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"NEW DEAL" – AZ EURÓPAI FOGYASZTÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI 

 

I. Bevezetés  

 

2018 áprilisában – a legfontosabb fogyasztóvédelmi irányelvek és az azokon alapuló 

tagállami fogyasztóvédelmi joggyakorlat elemzése után – az Európai Bizottság közzétette a 

legfontosabb fogyasztóvédelmi tárgyú uniós irányelvek módosítására tett javaslatát. Korábban 

megújult a határon átnyúló jogsértésekkel szemben fellépő fogyasztóvédelmi hatóságok 

együttműködési rendszere. A Digital Single Market kezdeményezés fontos részeként 

szabályozási javaslat született az online piacterek – legalábbis részbeni – szabályozására, 

valamint a kezdeményezés kiemelt céljaként jelent meg a fogyasztóvédelem. Ezen jogalkotási 

törekvések egy részét – azok fontosságát aláhúzva – fogyasztóvédelmi „New Deal”-ként 

aposztrofálja az Európai Unió.  

A fogyasztóvédelmi „New Deal” megalkotói arra vállalkoztak, hogy az újabb és újabb 

kihívásokat hozó digitális kor, valamint az egyre növekvő volumenű határon átnyúló 

kereskedelem által teremtett új világ követelményeinek megfelelő, a fogyasztókat hatékony 

védelemben részesítő keretszabályozást hozzanak létre.  

Jelen tanulmány célja, hogy végigvezesse az olvasót az uniós fogyasztóvédelem 

megújításának lépésein, bemutatva és magyarázva az újonnan kialakított keretrendszer 

legfontosabb elemeit, kiemelve a viselkedési gazdaságtan eredményeire alapozott 

megállapításokat.  

A New Deal célkitűzései
1
 a fentieknek megfelelően az alábbiak: 

 a meglévő szabályok modernizációja, a szabályozásban esetleg fellelhető szabályozási 

rések „feltöltése”;  

 az igényérvényesítési lehetőségek javítása, a fogyasztóvédelmi hatóságok 

együttműködési rendszerének hatékonyabbá tétele;  

 az EU-n kívüli országokkal való együttműködési lehetőségek bővítése;  

 a fogyasztókkal szembeni egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése az 

egységes belső piacon, különösen úgy, hogy a hatóságokat felruházza a „kettős 

minőségű” termékekkel szembeni fellépés lehetőségével;  

                                                 
1
 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic 

and Social Committe, Brussels, 11.4.2018 COM(2018) 183 final https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1523866913149&uri=COM:2018:183:FIN (2018.06.25.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523866913149&uri=COM:2018:183:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523866913149&uri=COM:2018:183:FIN
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 a fogyasztók teljesebb tájékoztatása fogyasztói jogaikról, míg a kis- és 

középvállalkozások teljesebb tájékoztatása a reájuk vonatkozó jogszabályok 

tartalmáról;  

 a fogyasztóvédelmi politika felkészítése a jövőbeni kihívásokra a gyorsan változó 

gazdasági és technológiai környezetben.  

A „New Deal”-hez vezető folyamat és a jogalkotás eredményeinek elemzése előtt 

vázlatosan bemutatom a jelenleg hatályos fogyasztóvédelmi keretrendszer történetét. 

 

II. A fogyasztóvédelmi szabályozás európai története  

 

A Római Szerződés nem utalt a fogyasztóvédelemre, mint az akkor megalakuló Európai 

Közösség egyik politikájára. A Közös Piac és a vámunió megalakításának elsődleges célja 

mellett nem tűnt szükségesnek a fogyasztói jogok katalógusának megalkotása és elsődleges 

jogba való illesztése. Ez egyben azt is jelentette, hogy a fogyasztóvédelmi tárgyú másodlagos 

jogalkotás is később, a közös piac fejlődésének későbbi szakaszában és a fogyasztói 

társadalom kiteljesedésével vált szükségessé.  

Az elsődleges és másodlagos joganyag kezdeti, a fogyasztóvédelmet illető hiányosságai 

teret nyitottak az Európai Bíróság fogyasztóvédelmi joggyakorlatának. A bírósági gyakorlat – 

különösen a fogyasztó fogalmára vonatkozó megállapítások – alapvető fontossággal bírtak a 

későbbi fogyasztóvédelmi jogalkotás szempontjából.  

A bírósági gyakorlat első mérföldköve a Mars döntés.
2
 Az Európai Bíróság az „észszerűen 

körültekintő fogyasztó” mércéjének alkalmazásával megállapította, hogy az észszerűen 

körültekintő fogyasztó tisztában van azzal, hogy a termék csomagolásának és a terméknek a 

méretnövekedése nem feltétlenül feleltethető meg egymásnak. Az átlagfogyasztó mércéjét 

kialakító döntések sorában kiemelkedő jelentőségű a Gut Springenheide döntés,
3
 a fenti 

döntésben megfogalmazott mérce a következő időszakra meghatározta az Európai Bíróság 

joggyakorlatát.
4
  

A bírósági jogalkalmazásra épülő jogalkotás első jelentős szakasza a ’80-as és ’90-es 

évekre, az első Fogyasztóvédelmi Program megalkotásának idejére tehető. A 

fogyasztóvédelmi jogalkotásra egészen a közelmúltig az irányelvi minimum-harmonizáció 

módszere volt jellemző, amely lehetőséget adott a tagállamok számára a nemzeti sajátosságok 

jogszabályokban való megjelenítésére.
5
 

                                                 
2
 Az Európai Bíróság C-470/93. számú ügyben hozott ítélete, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe 

Köln e.V. v Mars GmbH, 1995. 
3
 Az Európai Bíróság C-210/96. ügyben hozott ítélete, Gut Springenheide GmBH and Rudolf Tusky v. 

Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, 1998  
4
 Ld. bővebben: Az Európai Bíróság C-220/98. ügyben hozott ítélete, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. 

OHG v Lancaster Group GmbH; valamint a C-239/02. számú ügyben hozott ítélet, Douwe Egberts NV v 

Westrom Pharma NV and Christophe Souranis, carrying on business under the commerical name of 

"Etablissements FICS' and Douwe Egberts NV v FICS-World BVBA 
5
 Az uniós fogyasztóvédelmi jog fejlődéséről bővebben ld. Bencsik András: A fogyasztói jogok tartalmának 

és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon.  
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A maastrichti szerződés emelte be a fogyasztóvédelmet az elsődleges jog szabályozási 

körébe önálló közösségi politikaként. A szerződés 129/A. cikke megerősíti mind a 

fogyasztóvédelem mint szabályozási cél meglétét, mind pedig az unió fogyasztóvédelmi 

fellépési lehetőségeink szükségességét. A Lisszaboni Szerződés 153. cikke megismétli és 

aláhúzza a fogyasztóvédelem fontosságát, míg a jelenleg hatályos EUMSZ 169. cikke a 

fogyasztói jogok katalógusának
6
 felsorolásával a fogyasztóvédelem magas szintjének elérését 

jelöli ki jogpolitikai célként.  

Ugyan az EUMSZ 169. cikke elsősorban a minimum-harmonizáció jogtechnikai eszközét 

jelöli meg a fogyasztóvédelmi jog területén, megjegyzem, hogy a fogyasztóvédelmi 

másodlagos jog történeti minimum-harmonizáció technikája az utóbbi évtizedekben egyre 

több esetben maximum harmonizációra váltott.  

A jelenleg hatályos uniós fogyasztóvédelmi jog jelentős része a ’90-es években és a XXI. 

század első éveiben lépett hatályba – az ezen jogszabályok által létrehozott keretrendszer 

bemutatására a következő pontban kerül sor.  

 

III. A fogyasztóvédelmi szabályozás áttekintése 

 

A Bizottság a „REFIT”
7
 program részeként tartotta szükségesnek az uniós marketing- és 

fogyasztóvédelmi jog áttekintését, valamint annak vizsgálatát, hogy a korábban megalkotott 

irányelvek alkalmasak-e a céljaik elérésére a gyorsan változó technológiai környezetben és a 

fogyasztók viselkedéséről az utóbbi években megtudott tények fényében.  

Az áttekintés a beszédes „Fitness Check” nevet kapta, ezzel is jelezve, hogy a Bizottság 

célja elsődlegesen a szabályozás megfelelőségének mérlegelése, a szükséges módosítási 

javaslatok előkészítése.  

Az európai fogyasztóvédelmi jog szerződéseket szabályozó eszköze, a fogyasztói 

szerződésekről szóló 2011/83/EU irányelv (Fogyasztói szerződésekről szóló irányelv) külön 

felülvizsgálaton esett keresztül.
8
  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/bencsik-andras/bencsik-andras-vedes-ertekezes.pdf (2018.07.04.) 

6
 EUMSZ 169. cikk: Az Unió hozzájárul a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek 

védelméhez, valamint védi a fogyasztók információhoz, oktatáshoz és igényérvényesítéshez fűződő jogait.  
7
 A REFIT az Európai Bizottság „better regulation” programja, amely az uniós jog egyszerűsítésére, illetve a 

jogi szabályozás hatékonyságának növelésére irányul (ld.: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-

process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_en )  
8
 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi 

irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről , HL L 304., 

2011.11.22., 64-88. o. 

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/bencsik-andras/bencsik-andras-vedes-ertekezes.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_en
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1. A „Fitness Check” 

 

A Fitness Check az alábbi hat irányelv („Irányelvek”) átfogó áttekintését tűzte ki célul és 

hajtotta végre:  

1. a Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2005/29/EK irányelv 

(UCP Irányelv)
9
  

2. a Tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EK irányelv (UCT Irányelv)
10

 

3. az Árak feltüntetéséről szóló 98/6/EK irányelv (Árfeltüntetési Irányelv)
11

, 

4. A fogyasztói cikkek adásvételéről szóló 1999/44/EK irányelv
12

,  

5. A jogsértések megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 2009/22/EK irányelv 

(Injunction Irányelv)
13

,  

6. A megtévesztő és összehasonlító reklámokról szóló 2006/114/EK irányelv
14

. 

Az utóbbi 25 évében a fenti irányelvek szolgáltatják a „klasszikus” uniós fogyasztóvédelmi 

jog
15

 szektorsemleges magját. Megjegyzem, hogy a 2006/114/EK irányelv nem az ún. „B2C”, 

hanem a „B2B” viszonyokban
16

 alkalmazott reklámokkal kapcsolatban fogalmaz meg 

elvárásokat, tárgyára (reklámjog) tekintettel azonban indokolt volt a fogyasztóvédelmi joggal 

közös vizsgálata.  

Az Irányelvek szabályozási elve a fogyasztó számára kötelezően átadandó információk 

körének meghatározása. Az információ átadására vonatkozó kötelezettség szupremációja a 

fogyasztóvédelmi jog alapjául szolgáló közgazdasági-jogpolitikai axiómák következménye. A 

jelenleg hatályos fogyasztóvédelmi jog az információs közgazdaságtan tételein alapul, amely 

szerint a fogyasztó számára átadott minden információ hasznos és hasznosul. 

A Fitness Check során végzett elemzés megállapításai közül a továbbiakban az 

Irányelvekre vonatkozó, a túlzott információval, valamint a fogyasztói döntéshozatalra 

vonatkozó viselkedéstudományi eredményekkel kapcsolatos megállapításokat összegzem.  

                                                 
9
 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti vállalkozások 

fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi 

irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 

2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, HL L 149, 11.6.2005. 22-39. o. 
10

 A Tanács 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről, HL L 095, 21/04/1993. 29-34. o. 
11

 Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve a fogyasztók számára kínált termékek árának 

feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről, HL L 80., 1998.3.18. 27-31. o.  
12

 Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek adásvételének és a 

kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, HL L 171, 7.7.1999. 12-16. o. 
13 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a 

jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, HL L 110., 2009.5.1. 30-36. o. 
14

 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve a megtévesztő és összehasonlító reklámról, HL 

L 376, 27.12.2006. 21–27. o. 
15

 Jelen tanulmánynak nem célja a fogyasztóvédelem definíciójának magyarázata, pusztán a fogyasztó 

fogalmát illetően jegyezem meg, hogy mind az UCP Irányelv, mind pedig a Fogyasztói szerződésekről szóló 

irányelv azt a természetes személyt tekinti fogyasztónak, aki az irányelvek hatálya alá tartozóan olyan célból jár 

el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén kívül jár el. 
16

 Ún. business-to-consumer, illetve business-to-business viszonyok.  
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2. A Fitness Check túlzott mennyiségű információt illető legfontosabb megállapításai 

 

A Tanulmány a fogyasztói döntéshozatali folyamat idővonalát
17

 vázolja fel, külön 

szakaszként értékelve a marketing (reklám- és egyéb marketingkommunikációs eszközök 

használata), a szerződéskötés (ideértve a szerződéskötés előtti tájékoztatást) és a szerződés 

teljesítésének szakaszát.  

 

 

Ábra: A Fitness Check eredményeit összesítő tanulmány
18

 („Tanulmány”) alapján  

 

Az ábrán is látható módon az Irányelvek tárgyi hatálya nem különíthető el a fogyasztói 

döntéshozatali folyamat egyes szakaszainak megfelelően. Ez azt eredményezi, hogy az 

információ átadására vonatkozóan mind a fogyasztó, mind pedig a vele szerződést köti kívánó 

vállalkozás párhuzamos jogszabályi rezsimekkel szembesül.
19

  

Nem kérdés, hogy a jogi szabályozás hatékonyságát csökkentik a párhuzamos előírások, 

amelyek egyúttal a vállalkozások számára is költséggel járnak. Ezen felül az a tény, hogy a 

fenti irányelvek jellemzően az információ kötelező átadására, illetve az átadás 

elmulasztásának jogkövetkezményeire épülnek, a vállalkozásokra gyakorolt hatáson túl azt is 

                                                 
17

 Megjegyzem, hogy a fogyasztói döntéshozatal szakaszainak elkülönítése, az egyes szakaszokban a 

fogyasztó számára juttatott információk külön történő értékelése a Gazdasági Versenyhivatal joggyakorlatában is 

megjelenik, ld. pl. a Vj-132/2009. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott elvi jelentőségű határozatot.  
18

 A Tanulmány elérhető: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332, (2018.06.29.) 
19

 Tanulmány 7.1.1. pontja.  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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eredményezi, hogy a fogyasztó döntéshozatala során jelentős mennyiségű, adott esetben 

inkoherens információhalmaz feldolgozására kényszerül.  

A fenti hatások elkerülése érdekében a Tanulmány javasolja, hogy az egyes irányelvek 

információátadásra vonatkozó párhuzamos szabályai kerüljenek deregulálásra, az 

Irányelvekben rögzített információátadási kötelezettségek pedig egymásra tekintettel 

kerüljenek kialakításra.  

 

3. A viselkedési közgazdaságtan eredményeinek felhasználása a Fitness Check során 

 

A viselkedési közgazdaságtan megállapításai az elmúlt évtizedekben egyre több szabályozói 

beavatkozásnak képezték alapját – a viselkedési közgazdaságtan általános megállapítása, 

hogy a fogyasztók a döntéshozatal során szisztematikus hibákat követnek el. A legfontosabb 

ilyen hibák között nagy súllyal jelenik meg a túlzott mennyiségű információ feldolgozásának 

nehézsége.
20

 A viselkedési közgazdaságtan eredményeinek részletes elemzése nélkül 

megállapítható, hogy amennyiben a fogyasztók valóban nem az információs közgazdaságtan 

és a racionális fogyasztó modellje szerint hozzák döntéseiket, akkor az erre alapozott 

fogyasztóvédelmi beavatkozás akár kifejezetten ellentétes hatást is kiválthat. Ilyen módon a 

fogyasztóvédelmi beavatkozás a fogyasztók tájékozottságának növelése helyett a nem 

optimális fogyasztói döntéseken keresztül fogyasztói hátrányt is eredményezhet.  

A túlzott információ káros hatásainak elkerülése érdekében a Tanulmány azt javasolja, 

hogy az egyes jogszabályokban a fogyasztói döntéshozatal egyes fázisaihoz kapcsolódva 

kerüljön meghatározásra a fogyasztónak kötelezően átadandó információk köre. Ahol 

lehetséges, a termék, illetve szolgáltatás lényeges tulajdonságait sztenderdizált módon 

szükséges megjeleníteni a tudatos fogyasztói döntés lehetőségének megteremtése érdekében.  

A fogyasztó definícióját illetően a Tanulmány rámutat az UCP irányelv (18) preambulum 

bekezdésére, amely kimondja, hogy 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 jellegzetes viselkedését. A Tanulmány álláspontja szerint a fenti előírás 

alkalmazása arra vezet, hogy az esetjogban a viselkedési közgazdaságtan megállapításai és az 

empirikus bizonyítékok figyelembevétele nélkül kerül megállapításra az átlagfogyasztó 

mércéje és így helytelen beavatkozásokra kerülhet sor.
21

  

 

 

                                                 
20

 Koltay Gábor – Vincze János: Fogyasztói döntések a viselkedési gazdaságtan szemszögéből. Közgazdasági 

Szemle, LVI. évf., 2009. június 495-525. o. 
21

 Megjegyzem, hogy az UCP irányelv (18) preambulum bekezdésében foglaltakat alkalmazza a Gazdasági 

Versenyhivatal is, amikor pl. a Vj-8/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott elvi jelentőségű 

döntésében megállapítja, hogy a Versenytanács megítélése szerint továbbra is irányadó az a gyakorlat, mely 

szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak 

megállapításánál, hogy adott tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. Mindezekre figyelemmel a 

Versenytanács határozatának meghozatalához [nincsen] szükség statisztikai alapú felmérésekre.  
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4. Digital Single Market és fogyasztóvédelem  

 

Általános érvényű megállapítás, hogy a fogyasztói tranzakciók mind jelentősebb része zajlik 

az online térben
22

. Az Európai Unió – felismerve a digitális gazdaság jelentőségét és a 

fogyasztói jólétet növelő hatását – a Digital Single Market kezdeményezés ernyője alá vonta 

mindazokat a jogalkotási törekvéseket, amelyek eredményeképpen a közös piac digitális 

közös piaccá válhat.  

A határon átnyúló jogsértések elleni hatékonyabb fellépésen túl a Digital Single Market 

közvetett módon is számos pontján szolgál fogyasztóvédelmi célokat. Az online tartalomhoz 

való hozzájutás körében az Európai Unió  

1) szabályozta az online tartalmak hordozhatóságát,
23

  

2) versenyjogi ágazati vizsgálatot indított egyes e-kereskedelmi online platformokkal 

szemben,
24

  

3) a későbbiekben részletezett módon szabályozni kívánja az online platformok 

átláthatóságát.  

 

5. A határon átnyúló jogsértésekkel szembeni fellépés  

 

Az Európai Unió 2004-ben alkotta meg a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködési 

rendszerét („Consumer Protection Cooperation Network”, „CPC”). A hatóságok határon 

átnyúló jogsértések esetén a 2006/2004/EK rendeletben foglaltak szerint kölcsönös jogsegélyt 

nyújthatnak egymásnak, valamit közösen léphetnek fel a fogyasztók széles körét érintő és 

több tagállamra kiterjedő jogsértésekkel szemben.  

Az uniós fogyasztóvédelmi jog áttekintése során – különös tekintettel a technológiai 

fejlődés eredményeire és a digitális piacok növekedésére – szükségessé vált a 2006/2004/EK 

Rendelet felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményeképp a jogalkotó 2017. december 27-én 

kihirdette a korábbi rendeletet hatályon kívül helyező 2017/2394/EK rendeletet.
25

  

A CPC megújításának főbb csomópontjai:  

 A CPC hatályának kiterjesztése az együttműködés új területeire, mint a rövid 

időtartamú jogsértések, így a rövid ideig tartó megtévesztő kommunikációs 

                                                 
22

 Molnár Tamás: Az európai fogyasztóvédelem múltja és jövője. 

http://www.gvh.hu/en//data/cms1032696/3_2_Molnar_Tamas.pdf (2018.06.26.) 
23

 Az Európai Parlament és Tanács 2017/1128 rendelete az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon 

való, határokon átnyúló hordozhatóságáról, HL L 168., 2017.6.30. 1-11. o. 
24

 Az ágazati vizsgálat dokumentumai elérhetőek: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html (2018.07.04.) 
25

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, HL L 345., 2017.12.27. 1-26. o 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&from=EN (2018.06.26.) 

http://www.gvh.hu/en/data/cms1032696/3_2_Molnar_Tamas.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&from=EN
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kampányok. A kiterjesztett szabályozás tárgyát képezik a jövőben az online 

szolgáltatások határon átívelő nyújtása (ún. portability); 

 A fogyasztóvédelmi hatóságok hatásköreinek megerősítése, különösen a gyors 

beavatkozás lehetőségét illetően (tesztek, próbavásárlások lehetőségének 

biztosítása, ideiglenes intézkedés alkalmazásának lehetősége, a határon átnyúló 

jogsértések mértékéhez igazodó szankciók alkalmazásának lehetősége); 

 A koordináció eszközeinek erősítése a fogyasztók széles körét érintő jogsértések 

körében;  

 A kötelezettségvállalás lehetőségének megteremtése a jogsértések által okozott 

fogyasztói hátrányok orvoslása érdekében; 

 Az érintett fogyasztók jogsértésre vonatkozó tájékoztatási lehetőségének 

megteremtése;  

 Külső szervezetek (fogyasztói érdekvédelmi csoportok, iparági szövetségek) 

részvétele a fogyasztóvédelmi együttműködésben.  

A korábbiakban jelzettek szerint a rendelet egyik legfontosabb célja az egységes közös 

digitális piacon történő hatékony és egységes fellépés: a rendelet (14) preambulum bekezdése 

szerint a hatóságoknak különösen a digitális környezetben képesnek kell lenniük arra, hogy 

gyorsan és eredményesen megszüntessék az e rendelet hatálya alá tartozó jogsértéseket. 

Különösen igaz ez akkor, ha az árukat vagy szolgáltatásokat kínáló vállalkozás eltitkolja 

személyazonosságát, vagy áthelyezi székhelyét az Unión belül egy másik tagállamba vagy 

valamely harmadik országba.  

 

IV. Eredmények, a New Deal  

 

1. Jogalkotási javaslat („Javaslat”)
26

 

 

A Bizottság 2018. április 11-én tette közzé az Irányelvek módosítását célzó Javaslatát, amely 

az alábbi célok jogalkotási eszközökkel való kezelését tűzi ki:  

1) Hatékonyabb, arányosabb és visszatartásra alkalmas szankciók, különösen a 

számos fogyasztót érintő határon átnyúló jogsértések esetén  

2) Magánjogi jogérvényesítés lehetőségeinek kiszélesítése  

3) Az átláthatóság növelése az online platformokon  

                                                 
26

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 

93/13/EEC of 5 April 1993, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 

2005/29/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/83/EU of the European 

Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules, 

COM(2018) 185 final  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_directive_on_better_enforcement_and_modernisation_of

_eu_consumer_protection_rules.pdf (2018.07.01.) 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_directive_on_better_enforcement_and_modernisation_of_eu_consumer_protection_rules.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_directive_on_better_enforcement_and_modernisation_of_eu_consumer_protection_rules.pdf
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4) A fogyasztóvédelem eszközeinek alkalmazása a digitális szolgáltatások terén 

5) A vállalkozások terheinek csökkentése  

6) Az atipikus értékesítési szerződések és az üzlethelyiségen kívüli szerződéskötés 

tagállami szabályozásának lehetősége 

7) A „kettős minőségű” termékekre vonatkozó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmának konkretizálása 

A Javaslat (9) preambulum bekezdése – utalva a 2017/2394/EK rendeletre – megjegyezi, 

hogy a fogyasztók széles körét érintő és határon átnyúló jogsértések esetén szükséges, hogy a 

tagállami hatóságok hatékony, arányos és elrettentő mértékű szankciók kiszabásával 

avatkozhassanak a piaci folyamatokba. A Javaslat az ilyen jellegű jogsértések esetén lehetővé 

teszi, hogy a jogsértő vállalkozás árbevételének 4%-áig terjedő maximális bírság kerüljön 

kiszabásra.
27

  

Az igényérvényesítés körében a Javaslat (15) preambulum bekezdése megnyitja a 

magánjogi jogérvényesítés lehetőségét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, így 

különösen az agresszív kereskedelmi gyakorlatok körében
28

. Ezen felül lehetővé teszi a 

jogsértő magatartások esetén szerződéses és nem-szerződéses jogkövetkezmények 

alkalmazását egyaránt. A Javaslat alapján a szerződéses jogkövetkezmények körében 

megteremtendő a jogszerűtlen kereskedelmi gyakorlat alapján megkötött szerződés 

felmondásának, míg a nem-szerződéses jogkövetkezmények körében a kártérítés lehetősége. 

A Javaslat a Fogyasztói szerződésekről szóló irányelv több ponton történő módosítását 

kezdeményezi. A módosítások elsősorban arra irányulnak, hogy a fogyasztó tisztában legyen 

az online platformokon tapasztalható rangsorolás metodikájával és algoritmusával, azzal, 

hogy a szerződés fogyasztóval
29

 vagy egy vállalkozással jött létre, valamint hogy melyik 

vállalkozás (a platform üzemeltetője avagy egy harmadik fél) felelős a fogyasztóvédelmi 

jogszabályok betartásáért.  

Az UCP Irányelv 2016-ban közzétett Útmutatásának
30

 megfelelően tartalmazza a Javaslat 

az UCP Irányelv egyértelműsítésének szükségességét az online platformokon közzétett 

hirdetések „organikus” módon vagy díjfizetés ellenében történő megjelenítése körében.  

A Javaslat kiterjeszti a Fogyasztói szerződésekről szóló irányelv tárgyi hatályát azokra a 

digitális szolgáltatásokra, amelyekért a fogyasztók nem tartoznak a klasszikus értelemben vett 

díjfizetési kötelezettséggel, hanem a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egységét a fogyasztói 

                                                 
27

 Hasonlóan magas összegeket eredményező elméleti maximumot a jelenleg hatályos jogi szabályozás a 

versenyjog és az adatvédelem területén ismer.  
28

 A magyar jog jelenleg is ismeri a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra alapozottan kérhető magánjogi 

jogérvényesítés lehetőségét. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 15. §-a alapján az Fttv. szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki azt, hogy a 

sérelmet szenvedett fél a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségére alapított polgári jogi igényét közvetlenül a 

bíróság előtt érvényesítse. 
29

 Ún. C2C szerződések – az ilyen szerződésekre természetszerűen nem alkalmazandó a fogyasztóvédelmi 

jog.  
30

 Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EK on Unfair Commercial Practices, 

Commission Staff Working Document, SWD(2016) 163 final  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163 (2018.06.28. ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
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adatok vállalkozói felhasználása teremti meg.
31

 A Javaslat vélhetően nagy hatású 

megállapítása szerint ezeket a szolgáltatásokat a fogyasztó nem ingyen, hanem adatával 

fizetve veszi igénybe.
32

  

A Javaslat kiemeli, hogy az irányelvek módosításának egyik legfontosabb oka az, hogy az 

online piactereken nagy mennyiségben határon átnyúló szerződésként megkötött fogyasztói 

szerződések esetén a fogyasztóvédelmi jogsértések önmagában nemzeti szintű kezelése nem 

bizonyult hatékony eszköznek. A tagállami szintű szabályozás megtartása mellett tehát 

szükség van az egységes magas szintű fogyasztóvédelmi szabályrendszer további elemeinek 

meghatározására. A Javaslat tehát egyértelműen jelzi, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jog – 

az elmúlt évtizedek trendjének megfelelően – egyre inkább a minimum-harmonizációs 

jogintézményektől a maximum-harmonizációs jogintézmények felé fog fordulni.  

 

2. Az online platformok szabályozására tett javaslat  

 

Az online platformok jelentőségét és súlyának növekedését mi sem mutatja jobban, hogy a 

Javaslat közzétételét követően pár héttel a Bizottság egy rendelet
33

 megalkotására is javaslatot 

tett, amely elsődleges célja az online platformok átláthatóságának erősítése. A 

rendelettervezet indokolása kiemeli, hogy az online platformok növekedésével egyidejűleg 

megnőtt a „méretkülönbség” e platformok és a szolgáltatásaikat, termékeiket ezek 

segítségével értékesíteni kívánó vállalkozások között. A platformok ún. hálózati hatása 

hozzájárul ahhoz, hogy méretüket kihasználva olyan szerződéses feltételeket teremtsenek, ami 

mind a fogyasztónak, mind pedig a platformmal szerződést kötő vállalkozásnak előnytelen.  

A platformok segítségévek létrejött hibrid piaci jelenségek, az ún kétoldalú piacok
34

 és a 

közvetítő szolgáltatások a Bizottság álláspontja szerint olyan helyzetet eredményeztek, 

amelyet sem a versenyjog, sem pedig a fogyasztóvédelmi jog eszközei nem képesek 

önmagukban kezelni. A fentieknek megfelelően a Bizottság olyan rendelet megalkotását 

tervezi, amely az online közvetítő szolgáltatás szabályozásával növeli a vállalkozás és a 

fogyasztó között létrejövő szerződés áttekinthetőségét. 

 

 

                                                 
31

 Javaslat (21) preambulum bekezdés  
32

 A fogyasztói adatok ilyen módon történő értékelése a versenyjog számára sem ismeretlen: a német 

szövetségi versenyhatóság (Bundeskartellamt) jelenleg az EUMSZ 102. cikke alapján folytat eljárást a 

Facebook-kal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tárgyában, amelyben – legalábbis a nyilvános 

információk szerint – a fogyasztói adatok felett való diszponálás lehetősége alapozza meg a vállalkozás 

erőfölényes helyzetét. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_Facebook.ht

ml (2018.07.01.)  
33

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and 

transparency for business users of online intermediation services, COM(2018) 238 final, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-

users-online-intermediation-services (2018.06.28.) 
34

 A kétoldalú piacok olyan piacok, amelyek két egymástól elkülönülő felhasználói csoportot egyfajta 

közvetítőként kötnek össze és a két elkülönülő felhasználói csoport hálózati hatását használják ki.  

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_Facebook.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_Facebook.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services
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V. Következtetések  

 

Az elmúlt évek uniós fogyasztóvédelmi jogalkotása számos külső körülmény együttes 

hatásának köszönhető: a digitális technológia robbanásszerű fejlődése, a digitális gazdaság 

határok nélkülisége mellett a fogyasztói viselkedés mind mélyebb ismerete is alapul szolgált a 

korábbi fogyasztóvédelmi joganyag áttekintéséhez.  

A New Deal eredményeképp létrejövő új fogyasztóvédelmi keretrendszer részben látszik 

betölteni célját: több esetben megtorpan az Irányelvek átfedéseinek megszüntetése körében, 

valamint – a Tanulmányban részletezetteket részben figyelmen kívül hagyva – továbbra is az 

információ átadását tartja a fogyasztóvédelem egyik leghasznosabb eszközének.  

Egyértelmű az uniós jogalkotó elkötelezettsége az online platformok és általában a digitális 

környezet átláthatóságának növelése irányában, azonban a túlzott mennyiségű információra 

vonatkozó ismeretek birtokában nem látható, hogy az átláthatóság irányába tett lépések valódi 

megoldást jelentenek-e a fogyasztók számára.  

Kérdéses, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködése beváltja-e a hozzá fűzött 

reményeket: a digitális környezet okozta kihívások nem csak a fogyasztók, hanem a 

fogyasztóvédelmi hatóságok számára is valódi nehézségeket jelentenek. Az elmúlt időszak 

jogalkotásának számos ponton visszatérő eleme a közös fellépés szükségessége – a következő 

évek egyik nagy kérdése az, hogy mennyiben egységesedik az európai fogyasztóvédelmi 

jogalkalmazás. 

 

*** 

NEW DEAL FOR CONSUMERS – NEW DIRECTIONS IN EUROPEAN CONSUMER 

LAW  

 

During the past years, european consumer law has flourished due to the challanges from the 

evolvement of digital technolgies, the digital economy and the results of behavioral 

economics.  

In its New Deal, European Commission offers a new framework regulation that modifies 

the most important consumer directives, as well as launches consumer protection-driven 

initiatives within the Digital Single Market, empowering the consumer protection cooperation 

network and a proposal for the regulation of online platforms.  

The paper gives a brief overview of the above legal developments and analyses the effect 

of the different initiatives.  

 

 


