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Nemcsak a fiatalok és az idõ-
sek, hanem a fizikai vagy szelle-
mi fogyatékosságuk miatt kü-
lönösen kiszolgáltatott vásár-
lók védelmét is kiemelt feladat-
ként kezeli a 2016-os fogyasz-
tóvédelmi politika. A kor-
mányhatározatként kihirdetett
ütemterv célként nevesíti a vál-
lalkozások felkészítését, emel-
lett növekedhet a civil szerveze-
tek prevencióban betöltött fel-
adata is. A jövõben a bíróságok
helyett a békéltetõtestületeké
lehet a fõszerep a vitás helyze-
tek rendezésében.

n BODACZ PÉTER

N éhány nappal a tavalyi év vége
elõtt közzétette a kormány a

2016-ra vonatkozó fogyasztóvédel-
mi politikáját. A szakhatóságok és a
területen ténykedõ civil szervezetek
munkáját segítõ és összehangoló
iránymutatás egy átfogó, uniós
szintû stratégia része, amelynek
megvalósítása négy évvel ezelõtt
kezdõdött és 2018-ig tart. A Magyar
Közlönyben megjelent V. közép-
távú fogyasztóvédelmi politika cí-
met viselõ kormányhatározat ki-
emelten szól a fogyasztóknak a di-
gitális piac jelentette kihívásokra
való felkészítésérõl, valamint az
egészségtudatos fogyasztási szoká-
sok kialakításáról. A jogszabály ér-
telmében a kabinet vizsgálni fogja,
milyen intézkedések szükségesek a
gyermek-, illetve tanköteles korúak
körében a tudatos fogyasztóvá vá-
lás elõsegítése érdekében. A meg-
különböztetett figyelem az ütem-
terv szerint jövõ év végéig biztosan
tart, a tapasztalatokat várhatóan
ekkor értékelik ki.

A fiatalok mellett kiemelt cso-
portot képeznek a koruk, hiszé-
kenységük, szellemi vagy fizikai
fogyatkozásuk miatt különösen ki-
szolgáltatott fogyasztók is. Az õ vé-

delmüket szolgáló jogszabályok –
különös tekintettel az árubemuta-
tóval egybekötött termékértékesí-
tést korlátozó törvény – érvénye-
sülésének fokozott hatósági vizsgá-
lata, továbbá az e célkitûzés érde-
kében szükséges jogszabályok ki-
dolgozása szintén kiemelt terület
lesz a minisztériumok számára. Az
említett törvény egyébiránt igen
szigorú feltételeket szab a korábbi
tapasztalatok alapján a hiszékeny
emberek, nyugdíjasok lehúzására
szakosodott árubemutató-szerve-
zõkkel szemben: talán a legfonto-
sabb változás, hogy a jövõben a cé-

gek kötelesek lesznek a megye-
székhelyeken és a rendezvények
helyszínén ügyfélszolgálatot üze-
meltetni. Ezáltal csökken a lehetõ-
sége annak, hogy a termékértékesí-
tés után nyom nélkül felszívódja-
nak a társaságok.

Lényegesen javulhat a szabá-
lyokkal, elõírásokkal kapcsolatos
tájékoztatás is: a határozat a fej-
lesztési tárcának elõírja a fogyasz-
tóvédelmi ábécé létrehozását és
terjesztését. Ez egy olyan egységes
ismerettár lesz, amely minden, a
fogyasztók érdekeit védõ ismeret-
anyagot tematikus, áttekinthetõ,

könnyen érthetõ és értelmezhetõ
formában tartalmaz. Emellett a
csapból is a témával kapcsolatos
ismeretek, információk fognak
folyni: szintén a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) dolga
lesz gondoskodni a fogyasztóvé-
delmi témakörök médiában való
megjelenésérõl.

Segítségre számíthatnak a vál-
lalkozások is, az õket érintõ fo-
gyasztóvédelmi információk kü-
lönbözõ tájékoztató anyagokban
lesznek elérhetõk számukra. Ezek
összeállításánál kiemelt figyelmet
kell fordítani azok könnyen értel-

mezhetõségére, kezelhetõségére.
Az anyagok közvetítésében fontos
szerepük lesz a szakmai kamarák-
nak is.

Folytatva a korábbi években
eredményesnek bizonyult gyakor-
latot, a kormány a szakhatóságok
közremûködésével a prevenciót, a
pozitív ösztönzést, valamint a vitás
helyzetek lehetõség szerint bírósá-
gon kívüli rendezését igyekszik
ösztönözni. Ennek szellemében az
online kereskedelemmel kapcsola-
tos jogkövetés elõmozdítása érde-
kében folyamatosan frissítik a
Mintawebáruház honlapját. A vál-

lalkozások jogkövetõ magatartásá-
nak elõsegítése érdekében a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(NFH) fejlesztheti a már korábban
létrehozott preventív és alternatív
ösztönzõ eszközöket, a pozitív lis-
tát, illetve a fogyasztóbarát tanúsí-
tási rendszert. A kormányrendelet
értelmében javulhat a fogyasztó-
védelmi civil szervezetek, az NFH,
valamint a békéltetõtestületek
együttmûködése is. Utóbbiak fel-
adatai tovább bõvülhetnek az uni-
ós irányelvek hazai jogrendbe való
átültetésével, amelyek szabályoz-
zák egyebek között az online vita-
rendezést. Ezen a téren egyébiránt
már tavaly is jelentõs változások
mentek végbe, a vitába keveredett
vállalkozásnak ugyanis kötelessége
képviseltetni magát a békéltetõ
testületi tárgyaláson. Mindennek
eredményeként a vitás ügyek jó ré-
sze nem is kerül a bíróságok elé. A
békéltetõtestületek növekvõ szere-
pét mutatja továbbá az is, hogy a
szervezet kínálta lehetõségek is-
mertetésére médiakampány indul.
A kormányhatározat elõírja továb-
bá, hogy a területen érintett mi-
nisztériumok – az NFM mellett a
vidékfejlesztési, a nemzetgazdasá-
gi, az emberierõforrás-tárca, vala-
mint a Miniszterelnökség – folya-
matosan vizsgálják a meglévõ jog-
szabályok összehangoltságát és tel-
jesülését, illetve szükség esetén ja-
vasolják azok módosítását.

A Fogyasztóvédelmi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége (FEOSZ)
támogatja a fogyasztóvédelmi poli-
tika célkitûzéseit. A szervezet hon-
lapján közzétett összefoglaló meg-
jegyzi ugyanakkor, hogy az új fel-
adatok hatékony ellátása érdeké-
ben szükség van a megfelelõ anyagi
források biztosítására. A FEOSZ
üdvözölte, hogy a fiatalok mellett a
kiszolgáltatott fogyasztók védelme
is kiemelten szerepel a kormány-
határozatban.

Erõsödik a fogyasztóvédelem
Egyre nagyobb szerep hárul a területen ténykedõ civil szervezetekre · A békéltetõtestületek feladata lesz a viták rendezése
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Máig kell
visszavinni
a tûzijátékot
n MUNKATÁRSUNKTÓL

J anuár 5-ig, azaz máig kötelesek
visszaszolgáltatni a vásárlók a

szilveszterkor fel nem használt pi-
rotechnikai eszközöket. Mint arra
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság a két ünnep között kiadott
közleményében felhívta a figyel-
met, a tûzijátékok és egyéb, az év
végi, év eleji ünneplés fényét
emelni hivatott eszközöket a vá-
sárlás helyére kell visszavinni, a
kereskedõnek pedig kötelessége
azokat külön díj felszámolása nél-
kül átvenni, és a termékek árát
visszafizetni.

A tapasztalatok szerint egyéb-
iránt a pirotechnikai eszközök
használatának idõszakos legali-
zációja óta lényegesen csökkent a
visszaélések száma, az értékesítési
és felhasználási szabályokat a leg-
többen betartják. A legfontosabb
szabály, hogy ilyen termékeket
csak szaküzletben szabad vásárol-
ni december 28-a és 31-e között,
mint ahogy a visszavétel is csak
ezekben a boltokban oldható meg.
A terméket be kell sorolni külön-
bözõ pirotechnikai osztályokba: az
1-es és a 2-es kategóriába azok a
termékek tartoznak, amelyeket
egész évben megvásárolhatunk,
mint például a tortagyertya vagy
csillagszóró. Külön szabályozás a
3-as kategóriájú, veszélyesebb ter-
mékekre vonatkozik.

Az autókölcsönzõ cégek ön-
kéntes – Brüsszel által ösztön-
zött – önkorlátozó lépései ré-
vén idén már lényegesen átte-
kinthetõbb feltételekkel bérel-
hetünk gépkocsit, mint ezt
megelõzõen. Átláthatóbb sza-
bályokat vezettek be az üzem-
anyag-használatot, valamint a
szolgáltatáshoz kapcsolódó
biztosításokat és a kauciót il-
letõen, s javult az internetes
foglalásokkor nyújtott tájé-
koztatás is.

n BODACZ

A légi közlekedés rohamos bõ-
vülésével jelentõs növekedést

könyvelhetnek el az olyan, jellem-
zõen az ágazathoz kapcsolódó
egyéb szolgáltatások is, mint az
autóbérlés. A bérautók használata a
cégek weboldala és ár-összehason-
lító portálok tanúsága szerint meg-
fizethetõ és rugalmas megoldást kí-
nál az utazóknak, kellemetlen meg-
lepetések ugyanakkor könnyen
adódhatnak. Ezek hátterében nem
feltétlenül a szolgáltatók kifogásol-
ható magatartása, hanem a szolgál-
tatási feltételek összetettsége és ez-
zel összefüggésben a fogyasztói is-
meretek hiánya áll. Ezt a helyzetet
elégelte meg néhány hónappal ez-
elõtt az Európai Bizottság, amely a
nemzeti fogyasztóvédelmi hatósá-
gokkal közösen sikerrel bírta rá a

legnagyobb autókölcsönzõ társasá-
gokat arra, hogy önként vállaláso-
kat fogalmazzanak meg. A fogyasz-
tók érdekeit szem elõtt tartó intéz-
kedések zöme ez évtõl érvényes.

Európa öt legnagyobb autóköl-
csönzõ társasága – az Avis-Budget,
az Enterprise, a Europcar, a Hertz
és a Sixt – még a nyár folyamán ál-
lapodott meg arról, hogy jelentõs
mértékben felülvizsgálja a fogyasz-
tókkal szemben tanúsított gyakor-

latát. A társaságok vállalták, hogy
elõsegítik az ajánlatok nagyobb át-
láthatóságát az online foglalások
során, valamint egyértelmû tájé-
koztatást ígértek az összes kötelezõ
díjról és az opcionális extrákról, a
legfontosabb bérlési feltételekrõl és
követelményekrõl, ideértve a fo-
gyasztó kártyájára terhelt letétet,
azaz a kauciót is. Javult a tájékozta-
tás a választható felelõsségátru-
házási és biztosítási termékekrõl,

azok áráról, a kivételekrõl és az al-
kalmazandó önrészrõl is. Legalább
ennyire fontos változás, hogy az
üzemanyag-használatra vonatko-
zóan átláthatóbb szabályozást ve-
zettek be, valamint méltányosab-
bak és világosabbak lettek a jármû-
ellenõrzési eljárások.

Az idei évtõl javulhat az utóla-
gos díjakkal kapcsolatos gyakorlat
is: az ügyfélnek érdemi lehetõsége
nyílik vitatni bármely káreseményt,

mielõtt fizetnie kell. A cégek válla-
lása szerint nem vonnak le a kau-
cióból aránytalanul nagy összeget,
ha a gépkocsi megsérülne; azaz
nem fordulhat elõ olyan eset, hogy
egy apróbb, száz euróból javítható
sérülés okán a teljes, akár ezereurós
letétet elveszíti az ügyfél.

A bizottsági fellépést az tette in-
dokolttá, hogy az elmúlt években
sokat romlott a helyzet ezen a terü-
leten: az uniós tagállamok hatósá-
gaihoz érkezõ, autóbérlésekkel
kapcsolatos fogyasztói panaszok je-
lentõsen emelkedtek – a 2012-es
1050 esetrõl 2014-ben több mint
1750-re. – Nagyon egyszerû az
interneten lefoglalni egy bérautót,
felvenni azt egy országban, és lead-
ni egy másikban. Ám az autóbérlé-
si feltételek néha sajnos túl tágan
értelmezhetõk, vagy nem eléggé vi-
lágosak. A fogyasztókra így gyak-
ran pótlólagos, nem tervezett költ-
ségek hárultak – fogalmazott a vál-
lalások tetõ alá hozása kapcsán a
jogérvényesülésért, a fogyasztópo-
litikáért és a nemek közötti esély-
egyenlõségért felelõs uniós biztos.
Vera Jourová szavai szerint jó
irányba mutat a szolgáltatók köte-
lezettségvállalása, amivel kapcso-
latban méltatta a tagállamok szak-
hatóságainak munkáját is. A bizott-
ság és a szakhatóságok a jövõben is
figyelni fogják a területet, és szükség
esetén további vállalásokra ösztö-
nözhetik az autókölcsönzõ cégeket.

Autóbérlés kisebb rizikóval
A legnagyobb cégek önkéntes vállalásai révén kevesebb kellemetlen meglepetéstõl kell tartani
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