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Melyek a fogyasztói alapjogok?

A fogyasztónak joga van1:
• az alapvető szükséglet kielégítéséhez
(olyan fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek a túlélést biztosítják),
• a biztonsághoz (az életre és egészségre
veszélyes árucikkek és szolgáltatások
elleni védelem joga),
• a tájékoztatáshoz (a tisztességtelen és
félrevezető hirdetés és címkézés elleni
védelemhez, valamint a tények ismertetéséhez és a feltétlen tájékoztatáshoz
való jog),
• a választáshoz (versenyképes fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz való
jog, a megfelelő minőség biztosításával),

• a képviselethez (a fogyasztói érdekek
érvényesítéséhez való jog a kormányzati
politika tervezésében és végrehajtásában),
• a kártérítéshez (a rossz minőségű fogyasztási cikkek és a nem megfelelő
szolgáltatások ellentételezéséhez való
jog),
• a fogyasztók oktatásához (a megfelelő
tudás és gyakorlat megszerzéséhez való
jog a tájékozott fogyasztóvá váláshoz),
• az egészséges környezethez (a félelemés veszélymentes környezethez való jog,
amely a méltóságot és a jólétet biztosítja).
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ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmánya
(Consumer Protection Charter) alapján

Mi a jótállás és a szavatosság közötti különbség?
A jótállási kötelezettség alapján a
gyártó, forgalmazó köteles garantálni, hogy
a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Jótállás csak bizonyos, jogszabályban meghatározott áruk
és szolgáltatások körére vonatkozik A
kötelező jótállás bizonyos termékek esetén
(pl. hűtőszekrény, mosógép, tűzhely, varrógép, porszívó, gépkocsi, telefonok) a termék árától függetlenül minden esetben,
míg más termékeknél (pl. tévé, rádió, óra)
csak bruttó 10 000 Ft vételár felett kötelező.
A jótállás esetében a vásárlónak nem
kell bizonyítania, hogy vétlen a termék
meghibásodásában. A gyártó illetve forgalmazó a jótállási kötelezettség alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a vásárlás után keletkezett: a vásárló
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rendellenesen használta a terméket, illetve
az valamilyen külső behatás következtében
romlott el. Jótállás esetén a meghibásodás
idejét kell figyelembe venni, nem azt, hogy
az mikor vált felismerhetővé.
A szavatossággal ezzel szemben az eladó
azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor
hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát
nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni. Szavatosság keretében
nem a kereskedőnek, hanem a vevőnek kell
bizonyítania, hogy ő vétlen a meghibásodásban, az már eladáskor benne volt az
áruban, de az átadáskor, a szerződés teljesítésekor még nem lehetett észlelni azt.
Akkor válik jelentőssé a szavatosság, ha a
jótállási idő már letelt, hiszen a rejtett hiba
későbbi jelentkezésekor a szavatosság még él.

Mikor állhatunk el
a vásárlástól?

Ha a forgalmazó/gyártó a hibás termék
kijavítását és kicserélését nem vállalta,
vagy e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül nem tud eleget
tenni, elállási jog illeti meg a vásárlót. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye, de megfelelő árleszállítást ekkor is
igényelhet a fogyasztó.
A fogyasztót ezen felül külön jogszabályok alapján a szerződéstől számított
8 munkanapon belül indokolás nélküli

elállási jog illeti meg az ún. távollevők
között kötött szerződések esetén (pl.
katalógusból történő vásárlás, telefonon
vagy interneten keresztül kötött szerződés), amikor is nem volt módja közvetlenül
meggyőződni a termék tulajdonságairól. A
szerződéstől számított 15 napon belül
gyakorolható elállási jog illeti meg azt is,
aki üdülési jogot vásárol, mivel ezeknek a
szerződéseknek a megkötését gyakran
agresszív értékesítési módszerekkel, hiányos tájékoztatással érik el.

Mit érdemes tudni a Vásárlók könyvéről?
„Vásárlók könyvének” minden, a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban álló
kereskedelmi, vendéglátó, fogyasztási cikkeket javító és kölcsönző tevékenységet végző
helyen lennie kell (pl. üzletben, piaci elárusító helyen, étteremben, büfében, motelben, benzinkúton).
A Vásárlók könyvét jól látható, könnyen
hozzáférhető helyen kell elhelyezni, oldalai
folyamatosan számozottak, és a könyv
akkor hivatalos, ha azt a helyi jegyző lepecsételte.
A fogyasztók a Vásárlók könyvébe nemcsak az üzlet működésével, továbbá az ott
folytatott kereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos panaszaikat, hanem javasla-

taikat is bejegyezhetik. A vásárlót e jogának
gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.
Ha különösen sérelmesnek tartjuk esetünket, és a kereskedő nem orvosolja a
panaszt, célszerű a Vásárlók könyvébe bejegyzést tenni. A Vásárlók könyve egy indigós okmány, a kitöltés után a második
lapot a kitöltő kapja meg.
A vásárló által tett bejegyzést érdemben
meg kell vizsgálni, és az intézkedésről a
vásárlót 30 napon belül tájékoztatni kell.
A jegyző, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság és a felügyelőségek két évre
visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók
könyvébe tett bejegyzéseket.
5

Jogunk van ellenőrizni a terméket
vásárlás előtt

A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől
függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben.
A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket –
a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével – csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő
lemérés után szabad eladni.

A Békéltető Testület, mint ingyenes
vitarendezési lehetőség
A fogyasztóvédelemről szóló törvény a fogyasztói jogviták gyors, egyszerű és olcsó rendezésének elősegítése érdekében hozta létre a Békéltető Testületek intézményét.
A szervezet a kereskedelmi és iparkamarák mellett működik. Tagjai fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezetek és a gazdálkodó szervezetek – kamarák – által jelölt képviselők.
A Veszprém megyei Békéltető Testület jelenleg 14 tagú.
A Békéltető Testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék
minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A Békéltető Testület Tanácsa általában egy ülésen a rendelkezésre álló dokumentumok
és a felek meghallgatása alapján dönt. Az eljárás fő célja az egyezség létrehozása a felek
között, ami a gyakorlati tapasztalatok alapján – ha mindkét fél megjelenik a tárgyaláson
– gyakran sikerül is. Ennek hiányában a Tanács ajánlás jellegű határozatot hozhat,
melynek végrehajtása ugyan nem kötelező, de a Békéltető Testület közzéteheti azoknak
a gazdálkodó szervezeteknek a nevét, akik a Tanács ajánlásának nem tesznek eleget.
Az eljárás a fogyasztó részére díjmentes, és egy nyomtatvány kitöltésével egyszerűen
megindítható, ha a gazdálkodó szervezettel a vita rendezése önállóan nem sikerült.

6

Mit kell tartalmaznia
az árucímkéknek?

Az áru címkéjének tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az áru megnevezését
gyártójának vagy forgalmazójának nevét és címét
származási helyének megjelölését
méreteit
nettó mennyiségét
rendeltetésszerű használhatóságának vagy minőségmegőrzésének várható időtartamát
alapvető műszakai jellemzőit
minőségi osztályba sorolását
környezet-, illetve természetkímélő jellegét
megfelelőségi jelölését, engedélyköteles árunál az engedélyszámot,
használati ideje alatt fennálló veszélyességi tényezőket.

Amit az élelmiszerek címkéjéről tudni érdemes
Az élelmiszer jelölésén az alábbi adatokat kell feltüntetni2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az élelmiszer megnevezése,
az összetevők felsorolása,
bizonyos összetevők vagy összetevő csoportok mennyisége,
előrecsomagolt élelmiszer esetén annak nettó mennyisége,
az élelmiszer minőség-megőrzési időtartamának lejárati dátuma, fogyaszthatóságának időpontja,
a minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek,
az élelmiszer előállítójának vagy forgalmazójának neve vagy cégneve és címe,
az eredet vagy a származás helye, amennyiben megjelölésének hiánya a fogyasztót
megtévesztheti az adott élelmiszer tényleges származása vagy a valódi eredete felől,
felhasználási útmutató, amennyiben ennek hiányában a fogyasztó nem tudná az
élelmiszert megfelelően felhasználni,
az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban, a Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint.
2

Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet alapján
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A Csalán Egyesület tanácsai
az átgondolt vásárláshoz

Valóban jobb lesz-e az új?
Nagyobb dolgok vásárlásakor (pl. elektromos gépek, ruhák, bútorok) érdemes meggondolni, hogy a régi esetleg javítható, felújítható-e? Érdemes tudni, hogy a régi gépeket még
hosszabb élettartamra tervezték, így elképzelhető, hogy egy feljavított régi mosógép
tovább bírja, mint egy vadonatúj. Ha azonban nem javítható már a meglévő, akkor is
találhatunk olyan használt, de jó állapotban lévő gépet, mely olcsóbb, és várható élettartamában mégis vetekszik új társaival.
Szempontok gépek vásárlásához
Háztartási gép vásárlása előtt gondoljuk végig, pontosan mire van szükségünk: milyen
gyakran használjuk, milyen feladatot szeretnénk vele pontosan elvégeztetni? Szempont
lehet, hogy milyen könnyen tisztítható, szervizeltethető vagy honnan kell megrendelni
az alkatrészeket egy-egy javításhoz. Egy jól kiválasztott, jó minőségű gépet sokszor
érdemesebb javíttatni, mint egyszerűen lecserélni. Amikor azt számoljuk, hogy melyik
mennyibe kerül, vegyük figyelembe a készülék fogyasztását (energia, víz) , hogy lássuk,
hosszú távon melyik is lesz a olcsóbb.
A szezongyümölcs a legolcsóbb és egyben a legegészségesebb is
Mindig olcsóbb a zöldséget, gyümölcsöt annak szezonidőszakában megvásárolni, akár
nagyobb tételben is tartósításokhoz. A szabad földben, hagyományos módon termelt
növények kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak, mint a speciális körülmények
között nevelt társaik, és még az ízük is finomabb.
Válasszuk a helyi terméket!
A helyi termék választása számos olyan előnnyel jár, melyre elsőként talán nem is gondolnánk:
• A helyi termék minősége könnyen számon kérhető, így megbízható.
• Előállítása, szállítása, árusítása helyben történik, helyi emberekkel, így a bevétel is
helyben marad.
• Helyi termék vásárlásával erősödnek a társadalmi kapcsolatok.
• Közelebbről szállítják, így kevésbé terhelik a környezetet.
• Áruk kisebb szállítási költséget tartalmaz.

8

Helyi boltok kontra bevásárlóközpontok
Az újabb és újabb bevásárlóközpontok építése nagy környezetterheléssel jár, újabb
termőterületeket vonnak ki miattuk a termelés alól, és áraik alacsony mivolta sokszor a
minőség kárára megy. Tudnunk kell, hogy az ár csak úgy lehet egyre kisebb, ha az adott
termék összetevőit egyre gyengébb minőségűre cserélik ki. A gyártók egyetlen egy módon
maradhatnak versenyben: ha folyamatosan olcsóbb és egyben gyengébb minőséget állítanak elő. A helyi termelőtől, helyi boltban vásárolt áru eredete ismert, minősége is garantált, és a legtöbbször képes kielégíteni szükségleteinket.
A címkékkel nekünk üzennek
Mivel általában közvetlenül nem találkozunk a termék előállítójával, ő a terméken található címkékkel üzen. Érdemes áttanulmányoznunk, hogy pontosan mit is választunk
egy-egy termék megvásárlásakor. A címkén megtalálható - többek között - a termék pontos neve (pl. a tej és a tejital más-más élelmiszeripari termék), előállítója, forgalmazója,
származási helye, de itt tájékozódhatunk a fogyaszthatóságról, várható élettartamáról,
nettó tömegéről, méreteiről is, valamint alapvető műszaki jellemzőit, minőségi jellemzőit,
környezetterhelő vagy környezetbarát jellegét is itt olvashatjuk el.
Csomagolás és környezetvédelem
Törekedjünk a csomagolatlan (friss) termék választására, és ha tehetjük, vigyünk magunkkal olyan többször használatos dobozt, zacskót, melybe bele tudjuk tenni a kiválasztott portékát. Feldolgozott élelmiszer esetén válasszuk a visszaváltható csomagolást, az
üveget vagy a papírt. Az alumínium dobozok, a tejet és üdítőket tartalmazó kombidobozok (benne műanyaggal, alumíniummal, papírral) előállítása rendkívül terheli a
környezetet, és újrahasznosításuk sem megoldott. Felesleges csomagolás a habtálca az
almák, zöldségek vásárlásához, és ez a csomagolásfajta sem bomlik le a természetben.
Sokszor egy termék csomagolása elsősorban arra szolgál, hogy kitűnjön a többi közül.
A nagy és cifra csomagolások azonban a vásárlás után azonnal elvesztik funkciójukat, és
mehetnek is a szemétbe.
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A vászonszatyor tovább él
A kosarak, vászontáskák kiválóan alkalmasak a boltokban kapható nylon táskák
kiváltására. Vigyünk magunkkal táskát, ha vásárolni készülünk! A boltokban osztogatott
nylon táskákat csak ritkán használjuk újra, hiszen általában egy-két használatot követően
a kukákban végzik, és – bár nagy energiával állították elő őket – nagyon nehezen, szinte
soha nem bomlanak le a környezetben.
Amit a reklámokról tudni érdemes
Az élet szinte minden percében bennünket érő reklámok, nagy pénzekkel jól kikutatott
módon, ott hatnak ránk, ahol a leginkább védtelenek vagyunk, így szinte észrevétlenül befolyásolják döntéseinket. Igényünk lesz az adott termékre, melyet reklám nélkül sohasem
vennénk le a boltok polcairól. És sok esetben belátható, nem is volt rá igazán szükség,
csak pillanatnyi vágyak alapján döntöttünk a vásárlás mellett. Figyeljük meg ezeket a
folyamatokat, és rájövünk, a boldogságot valahol egészen másutt kell keresnünk.
Postaszemét mindenhol?
Mindig tele a postaláda kéretlen reklámüzenetekkel, reklámújságokkal? Esetleg névre
szólóan kapunk levelet, melynek tartalma – kis gondolkodás után észrevehetően – reklám, a vásárlás ösztönzése. Mellőzhetőek ezen küldemények egyszerűen úgy is, hogy nem
olvassuk el őket, de konkrét lépéseket is tehetünk az ellen, hogy a postaládánkat felesleges
papírszeméttel tömjék tele. A Csalán Egyesület szívesen küld formalevelet, esetleg
matricát amelyekkel ezt a célt elérhetjük.
Állatáldozatokkal a szépségért
A kozmetikumok engedélyeztetése során számos esetben állatokon végeznek kísérleteket.
Nyulak szemébe cseppentik pl. a parfüm adott komponenseit pár napig, hogy tudják
annak szembekerülésének következményeit. Tesztállatok még sokszor a kutyák,
patkányok. Bár az állatvédelem térhódításával ezen kísérletek száma csökkent, számos esetben az alternatív módszerek nem kidolgozottak, így marad a régi állatkínzó megoldás.
Ha kozmetikumot vásárolunk, keressük azokat a termékeket, melyek kifejlesztéséhez
nem alkalmaztak állatkísérleteket („not tested on animals”).
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Az ügyvéd válaszol – tizenkét tipikus
fogyasztói panasz

1. „Honnan tudhatom, hogy egy műanyag játék tartalmaz-e a gyermekekre
ártalmas összetevőt?”
A gyermekjátékok káros összetevőit érintő jogszabályok nagyon szigorúak, mégis rendszeresen vannak problémák. Jelenleg csak utólag derül ki, hogy a termék megfelel-e a rá
vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. Sajnos vannak olyan gyártók, akik nem veszik
komolyan a rájuk vonatkozó előírásokat és a tiltások ellenére is veszélyes terméket forgalmaznak. Ez ellen úgy védekezhetünk leginkább, ha egyrészt előnyben részesítjük a természetes alapanyagokból készült játékokat, másrészt nem alkalmi árusoktól, hanem a
termékért felelősséget vállaló helyről szerezzük be azokat. Ha kétségeink vannak, a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) a „veszélyes termékek”
listája is segítséget nyújthat.
…mert vásárolni tudni kell, és ebben támogatnak téged fogyasztói
jogaid, amiket jó, ha megismersz
Jogod van a biztonságos áruhoz, szolgáltatáshoz és a korrekt tájékoztatáshoz. A gyártó
mindig köteles a forgalomba hozott árujával kapcsolatos kockázati tényezőket felmérni,
és megtenni a szükséges intézkedéseket. Olyan árut, amelyről a forgalmazó tudja vagy
tudnia kellene, hogy nem biztonságos, nem hozhat forgalomba. Jogaid érvényesítését
szolgálja az áruk magyar nyelvű, közérthető címkézése és használati útmutatója.
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2. „Vércukorszint mérőt vásároltam, mely egy speciális tesztcsíkkal használható csak. Sajnos ilyen tesztcsíkot jó ideje sehol sem lehet kapni, így nem
tudom használni magát a mérőműszert sem. A boltban, ahol vásároltam, és
szintén nem tudják a tesztcsíkot biztosítani, arról, hogy visszavegyék az így
használhatatlan készüléket, hallani sem akartak. Mit tehetek?”
A kötelező jótállási körbe tartoznak3 az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati
segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett, így ezen készülékek
vonatkozásában a jótállási idő alatt köteles a gyártó és forgalmazó biztosítani a termék
rendeltetésszerű működéséhez nélkülözhetetlen tesztcsíkokat is. Ezen kívül jótállást kell
biztosítani a szerződésben vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglaltak alapján is.4
Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a termék gyakorlatilag használhatatlan, ezért
megnyílnak a szavatossági jogok, vagyis jogos a termék vásárlásától való elállás, kivéve,
ha a forgalmazó a vásárláskor külön felhívta a figyelmét arra, hogy a tesztcsíkok beszerzése nem megoldott. Amennyiben a forgalmazó a panaszt elutasítja, javasoljuk, hogy
a területileg illetékes Békéltető Testületnél kezdeményezzen eljárást az ügyben.
…mert vásárolni tudni kell, és ha bonyodalom akad, van kire számítanunk
A Békéltető Testülethez fordulhatunk, ha nem jutunk dűlőre az üzlettel a vásárolt termék minőségét, biztonságosságát illetően. Ők segítenek olyan vitás ügyek lerendezésében, melyek a szolgáltatások minőségéhez, a teljesítéshez kapcsolódnak. Gyors,
egyszerű és olcsó, bírósági eljáráson kívüli vitarendezési lehetőség ez.
3
4
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Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján
Ptk. 248.§ szerint

3. „A boltunkban visszaváltható flakonban vásároltam üdítőt. Mikor az
kifogyott, a bolt nem vette vissza a flakont. Mit tehetek?”
„A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos
rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék 7. § a) pontja szerint közzétett
betétdíját a termék visszaváltójának megfizetni.” Amennyiben megtagadják a visszavételt,
használjuk a vásárlók könyvét, ami azért van, hogy kifogásainkat jelezzük! Néhány beírás
után általában változni szokott a kereskedői hozzáállás (önként vagy a Fogyasztóvédelmi
Hatóság „rábeszélésére”)5.
…mert vásárolni tudni kell, és érdemes a csillogó csomagolás mögé látni
Sok termék a csomagolásával akar kitűnni a polcokon, miközben az érték, amire
valójában szükségünk van, szinte elvész a haszontalan rétegek alatt. Ha erre nem figyelünk, észre se vesszük, és máris tele a szemetesünk színes dobozokkal, fóliákkal és
tasakokkal. Ha az egyszerűbb és könnyebben feldolgozható csomagolású termékeket
keressük (vagy esetleg a csomagolatlant), vásárláskor jobban elfér minden a kosárban, otthon ritkábban kell üríteni a szemetest és környezetünk sem fullad bele a sok
fölösleges csomagolásba. Közben fát sem kell feleslegesen kivágni…
5

A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet.§ (3) szerint
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4. „Honnan tudom, hogy a biopolcon levő termék valóban bio-termék-e?”
Bionak azokat az élelmiszereket nevezzük, amelyek alapanyagait az ökológiai gazdálkodás
szabályai szerint termesztették, azaz csak ennek megfelelő tápanyagot és növényvédő
szert, technológiát használtak a termelés során. Ne tévesszen meg minket azonban a
számos „bio-”, „öko”, „natúr”, „reform” és egyéb hasonló felirat! Vásárláskor úgy
győződhetünk meg a termék valódi bio voltáról, ha ellenőrizzük, hogy a terméken megtalálható-e az „ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termék”, vagy „ellenőrzött
biotermék” embléma, valamint az ellenőrző szervezet logója, neve és kódszáma.
Magyarországon jelenleg két akkreditált minősítő szervezet működik: a Biokontroll
Hungária Kht. (HU-ÖKO-1) , és a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-2). Ez a védjegy
garantálja, hogy a termék ökológiai előállítását valamely tanúsító szervezet ellenőrizte.
…mert vásárolni tudni kell, amihez a termékcímkék üzeneteinek
megértése is fontos
Amikor vásárolunk, jellemzően nem kerülünk közvetlenül kapcsolatba a termék
előállítójával, ezért ő a különféle címkéken keresztül „üzen nekünk”. Ezek a címkék azonban csak akkor mondanak nekünk valamit, ha értelmezni tudjuk. A Magyar
környezetbarát védjegy vagy a Minősített Biotermék védjegy mögött komoly szakmai
minősítő rendszer van, míg például a „Grüne Punkt” annyit jelent csupán hogy utána
a gyártó a termékdíjat megfizette. Ha többet szeretnél tudni a címkékről, keresd a
Csalán Egyesület Kulcs-kérdés? kiadványát.
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5. „Hallottam, hogy vannak olyan élelmiszer-összetevők –E számokkal
jelölve –, amelyek ártalmasak ránk nézve. Honnan tudhatom, hogy melyiket
kell kerülnöm?”
Az élelmiszeripar „E” kódokkal jelöli az élelmiszer alapanyagokhoz kevert tartósítószereket, színezékeket, emulgeáló szereket, ízfokozókat, sűrítőanyagokat és egyebeket.
Ezek között lehetnek természetes eredetűek is (pl. kék áfonyából nyert színezék), de
jellemzően ezek mesterséges anyagok. Jó, ha tudjuk, hogy ezek az adalékanyagok szigorú
tesztelések után kerülnek engedélyezésre, mégis sokszor tartjuk egyiket – másikat (joggal) veszélyesnek, főleg azért, mert a több adalékanyag együttes hatásainak vizsgálata
nem megfelelő. A káros adalékoktól úgy védhetjük meg magunkat a legjobban, ha minél
tudatosabban kerüljük az adalékanyagokkal bőven megszórt élelmiszeripari termékeket.
Ezeket kötelező a termékcímkén feltüntetni („E” kóddal vagy az adalékanyag nevével).
Segítség lehet a Csalán Egyesület E-kártyája, amely felsorolja a leggyakrabban használt,
veszélyes, ill. allergén E-számok listáját.
…mert vásárolni tudni kell, hogy tudd, mit (v)eszel
Te, mint felelősségteljes fogyasztó, ma már szabadon dönthetsz arról, hogy mit teszel
a kosaradba. Olvasd el figyelmesen az élelmiszerek összetételét a csomagoláson, hogy
megóvhasd a család konyháját a mérgektől. Az E-szám az élelmiszer-adalékanyagok
pontos (kémiai) elnevezésének nemzetközileg használt kódja. Ezen adalékanyagok többsége ártalmatlan, akár természetes anyag is lehet. Vannak azonban köztük káros élettani hatásúak is. Érdemes utánanézni, melyik mit jelent, és milyen hatással van az
ember szervezetére.
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6. „Interneten keresztül vásároltam egy ruhát, amit felpróbáltam a
megérkezéskor, és nem áll jól. Mit tehetek?”
Az internetes, illetve katalógusból történő vásárlást a távollevők között kötött szerződésekről
szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza. Ennek értelmében a gazdálkodó szervezet
köteles a szerződés megkötése előtt részletes tájékoztatást nyújtani a fogyasztónak többek
között a gazdálkodó szervezetről (név, székhely, adószám, telefonszám), a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, az ellenszolgáltatásról, a szállítás költségéről, a fizetés, a
szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről, az elállás jogáról, valamint az ajánlati kötöttség
idejéről. A távollévők közötti szerződéskötés leglényegesebb, a vásárlót védő garanciája a
szerződéstől való elállás joga annak megkötésétől számított 8 napon belül. A fogyasztó az
elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása
esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte. Ha az eladó nem tájékoztatja a vevőt az
elállás jogáról, akkor a 8 napos határidő 3 hónapra hosszabbodik.
…mert vásárolni tudni kell, akár az interneten keresztül is
Egyre többen élnek az elektronikus kereskedelem adta előnyökkel, de sokan joggal tartanak annak „buktatóitól”. Hogy ne érjen meglepetés, célszerű néhány alapszabályt minden ilyen vásárláskor szem előtt tartanod: csak biztonságos weboldalon, ellenőrizhető
kereskedőtől vásárolj! Az elektronikus kereskedelem egyik legfontosabb fogyasztókat
védő intézménye az elállási jog, melynek alapján, néhány kivételtől eltekintve, 8
munkanapon belül visszaküldheted az árut, lemondhatod a megrendelt szolgáltatást és
visszakapod a pénzedet!
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7. „Honnan tudhatom meg, hogy a babavíz, vagy a csapvíz jobb-e gyermekünknek, honnan tudhatom meg ezek összetevőit, illetve, hogy melyik
egészségesebb?”
A palackozott vizek és a vezetékes ivóvíz minősége között a valóságban általában nincs
akkora különbség, mint amit a reklámok alapján gondolhatnánk. Magyarországon a csapvíz
iható, és minősége általában jó. A vezetékes ivóvíz minőségének állandó felügyeletére kijelölt hatóság az ÁNTSZ, amelynek kistérségi, regionális és központi intézményei egyaránt
felvilágosítással tudnak szolgálni. Az ivóvíz ásványi anyag tartalmával kapcsolatos
értékeléseket és összefoglaló adatokat nem csak az ÁNTSZ, hanem a nagyobb ivóvíz szolgáltató cégek is rendszeresen közzéteszik. Ne felejtsük el, hogy rengeteg víz megy kárba az
ásványvizes palackok előállítása során , ami önmagában jelentős környezetterhelést jelent.
A vezetékes víz fogyasztása amellett, hogy nem kell hazacipelni, nem termel hulladékot sem.
A babavíz összetételére vonatkozó adatokat a gyártó köteles számunkra biztosítani, így
egy, a gyártóhoz címzett hivatalos levélben szerezhetjük be ezen információt. Ebben hivatkozhatunk a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályokra.6
…mert vásárolni tudni kell, akkor is, amikor az éltető vízről van szó
Az egészség képzete napjainkban szorosan összekapcsolódik az ásványvizek fogyasztásával, és valóban, az agyoncukrozott és színezett kínálathoz képest jó választás. Ásványvíz,
forrásvíz, palackozott csapvíz – lehet bármelyik. De a jóból is megárt a sok, hiszen a túlzott
ásványianyag-bevitel problémákat okozhat. A palackos vizek alternatívája a csapvíz, amely
a leghatékonyabb szomjoltó, ráadásul minden ásványi anyagot a megfelelő mértékben tartalmaz.
Szigorú hatósági ellenőrzések pedig garantálják, hogy ne kelljen veszélyes összetevőktől
tartanunk. A csapvízért nem kell boltba menni, otthon könnyen elérhető. És ami szintén
nem utolsó szempont, hogy fogyasztása során nem termelünk hegynyi műanyag hulladékot.
6

1992. évi LXIII. Törvény (Avtv.) és a 2001. évi LXXXI. Sz. tv. (Aarhusi Egyezmény)
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8. „A bank egyoldalúan módosítja a hitelszerződést, alternatívaként az
egyösszegű visszafizetést teszi lehetővé.”
A korábbi évek visszaélés-szerű banki gyakorlatának visszaszorítására született meg a
banki magatartási-kódex. A Kódexet aláíró pénzügyi intézmények vállalják, hogy
lakossági hiteleik kapcsán alkalmazzák a Kódex elveit7. A Kódex szabályozza többek
között a felelős hitelezés általános normáit, a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás
általános elveit és a szerződési feltételek futamidő alatti egyoldalú módosításához kapcsolódó szabályokat. A vállalások be nem tartása esetén forduljunk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez.
…mert vásárolni tudni kell, a közüzemi szolgáltatóktól is
Igaz, hogy a közüzemi szolgáltatók gyakorlatilag monopol helyzetben vannak saját
területükön, de a tömegek hangja lassan elér hozzájuk, és lépéseket tesznek afelé, hogy
szolgáltatásaikat fogyasztó-barátabbá tegyék. Ne érezd hát magad kiszolgáltatottnak,
nem vagy egyedül! Lépj tudatosan, és ha kell, keresd a fogyasztóvédelmi civil szervezetek
segítségét!
7
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A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint

9. „Honnan tudhatom, hogy a vásárolandó zöldség/gyümölcs nem tartalmaz-e
egészségtelen anyagokat, mérgeket?”
A vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák, hogy mely anyagokból, vegyszermaradványokból milyen határérték az, amit a zöldség/gyümölcs már nem tartalmazhat.
Amennyiben kételyünk merül fel, élelmiszerbiztonsági kérdésekben forduljunk a helyileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSzH). A hivatalnál szóban vagy
írásban jelezhetjük a tapasztalt problémát. Mindezek mellett a legbiztosabb módszer a kifogástalan termék beszerzésére. Ez történhet úgy is, ha nem a távoli, ismeretlen termelők
által előállított termékeket vásároljuk meg a hipermarketekben, hanem a helyi (bio)piacot keressük fel, ahol a közelünkben élő, általunk is ellenőrizhető termelők biztonságosabb élelmiszereit választjuk.
…mert vásárolni tudni kell, hiszen forintjaiddal szavazol
Míg a távolról érkező áru eredetét nem látjuk, és gyártója nem ismert, addig a helyi
péket, gazdát, szűcsöt és fazekast könnyen számon lehet kérni, ha nem megfelelő a
minőség, ezért a helyi termékek a minőség garanciái is. Veszprém környezetében helyi
termék pl. a bakonyi alma, a balaton-felvidéki bor, a tihanyi levendula, de akár a
Veszprémben készített ablak is. A globalizált piacon egy gyékényen árul az egész világ,
de tudni kell, hogy a közelben előállított termék helyi szinten járul hozzá az egzisztencia
fejlődéséhez. Minél kisebb a távolság a termelő és a fogyasztó között, a köztük lévő
kereskedelem annál nagyobb mértékben pezsdíti fel lakókörnyezetük életét, és még az
áruszállítás környezetkárosító hatása is jóval kevesebb, mint repülőn, kamionon vagy
hajón érkező termékek esetében.
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10. „Hűtőgépet szeretnék venni. Melyek azok a szempontok, melyeket a vásárlásnál szem előtt kell tartanom, hogy számomra a legjobb hűtőt vegyem meg.”
A legolcsóbb energia a fel nem használt energia, ezért a hűtő kiválasztásakor is az egyik legfontosabb szempont, hogy reálisan mérjük fel, valójában mekkora hűtőszekrényre is van
szükségünk. Igazán jól néznek ki a két méter magas darabok, de egyedülállóak számára,
vagy, ha az egész család máshol ebédel, biztos, hogy nem ez a megfelelő méret. Ugyanakkor
egy háromgyermekes családnak, ahol rendszeresen főznek, még ez is kicsi lehet.
A jó kihasználtság mellett ugyanolyan fontos, hogy a készülék a lehető legkevesebb energiát
fogyassza, a kötelezően feltüntetendő energia-címkén lehetőség szerint „A”, vagy „A+” jelzésű
típust válasszunk. Érdemes megfontolni, hogy bár a legtakarékosabb típusok általában
drágábbak, de az árkülönbséget néhány év alatt a ki nem fizetett villanyszámla formájában
visszahozzák.
…mert vásárolni tudni kell, ismerd hát meg az energiacímkét
Magyarországon a gyártóknak energiahatékonysági címkét kell elhelyezniük az elektromos berendezések adott körén (pl. villamos sütők, mosó-, mosogató- és hűtőgépek, fényforrások). Az energiahatékonysági címke egységesített formája miatt, könnyen
értelmezhető és összehasonlítható módon ad tájékoztatás a gép műszaki jellemzőiről.
A termékek energiafelhasználásuk szerint 7 csoportba sorolódnak – A-tól G-ig. Az A (illetve
A+, A++) a leghatékonyabb, melynek fogyasztása akár 400%-kal jobb, mint a G osztályé,
de az A és B osztály közti különbség is 23,5%. Ezek után érdemes elgondolkodnunk azon,
hogy melyik is az olcsóbb?
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11. „A boltban – különösen nagyobb áruházakban – gyakran megesik, hogy a
polcon feltüntetett ár és a pénztárnál számolt ár eltér, majd minden esetben a
vásárló kárára. Ezt a fogyasztók megtévesztésének érzem. Mit lehet ilyenkor
tenni?”
A fogyasztókkal szembeni, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény
mellett a fogyasztóvédelmi törvény is egyértelműen kimondja, hogy amennyiben egy
kereskedő vagy szolgáltató egy időben két árat alkalmaz, akkor a fogyasztónak jogában áll
az olcsóbb áron megkapnia a terméket. Ez akkor is igaz, ha a kódleolvasó (nagyobb áruházakban fordul ez elő) „mást lát”. Ebben az esetben a pénztáros tehetetlen, de a
vevőszolgálatnál vissza kell adniuk a különbözetet.
…mert vásárolni tudni kell, láss a reklámok mögé
A reklámok sokszor észrevétlenül is befolyásolják döntéseinket vásárlásaink alkalmával,
mikor boldogabb, egészségesebb, szebb életet ígérnek. A reklámoktól azonban nem
várhatjuk, hogy objektíven tájékoztassanak egy adott termék szükségességéről,
minőségéről, hisz nem ez a célja. Tájékozódjunk több forrásból vásárlás előtt, hogy
racionális döntést hozhassunk. Sok termékről a vásárlás után derül csak ki, mennyire
haszontalan, de a reklám ekkor már elérte célját. Gondolkodj előre, tájékozódj, és ne hagyd
magad befolyásolni a reklámok által!
12. „Újabban a kenyéren nem látok címkét. Kötelező-e ennek használata?”
A sütőipari termékeknél 1 kg-os súlyhatártól kötelező a fogyaszthatósági határidő feltüntetése.
A címkén fel kell tüntetni a hét napját, amikor gyártották és a fogyaszthatósági határidőt
(pl. 72 óra).
…mert vásárolni tudni kell, lehetőleg azt, amire igazán szükséged van
Érdemes végiggondolni mindennapi életünkben, hol tudjuk mérsékelni pl. vízfogyasztásunkat, energiafelhasználásunkat! Hogy a legújabb konyhai gépünk valóban segít-e, vagy
esetleg karbantartása valójában plusz energiákat igényel? Hogy mekkora autóra van
igazán szüksége a családnak, és mikor kell mindenképpen használni? Ha tudatosak
vagyunk választásainkban, ismerjük igényeinket, lehetőségeinket és jogainkat, sokkal
kevésbé vagyunk kitéve a szabad piac veszélyeinek. Örök igazság: a leghatékonyabb fogyasztóvédelem, ha minél többen választunk tudatosan vásárláskor.
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Hová fordulhatok panaszaimmal?

Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) minden
megyében költségvetési forrásokból finanszírozott tanácsadó
irodákat (panaszirodákat) működtet. Ha fogyasztói panaszunk
van, a fogyasztóvédelmi felügyelőség is ide irányít majd bennünket. Veszprém megyében a Veszprém, Kossuth u. 10. szám
alatt, az irodaház negyedik emeletén heti négy nap várják a bejelentéseket.
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. • Telefon: + 36 88 421 640
E-mail: deak411@gmail.com
Csalán Egyesület fogyasztóvédelmi tanácsadás
Fogyasztóvédelmi kérdéseivel a Csalán Egyesület jogi tanácsadójához is fordulhat a fogyasztovedelem@csalan.hu email
címen. Kérdésére ügyvédünk ingyenesen válaszol. Személyes
tanácsadásra is lehetőség van előzetes bejelentkezés alapján.
8200 Veszprém, Rákóczi F. u. 3., 8201 Veszprém, Pf. 222.
Telefon: +36 88 443 450 • E-mail: fogyasztovedelem@csalan.hu
Békéltető Testület
Ha nem jutunk dűlőre az üzlettel a vásárolt termék minőségét,
biztonságosságát illetően, a Békéltető Testülethez fordulhatunk,
mely a bírósági procedúránál emberibb módon, a vásárló számára ingyenesen kínál megoldást vitás helyzetekre. A Veszprém
megyei Békéltető Testület a Veszprém megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működik.
8200 Veszprém, Budapesti út 3. • Telefon: +36 88 429 008
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Az NFH felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és
hatósági előírások betartását, piacfelügyeleti tevékenységet
végez, vizsgálatokat folytat fogyasztókat érintő ügyekben,
ellenőrzi az áruk mérését, mérőeszközök hitelességét, szakmai
segítséget nyújt a fogyasztóvédelemmel foglalkozó társadalmi
szervezeteknek, összehangolt ellenőrzések során együttműködik
a társhatóságokkal. Általában nem foglalkozik egyedi panaszokkal, azokat a fogyasztóvédelmi tanácsadó irodákhoz irányítja. Ha egy panasz feltételezhetően fogyasztók nagyobb
csoportját érinti, vizsgálatot indíthat.
NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelősége
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.,
8050 Székesfehérvár, Pf. 936.
Telefon: +36 22 501 751 • Telefax: +36 22 501 627
E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu • www.nfh.hu
Gazdasági Versenyhivatal (GVH)
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló törvény szerint a GVH hatáskörébe tartozó
jogsértő magatartás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat, az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, a megtévesztő reklám és jogértő összehasonlító reklám. A GVH járhat el a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások, az erőfölénnyel való visszaélések és a vállalkozások
összefonódása engedélyeztetésének elmulasztása esetében.
Ügyfélszolgálat: Budapest, Alkotmány u. 5.,
1245 Budapest 5. Pf. 1036.
Telefon: +36 1 472-8851 • Telefax: +36 1 472-8905
e-mailben: ugyfelszolgalat@gvh.hu
www.gvh.hu
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Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzAF)
A Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás keretei között ellenőrzi a
pénzügyi szervezetek fogyasztókkal szemben tanúsítandó
tájékoztatási szabályok betartását, a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény,
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló törvény rendelkezéseinek (pl. direkt marketing)
betartását.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39
Telefon: +36 40 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@pszaf.hu
www.pszaf.hu

MgSzH Veszprém megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
Élelmiszer-higiéniával, élelmiszerbiztonsággal, és élelmiszerminőséggel kapcsolatos kifogásokkal, valamint állategészségügyi kérdésekkel fordulhatunk a hivatalhoz. A hivatal engedélyezi többek között kiskereskedelmi egységek nyitását, vágóhidak üzemeltetését, kistermelők regisztrációját és ellenőrzi működésüket .
Elérhetősége:
8200 Veszprém, Dózsa György út 33.,
8201 Veszprém, Pf. 126.
Telefon: +36 88 425 607 • Telefax: +36 88 422 468
E-mail: veszprem_megye@oai.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz)
Szakterülete a környezet-és település-egészségügy (ivóvíz,
fürdővizek minősége, hulladékkezelés); élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi, gyógyszerügyi, járványügyi, egészségvédelmi és egészségügyi igazgatási kérdések.
ÁNTsz Közép dunántúli Regionális intézete
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
Telefon: +36 88 424 210, +36 88 424 866
Telefax: +36 88 425 484
E-mail: titkarsag@kdr.antsz.hu
A kistérségi intézetek elérhetőségei:
http://efrira1.antsz.hu/veszprem/kistersegek.html
www.antsz.hu

Országos Rádió és Televízió Testület Panasziroda
A műsorszolgáltató egyoldalú tájékoztatása, a kiegyensúlyozott
tájékoztatás követelményének megsértése esetén a kifejezésre
nem juttatott álláspont képviselője vagy a sérelmet szenvedett
élhet kifogással. A kifogással először a műsorszolgáltatóhoz kell
fordulni. A panaszos a kifogásolt közlés megjelenésétől vagy
többszöri közlés esetén az utolsó ismétléstől számított 48 órán
belül írásban kérheti a műsorszolgáltatótól álláspontjának ismertetését. E lépés megtétele feltétele annak, hogy a Panaszbizottság az ügyet elbírálhassa.
Elérhetősége:
1088 Budapest, Reviczky utca 4.,
1461 Budapest, Pf. 59
Telefon: +36 1 411 5081, 411 5082
Telefax: +36 1 411 5080
Bővebb információ: www.ortt.hu

Az Élelmiszerbiztonság 7 pontja

1. Tudatosan vásárolok
Körültekintően vásárolok, alaposan megnézem, mi található a termékben, honnan származik, milyen körülmények között termesztették, állították elő.
2. Vásárlásom szavazat
Vásárlásommal egyben az adott termelési rendszer (hazai, ökológiai/import, intenzív)
mellett voksolok, hiszen elköltött pénzemmel azt támogatom.
3. Hazai élelmiszereket vásárolok
Ha hazai gazda termékeit keresem, pénzem itthon marad, hozzájárulok hazai munkahelyek megtartásához. A mérések alapján még nem-bio, hagyományos hazai növények fogyasztása is negyedére csökkenti a kockázatot. Fontos szempont, hogy a szállításból eredő
környezetterhelés is csökken, ha nem külföldről származó terméket veszek.
4. Biotermékeket vásárlok
Biotermék vásárlásával olyan termelést támogatok, amely magas beltartalmi értékű,
szermaradványmentes, egészséges élelmiszert állít elő. Közel 100% biztonsággal nem tartalmaz élelmiszerem növényvédőszer-maradványt. Mivel a termesztés során nem
használnak műtrágyákat, vegyszereket, a környezetemet is óvom.
5. Évszaknak megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket vásárolok
Így nem egy másik földrészen érő, vagy üvegházban hajtatott zöldséget, gyümölcsöt fogyasztjuk el, hanem azt, ami éppen akkor érik, friss. Csökken a szállítás okozta
környezetszennyezés, nem támogatom az iparszerű, nagyüzemi növénytermesztést.
6. Kerülöm a félkész termékeket
A félkész termékek általában sok mesterséges anyagot, tartósítószert, ízfokozót,
színezéket tartalmaznak, lehetőség szerint válasszunk friss alapanyagokat.
7. Kerülöm a magas szójatartalmú termékeket
Az Amerikai Egyesült Államokban termesztik a legtöbb szóját, amelynek legnagyobb
része genetikai módosított. Ha bizalmatlanok vagyunk a génmódosított élelmiszerekkel
kapcsolatban, érdemes kerülni a szója fogyasztását, hiszen a hazai élelmiszerekben felhasznált szója nagy része is Amerikából származik.
A helyi (bio)termékek választása a rövidebb szállításnak köszönhetően kisebb környezetterhelést eredményez.
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www.csalan.hu

A Csalán Egyesület azon dolgozik, hogy közelebb hozza
Veszprém és környékének lakóihoz az egészséges táplálkozást,
a természetes környezetet és a méregmentes életet.

A projekt az Európai Unió
támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

