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Bevezetés
A fogyasztók jogainak és jólétének elősegítése az Európai Unió alapértéke, és ez az EU 
jogszabályaiban is tükröződik. Az EU-tagság kiegészítő védelmet biztosít a fogyasztók számára. 
Az alábbiakban 10 alapelv formájában foglaljuk össze, hogy az EU jog hogyan védi Önt mint 
fogyasztót, függetlenül attól, hogy az EU-n belül hol tartózkodik.

Ez a dokumentum azt a minimális szintű védelmet határozza meg, amelyet az uniós jog szerint 
minden EU-tagállamnak nyújtania kell a fogyasztói számára. Annak részletei, hogy pontosan 
melyek az Ön jogai – és hogyan élhet velük – országonként változnak attól függően, hogy 
az egyes országok hogyan ültették át az uniós jogszabályokat a nemzeti törvényekbe. Jó, ha 
tudja, hogy a nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok – bizonyos esetekben – magasabb szintű 
védelmet nyújtanak Önnek. Arról, hogy hogyan tudhat meg többet az Önt mint fogyasztót 
megillető jogokról, a dokumentum végén talál tájékoztatást.
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1. Vásároljon amit akar, és ahol csak akarja!

�

Tíz alapelv

Szeretne bevásárló utat tenni egy másik EU-
tagállam valamelyik városában? Az uniós 
törvények szerint joga van „addig vásárolni, 
amíg az erejéből telik” anélkül, hogy aggódnia 
kellene amiatt, hogy hazatérésekor vámot 
vagy kiegészítő ÁFÁ-t kell fizetnie. Mindez 
nemcsak akkor érvényes, ha személyesen 
utazik a másik országba vásárolni, de akkor 
is, ha interneten, postán vagy telefonon 
keresztül rendel meg bizonyos termékeket.

Általánosságban véve tehát elmondható, 
hogy országa hatóságai nem akadályozhatják 
meg, hogy behozzon egy olyan árucikket, 
amit egy másik EU-tagállamban törvényesen 
vásárolt meg. 

Létezik azonban néhány kivétel. 
Ide sorolhatók többek között a lőfegyverek 
vagy a közerkölcsöt sértő cikkek.



2. Ha nem működik, küldje vissza!

Mi történik, ha vesz egy új tévét, és az 
azonnal elromlik? Az uniós jogszabályok 
azt írják elő, hogy amennyiben az Ön 
által vásárolt termék nem felel meg az 
eladóval a vásárlás időpontjában kötött 
megállapodásnak, jogában áll azt visszavinni, 
és megjavíttatni vagy kicseréltetni. Kérhet 
esetleg árengedményt, illetve pénze teljes 
visszatérítését is. Ez a termék átvételét 
követően legfeljebb 2 évig érvényes. 
Az átvétel utáni első hat hónapban 
pedig az eladónak – nem a fogyasztónak 
– kell bizonyítania, hogy az eladott termék 
megfelelt az eladási szerződés feltételeinek.

Ez az elv, nevezetesen, hogy a terméknek 
„meg kell felelnie az eladási szerződés 
feltételeinek” akkor is védi Önt, ha az, amit 
kapott, nem az, aminek a megvásárlásában 
megállapodott. Ha például az eladóval abban 
állapodott meg, hogy antik bútort vásárol, és 
a kiküldött bútor csupán másolat, jogában áll 
azt visszaküldeni.
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3.   Az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek 
szigorú biztonsági előírásai

�

Tíz alapelv

Nézzen körül a helyi szupermarketben! 
Biztos, hogy Európa szinte minden részéről 
felfedez majd termékeket. Vajon mindegyikük 
biztonságos? Igen, annak kell lennie. Az EU 
rendelkezik olyan jogszabályokkal, melyek célja 
annak biztosítása, hogy az Ön által vásárolt 
termékek valóban biztonságosak legyenek. 
Jóllehet egyetlen szabályozási rendszer sem 
képes a kockázatot teljesen kizárni, és 100 %-os 
biztonságot garantálni, mégis joggal állíthatjuk, 
hogy az EU-országok biztonsági előírásai 
világszinten is a legszigorúbbak közé tartoznak.

Az élelmiszerbiztonság azon az elven 
alapszik, hogy a biztonság érdekében a 
teljes „élelmiszerláncot” ellenőrizni kell. 
Az EU élelmiszerbiztonsági jogszabályai 
ennek megfelelően szabályozzák, hogy a 
gazdálkodók hogyan termelik az élelmiszert 
(beleértve azt is, hogy milyen vegyszereket 
használnak növényeik termesztése során, 
és mit etetnek az állataikkal), hogyan 

történik az élelmiszer feldolgozása, milyen 
színezőanyagokat és adalékanyagokat szabad 
felhasználni, és hogyan történik az élelmiszerek 
eladása. Az EU-nak olyan jogszabályai is 
vannak, amelyek a világ más részeiben lévő 
kereskedelmi partnereinktől az EU-ba behozott 
élelmiszerek biztonságát szabályozzák.

Az EU más fogyasztási cikkek (játékok, 
kozmetikai cikkek, elektromos berendezések, 
stb.) biztonságára vonatkozóan is szigorú 
jogszabályokat alkalmaz. Az uniós jog egyik 
általános követelménye, hogy az EU-ban 
eladott minden terméknek biztonságosnak 
kell lennie. Ha egy vállalat észreveszi, 
hogy nem biztonságos terméket hozott 
forgalomba, törvényben előírt kötelessége, 
hogy erről tájékoztassa az érintett EU-országok 
hatóságait. Ha a termék jelentős veszélyt jelent, 
a vállalatnak meg kell szerveznie a termék 
visszahívását.



4. Tudnia kell, hogy mit eszik

Hogyan tudja megállapítani, hogy mi van 
az élelmiszerében? Csak el kell olvasnia 
a csomagoláson található tájékoztatást. 
Az élelmiszer-címkézésről szóló uniós 
jogszabályoknak köszönhetően mindig 
pontosan megtudhatja, hogy mit eszik. 
A címkén az élelmiszertermék előállításához 
használt összetevők valamennyi részlete 
mellett a felhasznált színezőanyagok, 
tartósítószerek, édesítőszerek és egyéb 
kémiai adalékanyagok részleteit is meg 
kell adni. Ha az élelmiszernek van olyan 
összetevője, melyre néhány fogyasztó 
allergiás lehet – ilyen például a mogyoró – 
ezt akkor is fel kell tüntetni a címkén, ha a 
felhasznált mennyiség elenyésző.

Ez EU élelmiszer-címkézési jogszabályok 
előírják, hogy milyen termékek nevezhetők 
„bio” termékeknek, és szabályozzák 
a meghatározott európai régiókból 
származó minőségi termékek nevének 
használatát – egy Prosciutto di Parma 
címkézésű termék esetén például biztosak 
lehetünk abban, hogy a sonka pármai, 
a Kalamata címkézésű olajbogyó pedig 
egészen biztosan Kalamatából származik. 
Az uniós jogszabályoknak köszönhetően 
azt is mindig megtudhatja, hogy 
géntechnológiával módosított (GM), vagy 
GM-összetevőket tartalmazó termékről 
van-e szó. Az ilyen termékeket ugyanis 
géntechnológiával módosítottként kell 
címkézni.
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5.  A szerződéseknek tisztességes feltételeket 
kell biztosítaniuk a fogyasztó számára

�

Tíz alapelv

Aláírt már valaha is szerződést anélkül, hogy 
elolvasta volna a teljes kisbetűs szöveget? 
Mi van akkor, ha a kisbetűs szöveg például 
azt tartalmazza, hogy a kifizetett előleg 
nem visszatérítendő – még akkor sem, 
ha a vállalat nem teljesíti szerződésben 
foglalt kötelezettségét? Mi történik, ha 
a szövegben az áll, hogy csak tetemes 
összegű kártérítés kifizetése után bonthatja 
fel a szerződést?

Az uniós jogszabályok tiltják az ilyen típusú, 
tisztességtelen szerződéses feltételek 
alkalmazását. Függetlenül attól, hogy 
melyik EU-országban ír alá ilyen szerződést, 
az uniós jog védelmet biztosít az ilyen 
visszaélésekkel szemben.



6.  Esetenként a fogyasztók 
meggondolhatják magukat

Mi van akkor, ha otthonában váratlanul 
megjelenik egy üzletkötő, és valahogy 
rábeszéli Önt, hogy írjon alá egy olyan 
szerződést, mely szerint „kettős üvegezésű” 
ablakokat szereltet be, vagy új szőnyegeket 
vásárol több száz euró értékben? Az uniós 
jog védi Önt az ilyen házaló kereskedéssel 
szemben. Általános elv, hogy 7 napon 
belül felbonthatja az ilyen szerződést. 
Van azonban néhány kivétel: ide sorolhatók 
például a biztosítási szerződések és 
– bizonyos EU-tagállamokban – a 
60 eurónál kisebb összegű vásárlások. 

Az uniós jog akkor is védi Önt, mint 
fogyasztót, amikor csomagküldő 
szolgálattól, interneten vagy telefonos 
eladáson keresztül értékesítő vállalatoktól 
és más „távértékesítőktől” vásárol. Az uniós 
jog tiltja az olyan fortélyokat, mint például 
a „tehetetlenségre alapozó eladás” –  amikor 
olyan árukat küldenek, amelyeket Ön 
meg sem rendelt, majd követelik annak 
kifizetését. Ha weboldalról, csomagküldő 
szolgálattól vagy telemarketing cégtől 
vásárol terméket vagy szolgáltatást, 
7 munkanapon belül felbonthatja a 
szerződést anélkül, hogy ezt megindokolná. 
Bizonyos pénzügyi szolgáltatások esetén a 
szerződés felbontására rendelkezésére álló 
idő maximum 14 naptári nap.
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7.  Az árak összehasonlításának 
megkönnyítése

�

Tíz alapelv

Hogyan tudja összehasonlítani két 
különböző márkájú zabpehely árát, ha 
az egyik 350 grammos, a másik pedig 
500 grammos dobozban van? Az EU 
jogszabályok szerint a szupermarketek 
kötelesek megadni a termékek „egységárát” 
– például hogy egy adott termék mennyibe 
kerül kilogrammonként vagy literenként – 
ily módon megkönnyítve annak eldöntését, 
hogy melyik éri meg jobban.

Az EU jogszabályok a pénzügyi 
szolgáltatásokat nyújtó vállalatoktól 
azt is megkövetelik, hogy bizonyos 
információkat szabványosított módon 
közöljenek a fogyasztóval. A különböző 
kölcsönöket biztosító illetve hitelkártya 
cégeknek például nemcsak a havi részletek 
nagyságát, de a kamatláb éves százalékos 
arányát is meg kell adnia.



8. A fogyasztót nem szabad félrevezetni

Kap egy levelet egy csomagküldő vállalattól, 
melyben gratulálnak Önnek, mert első díjat 
nyert egy általuk szervezett sorsoláson. 
Később azonban kiderül, hogy az egész 
nem több, mint egyszerű trükk, amellyel 
mindössze arra akarták rávenni, hogy 
rendeljen valamit a cégnél. Tulajdonképpen 
semmilyen díjat sem nyert. Törvényes-e az 
ilyen értékesítés?

Nem. Az EU jogszabályok tiltják a 
fogyasztókat félrevezető vagy megtévesztő 
reklámot. Telefonon keresztül értékesítő, 
csomagküldő vagy internetes kereskedők 
esetén pedig külön előírás, hogy az 
eladóknak nyíltnak és őszintének kell 

lenniük a fogyasztóval szemben. Az EU 
jogszabályok szerint kötelesek részletesen 
tájékoztatni Önt arról, hogy kik ők, mit 
értékesítenek, mennyibe kerül a termék 
(adókkal és szállítási díjakkal együtt), és 
mennyi ideig fog tartani, amíg leszállítják 
Önnek. 

A hitelnyújtók és hitelkártya-szolgáltatók 
kötelesek minden Önnel kötött hitel-
megállapodásról részletes írásos 
tájékoztatást biztosítani. Ennek tartalmaznia 
kell minden adatot arra vonatkozóan, hogy 
mennyi kamatot fizet, meddig érvényes 
a megállapodás, és hogy Ön hogyan 
bonthatja azt fel.
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9. Fogyasztóvédelem üdülés idején

Tíz alapelv

Mi történik, ha szervezett társasutazásra 
megy, és csődbe megy az utazásszervező? 
Mi van akkor, ha a brosúra luxusszállodát 
ígért, valójában azonban egy építkezés 
kellős közepébe csöppen? Az uniós jog 
mindkét esetben védelmet kínál Önnek. 
A társasutazás-szervezőknek meg kell 
tenniük a szükséges előkészületeket annak 
érdekében, hogy Önt abban az esetben is 
hazajuttassák, ha a cég üdülése alatt esetleg 
csődbe menne. Kötelességük továbbá az 
is, hogy kártérítést ajánljanak fel abban az 
esetben, ha az üdülés nem felelt meg a 
brosúrában ígérteknek. Az EU jogszabályok 
szerint jogában áll törölnie a foglalását 
abban az esetben, ha az utazásszervező 
az Ön hozzájárulása nélkül próbálja meg 
emelni az üdülés árát, vagy megváltoztatni az 
üdülőhelyet. Ha pedig a repülőtéren derül ki, 
hogy nem ülhet fel a megadott járatra, mert a 
légitársaság vagy az utazásszervező hibájából 
túlfoglalás történt, az uniós jogszabályok 
kártérítésre jogosítják.

Az EU jogszabályok 
üdülés közben – sőt még 
hazaérkezését 
követően 
is – védelmet 

biztosítanak az ingatlanok időben 
megosztott használati jogát (timeshare) 
értékesítő, gátlástalan eladókkal szemben.

A timeshare programok egy üdülőhelyi 
apartman vagy nyaraló használati jogát 
biztosítják minden év egy meghatározott 
időszakában. Bizonyos üdülőhelyek 
timeshare eladói kimondottan a külföldi 
turistákat célozzák meg, és számukra nem 
is teljesen érthető szerződéseket iratnak alá 
velük. Az EU jogszabályok ezzel szemben 
is védelmet nyújtanak. Jogában áll a 
timeshare feltételeit ismertető brosúráról, 
illetve az Önnek ajánlott szerződésről saját 
nyelvén készült fordítást kérni. Ha aláír egy 
szerződést, 10 napos gondolkodási idő áll 
rendelkezésére, melynek során a szerződést 
indoklás nélkül felbonthatja.

Végül, de nem utolsósorban, az uniós 
jogszabályok azt is megkönnyítik, 

hogy az üdülésre házi kedvenceit is 
magával vihesse. Ha állatorvosa 

kiállította macskája, kutyája vagy 
vadászgörénye «háziállat-útlevelét”, 

kedvenc állata bármelyik 
EU-tagállamba Önnel 
utazhat.
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10.  Határokon átnyúló viták hatékony 
rendezése

A fogyasztóknak a belső piac 
nélkülözhetetlen, felelős gazdasági 
szereplőiként való elismerése az európai 
fogyasztói politika egyik alapelve. Rendkívül 
fontos, hogy a fogyasztók megfelelő 
információ alapján választhassák meg, 
milyen árukat és szolgáltatásokat vásárolnak. 
Érdekeiket feltétlenül támogatni és 
védelmezni kell, különös tekintettel arra, 
hogy a fogyasztói tevékenységek helyszínét 
alkotó piacok egyre bonyolultabbá válnak. 
A piacok kiterjedése és mérete az utóbbi 
években rendkívüli mértékben megnőtt, 
ami többek között az euró bevezetésének, 
az e-kereskedelem fejlődésének és az EU-n 
belüli fokozott mobilitásnak köszönhető. 
Azon túl, hogy kedvező feltételeket teremt 
a vállalkozások számára, az EU belső 
piacának másik fontos célja, hogy 
szélesebb választékot, és a vásárláskor 
jobb ár-érték arányt biztosítson a 
fogyasztók számára. A fogyasztók így 
biztosak lehetnek abban, hogy Európában 
bárhol megtalálják a legkedvezőbb árakat. 

Az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózata (ECC-Net) egy olyan 
EU-szintű hálózat, amely az 
állampolgárokat az Európai Unión 
belül fogyasztóként megillető jogokkal 
kapcsolatos tanácsadás, és a vitás 
kérdések megoldása terén biztosított 
segítségnyújtás útján igyekszik növelni a 
fogyasztói bizalmat. Az ilyen központok 
tanáccsal láthatják el külföldi vásárlásaira 
vonatkozó jogaival kapcsolatban, illetve 
segítséget nyújthatnak az Ön és valamely 
másik EU-tagállam kereskedője között 
felmerült vita rendezésében.

Az Európai Fogyasztói 
Központok (ECC-Net) 
elérhetőségének részleteit az 
alábbi címen találja:

http://europa.eu.int/comm/consumers/
redress/ecc_network/ecc_network_ 
centers.pdf

Az ECC-Net-ről az alábbi oldalon olvasható 
általános információ:

http://europa.eu.int/comm/consumers/
redress/ecc_network/index_en.htm



A „Europe Direct” szolgáltatás segít az Európai Unióval kapcsolatos kérdései 
megválaszolásában – EU-szerte díjmentesen hívható telefonszám: 
00 800 6 7 8 9 10 11

Az EU-ról a következő címen találhat online tájékoztatást 20 európai 
nyelven: http://www.europa.eu.int

Az Európai Unióban Önt megillető jogokról szintén 20 európai nyelven 
tájékozódhat a következő internetcímen:  
http://europa.eu.int/youreurope/index_hu.html

További tájékoztatás az EU-ról

Tíz alapelv



A fogyasztók jogainak és jólétének 
elősegítése az Európai Unió alapértéke, 
és ez az EU jogszabályaiban is 
tükröződik. Az EU-tagság kiegészítő 
védelmet biztosít a fogyasztók számára. 
Brosúránkban 10 alapelv formájában 
foglaljuk össze, hogy az EU jog hogyan 
védi Önt mint fogyasztót, függetlenül 
attól, hogy az EU-n belül hol tartózkodik.
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az
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Tíz alapelv


