15
100 100,0

orvostechnikai,
gyógyászati seszköz

kozmetikum

77,3 100,0

22 100,0
20,0
15,2
14,3

db
3

17
1
1

N%

infokommunikációs
szolgáltatás

5 100,0
5 100,0
2
4
2
1

10,0
20,0
10,0
5,0

3
1
3
3

15,0
5,0
15,0
15,0

1
5,0
20 100,0

Vállalkozás típusa nagyvállalat
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikro vállalkozás
összesen (n)

3 100,0

7,1

3 100,0

7
3

58,3
25,0

16,7
30,0

2 16,7
12 100,0

4,5

4

25,0

3 18,8
9 56,3
16 100,0

9,5
33,3
20,5

2

14,3

1
7,1
11 78,6
14 100,0

4,8

25,0

15 83,3
1
5,6
1
5,6
1
5,6
18 100,0

35,7
10,0
11,1
2,3

2 40,0
1 20,0
2 40,0
5 100,0

20,0
11,1
4,5

4 100,0
4 100,0

9,1

11 33,3
4 12,1
3
9,1
15 45,5
33 100,0

26,2
40,0
33,3
34,1

42
10
9
44

n% - terméktípuson belüli előfordulás gyakorisága
N% - kategórián belüli előfordulás gyakorisága

5.3.

Kategóriák megoszlása a vállalkozások típusa szerint

Vállalkozás típusa / Kategóriák
Tisztességtelen
gyakorlat az Fttv.
szerint

Tisztességtelen
kereskedelmi
gyakorlat típusa

Vizsgálat
megindításának
körülményei

feketelistás gyakorlat
agresszív kereskedelmi gyakorlat
megtévesztő tevékenység
megtévesztő mulasztás
általános klauzula
összesen (n)
ármegállapítás
fogyasztói csoport szervezés
hatás-állítások
kedvezmény feltüntetése, ígérete
készletezés
nyereményjáték
termék eredete
termék lényeges tulajdonsága
egyéb gyakorlat
összesen (n)
fogyasztói panasz / jelzés
hivatalból indított
kérelemre indított
összesen (n)

nagyvállalat
db
n%
N%
6
12,2
25,0
32
9
2
49
5

65,3
18,4
4,1
100,0
11,4

38,6
69,2
28,6

5
4
3
3
3
19
2
44
1
33
1
35

11,4
9,1
6,8
6,8
6,8
43,2
4,5
100,0
2,9
94,3
2,9
100,0

16,7
44,4
60,0
60,0
75,0
40,4
40,0

50,0

20,0
39,8
16,7

középvállalkozás
db
n%
N%
1
7
1
3
12
1

8,3
58,3
8,3
25,0
100,0
9,1

100,0
8,4
7,7
42,9

3
2

27,3
18,2

10,0
22,2

5

45,5

10,6

11
1
8

100,0
11,1
88,9

20,0
9,6

9

100,0

10,0

kisvállalkozás
db
n%
N%
1
8,3
4,2
9
1
1
12
1

75,0
8,3
8,3
100,0
6,7

10,8
7,7
14,3

4
1
1
1
1
5
1
15

26,7
6,7
6,7
6,7
6,7
33,3
6,7
100,0

13,3
11,1
20,0
20,0
25,0
10,6
20,0

8
1
9

88,9
11,1
100,0

9,6
16,7

10,0

mikro vállalkozás
db
n%
N%
17
30,9
70,8
35
2
1
55
3
8
18
2
1
1

63,6
3,6
1,8
100,0
5,7
15,1
34,0
3,8
1,9
1,9

18
2
53
3
34
4
41

34,0
3,8
100,0
7,3
82,9
9,8
100,0
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42,2
15,4
14,3
30,0
100,0
60,0
22,2
20,0
20,0
38,3
40,0
60,0
41,0
66,7

db
18
1
51
4
5
79
5
8
25
5
2
2
1
28
3
79
4
50
5
59

KKV*
n%
22,8
1,3
64,6
5,1
6,3
100,0
6,3
10,1
31,6
6,3
2,5
2,5
1,3
35,4
3,8
100,0
6,8
84,7
8,5
100,0

N%
75,0
100,0
61,4
30,8
71,4

Összesen
(N)
24
1
83
13
7

50,0
100,0
83,3
55,6
40,0
40,0
25,0
59,6
60,0

10
8
30
9
5
5
4
47
5

80,0
60,2
83,3

5
83
6

Érintett fogyasztói
kör
Alkalmazott
kommunikációs
eszközök

átlagfogyasztó
sérülékeny fogyasztók
összesen (n)
eladáshelyi reklám
elektronikus DM levél
honlap
katalógus, reklámújság
köztéri reklámhordozó
nyomtatott DM levél
nyomtatott sajtótermékek
rádió
szórólap
televízió
termékcímke
egyéb kommunikációs eszköz
összesen (n)

35
2
37
15
6
22
10
10
2
16
6
10
16
1
5
119

94,6
5,4
100,0
12,6
5,0
18,5
8,4
8,4
1,7
13,4
5,0
8,4
13,4
0,8
4,2
100,0

47,9
8,3
55,6
35,3
37,3
52,6
52,6
50,0
27,6
46,2
37,0
48,5
25,0
33,3

6
3
9

66,7
33,3
100,0

8,2
12,5

6
3
2

23,1
11,5
7,7

10,2
15,8
10,5

5
1
3
4

19,2
3,8
11,5
15,4

8,6
7,7
11,1
12,1

2
26

7,7
100,0

13,3

8
1
9
5
2
5
2
2
1
7
1
4
5

88,9
11,1
100,0
13,2
5,3
13,2
5,3
5,3
2,6
18,4
2,6
10,5
13,2

11,0
4,2

4
38

10,5
100,0

26,7

18,5
11,8
8,5
10,5
10,5
25,0
12,1
7,7
14,8
15,2

24
18
42
7
9
26
4
5
1
30
5
10
8
3
4
112

* KKV = Σ Középvállalkozás; Kisvállalkozás; Mikro vállalkozás
n% - vállalkozás típusán belüli előfordulás gyakorisága
N% - kategórián belüli előfordulás gyakorisága
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57,1
42,9
100,0
6,3
8,0
23,2
3,6
4,5
0,9
26,8
4,5
8,9
7,1
2,7
3,6
100,0

32,9
75,0
25,9
52,9
44,1
21,1
26,3
25,0
51,7
38,5
37,0
24,2
75,0

38
22
60
12
11
37
9
9
2
42
7
17
17
3
10
176

63,3
36,7
100,0
6,8
6,3
21,0
5,1
5,1
1,1
23,9
4,0
9,7
9,7
1,7
5,7
100,0

52,1
91,7

73
24

44,4
64,7
62,7
47,4
47,4
50,0
72,4
53,8
63,0
51,5
75,0
66,7

27
17
59
19
19
4
58
13
27
33
4
15

5.4.

Kategóriák megoszlása az Fttv. szerinti megítélés szerint

Fttv. szerint / Kategóriák
Tisztességtelen
kereskedelmi
gyakorlat típusa

Vizsgálat
megindításának
körülményei
Érintett
fogyasztói kör
Alkalmazott
kommunikációs
eszközök

ármegállapítás
fogyasztói csoport szervezés
hatás-állítások
kedvezmény feltüntetése, ígérete
készletezés
nyereményjáték
termék eredete
termék lényeges tulajdonsága
egyéb gyakorlat
összesen (n)
fogyasztói panasz / jelzés
hivatalból indított
kérelemre indított
összesen (n)
átlagfogyasztó
sérülékeny fogyasztók
összesen (n)
eladáshelyi reklám
elektronikus DM levél
honlap
katalógus, reklámújság
köztéri reklámhordozó
nyomtatott DM levél
nyomtatott sajtótermékek
rádió
szórólap
televízió
termékcímke
egyéb kommunikációs eszköz
összesen (n)

agresszív ker. gyakorlat
db
n%
N%

2
1
3
1

66,7
33,3
100,0
50,0

1
2
1
1
2

50,0
100,0
50,0
50,0
100,0

1

50,0

1

50,0

2

100,0

3,2
9,1
12,5

általános klauzula
db
n%
N%
1
14,3
6,3
3
1

42,9
14,3

6,8
6,3

2

28,6

3,2

7
1
6

100,0
14,3
85,7

12,5
4,9

7
2
4
6
1

100,0
33,3
66,7
100,0
6,3

3
1
1

18,8
6,3
6,3

3,5
3,6
3,2

4
1
2
3

25,0
6,3
12,5
18,8

4,5
5,3
5,4
5,8

16

100,0

8,3
1,0
2,3

1,2

1,9

1,9
9,3
2,8

feketelistás gyakorlat
megtévesztő mulasztás megtévesztő tevékenység Összesen
db
n%
N%
db
n%
N%
db
n%
N%
(N)
2
5,6
12,5
5
26,3
31,3
8
6,3
50,0
16
17
13,5
100,0
17
11
30,6
25,0
30
23,8
68,2
44
2
5,6
12,5
2
10,5
12,5
11
8,7
68,8
16
4
11,1
50,0
4
3,2
50,0
8
4
11,1
40,0
2
10,5
20,0
4
3,2
40,0
10
6
4,8
100,0
6
10
27,8
15,9
8
42,1
12,7
41
32,5
65,1
63
3
8,3
27,3
2
10,5
18,2
5
4,0
45,5
11
36
100,0
19
100,0
126
100,0
3
12,0
37,5
1
7,7
12,5
2
2,1
25,0
8
18
72,0
14,8
11
84,6
9,0
87
91,6
71,3
122
4
16,0
33,3
1
7,7
8,3
6
6,3
50,0
12
25
100,0
13
100,0
95
100,0
14
50,0
13,5
13
92,9
12,5
74
76,3
71,2
104
14
50,0
32,6
1
7,1
2,3
23
23,7
53,5
43
28
100,0
14
100,0
97
100,0
6
7,3
16,7
5
11,4
13,9
24
8,5
66,7
36
8
9,8
34,8
2
4,5
8,7
13
4,6
56,5
23
16
19,5
18,6
8
18,2
9,3
58
20,5
67,4
86
7
8,5
25,0
1
2,3
3,6
19
6,7
67,9
28
5
6,1
16,1
3
6,8
9,7
22
7,8
71,0
31
1
1,2
25,0
3
1,1
75,0
4
13
15,9
14,8
7
15,9
8,0
64
22,6
72,7
88
2
2,4
10,5
4
9,1
21,1
12
4,2
63,2
19
9
11,0
24,3
2
4,5
5,4
24
8,5
64,9
37
10
12,2
19,2
7
15,9
13,5
31
11,0
59,6
52
1
1,2
16,7
1
2,3
16,7
4
1,4
66,7
6
4
4,9
23,5
4
9,1
23,5
9
3,2
52,9
17
82
100,0
44
100,0
283
100,0
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Vállalkozás típusa nagyvállalat
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikro vállalkozás
összesen (n)

1

100,0

1

100,0

7,7

2
3
1
1
7

28,6
42,9
14,3
14,3
100,0

3,8
23,1
10,0
1,7

6
1
1
18
26

23,1
3,8
3,8
69,2
100,0

11,5
7,7
10,0
30,5

10
2
1
2
15

n% - Fttv. szerinti megítélésen belüli előfordulás gyakorisága
N% - kategórián belüli előfordulás gyakorisága
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66,7
13,3
6,7
13,3
100

19,2
15,4
10,0
3,4

34
6
7
38
85

40,0
7,1
8,2
44,7
100,0

65,4
46,2
70,0
64,4

52
13
10
59

