Veres Zoltán1
Gondolatok a fogyasztóvédelem alkotmányos rangra emelése kapcsán, különös tekintettel a
pénzügyi fogyasztóvédelemre2

I. Bevezetés
A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvényt az azóta eltelt idő alatt sokan sokféle
nézőpontból vizsgálták, a kifejezetten a fogyasztóvédelmet érintő változásokról született
részletes elemzések száma ugyanakkor csekélynek mondható. Bár sokan üdvözölték,3 hogy az
Alaptörvény a fogyasztóvédelmet kifejezetten nevesítette,4 ezzel alkotmányos rangra emelve a
kérdéskört, azonban eddig mélyrehatóbban kevesen foglalkoztak ennek lehetséges hatásaival,
következményeivel.
A fogyasztóvédelem bekerülését az Alaptörvénybe magunk is üdvözöljük, szeretnénk
azonban rámutatni, hogy a tárgykör bizonyos aspektusai a korábbi Alkotmányunkból is
levezethetők voltak, másrészt a hatályos normaszöveg kapcsán néhány (olykor kritikai jellegű)
megjegyzéssel élünk. Végezetül röviden kitérünk a fogyasztóvédelem speciális területét képező,
a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleinek védelmét hivatott szabályok (mely szabály-együttest szokás
pénzügyi fogyasztóvédelemnek nevezni) kapcsán alkotmányos szinten bekövetkezett
legalapvetőbb változásokra.

II. A fogyasztóvédelem alapjai a korábbi Alkotmányunkban
Bencsik András kimutatta, hogy egyes alapjogoknak (a tanulmány a gazdasági és
szociális jogokat, az oktatáshoz, a tájékoztatáshoz és a jogorvoslathoz, jogvédelemhez való jogot
említi) lehetnek fogyasztóvédelmi vonatkozásai.5 Így a gazdasági és szociális alapjogok kapcsán
a szerző rögzíti, hogy a „rászorulók” fogalmába elvileg a fogyasztók is beleérthetők (lennének),
mint olyan személyek, akik a piaci versenyben – többek között az információhiány, a
szolgáltatók erőfölénye és egyéb tényezők miatt – fokozott védelmet kell, hogy élvezzenek.
Egyes nézetek szerint6 a korábbi Alkotmány 17. §-ban említett szociális gondoskodáshoz
való jogból, illetve annak értelmezése kapcsán levezethető volt a fogyasztóvédelem. Bencsik
álláspontja értelmében viszont az Alkotmányban rögzített gazdasági és szociális alapjogok
inkább „a szociális biztonság különböző alkotóelemeinek – így többek között a férfiak és nők
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egyenjogúságának, a munkához és az egészséges környezethez való jognak – alaptörvényi
deklarációjaként foghatók fel.”7 Ez utóbbi értelmezés szerint tehát az említett normaszöveg
alapján a fogyasztók „kimaradtak” a védelem köréből.
A fogyasztóvédelem szempontjából is alapvető fontosságú jogok az oktatáshoz,8 valamint
a tájékoztatáshoz való jog. E jogok jelentősége fogyasztóvédelmi szempontból általánosan
elfogadottnak tekinthető, hiszen éppen ezek a leginkább alkalmasak a fogyasztók hátrányára
fennálló információs aszimmetria csökkentésére. A korábbi Alkotmány ugyanakkor ezeket a
jogokat sem fogyasztóvédelmi kontextusban szabályozta, sőt a tájékoztatáshoz való jog kapcsán
kifejezetten rögzítette, hogy azt a „demokratikus közvélemény kialakítása érdekében” biztosítja.9
Ami a jogvédelemhez, jogorvoslathoz való jogot illeti, egyetértünk Bencsik Andrással
abban, hogy ebben a körben szükség lenne a fogyasztókat terhelő eljárási költségek
csökkentésére és az eljárás gyorsabbá tételére. Itt jegyezzük meg, hogy az alternatív
vitarendezési fórumok, mindenekelőtt a békéltető testületek felállítása jó irányba tett lépésnek
tekinthetők még akkor is, ha jelenleg e fórumok a szolgáltatók részéről szükséges alávetési
nyilatkozat hiányában kötelezést tartalmazó döntést nem, csupán ajánlást hozhatnak.10
Álláspontunk szerint a felsoroltak mellett a korábbi Alkotmány egyéb rendelkezései is
tartalmaztak fogyasztóvédelmi vonatkozásokat. Így a 63.§, mely az egyesülési jogot deklarálta,11
valamint a petíciós jogra vonatkozó 64.§.12 Az egyesülési jog alapján lehetett ugyanis
fogyasztóvédelmi szervezeteket létrehozni, míg a panaszjog adott esetben – egyéb jogszabályi
rendelkezés hiányában – végső hivatkozási alap lehetett a fogyasztók számára valamely sérelem
kivizsgálásának kezdeményezése során.13 Hajnal Zsolt pedig arra mutat rá, hogy az egészséghez
való jog a fogyasztók egészséghez való jogát is magában kell, hogy foglalja.14

III. Gondolatok a hatályos normaszöveggel kapcsolatban
Mint fentebb láttuk, az Alaptörvény a tisztességes gazdasági versennyel egy cikkben
említi a fogyasztóvédelmet. Ebből következhet egy olyan értelmezés, hogy a jogalkotó a
tisztességes piaci verseny érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan kívánja biztosítani a fogyasztók
védelmét. A magunk részéről bízunk benne, hogy a törvényhozó nem egy ilyen, a
fogyasztóvédelmet szűkítő értelmezést tett magáévá. Bár elterjedt az a felfogás, miszerint a
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hatékony verseny szolgálja leginkább a fogyasztók érdekeit, a versenyjog és a fogyasztóvédelem
elkülönítése érzékelteti, hogy a fogyasztóvédelem esetén ennél többről van szó. Szemléletesen
mutat rá a különbségekre Fekete Orsolya, amikor kiemeli, hogy a versenyjog a verseny
tisztaságán keresztül a fogyasztók közösségét, míg a fogyasztóvédelmi jog az egyes fogyasztókat
védi; másrészt az általánosan elfogadott15 öt fogyasztói alapjogból a Gazdasági Versenyhivatal
tevékenysége a fogyasztók gazdasági érdekeit és a tájékoztatáshoz való jogot érintik.16
Gyakran hangsúlyozzák, hogy kívánatos lett volna legalább felsorolásszerűen a védeni
kívánt fogyasztói alapjogok nevesítése.17 Ennek Bencsik András szerint legalább két előnye is
lenne:
1. egyrészt jobban orientálná az ágazati jogalkotást,
2. másrészt alkalmazhatók lennének az alapjogvédelem körébe tartozó intézmények.18
Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
Ad 1) Az elsőként említett érvvel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy egy, a teljesség
igényével készült felsorolás semmiképp sem lenne kívánatos, másrészt akár egy példálózó
jellegű felsorolás is magában hordozza annak veszélyét, hogy az ebben nem szereplő jogok
háttérbe szorulnak.
Ad 2) Az alapjogvédelem intézményrendszere19 álláspontunk szerint - igaz, olykor
korlátozott körben - igénybe vehető egyes, az Alaptörvényből levezethető fogyasztói (alap)jogok
sérelme esetén, így egy esetleges taxáció nem bővítené érdemben a fogyasztók előtt nyitva álló
lehetőségeket, az alábbiakra figyelemmel:
− Az alapjogvédelmi intézményrendszer meghatározó eleme az Alkotmánybíróság. A
testület előtti igényérvényesítés formái (előzetes, utólagos normakontroll, alkotmányjogi
panasz, bírói kezdeményezés egyedi normakontroll iránt) közül az indítványozói
jogosultságra tekintettel az alkotmányjogi panasz jöhet szóba, melyet csak egyedi ügyben
érintett személy vagy szervezet nyújthat be a testülethez, feltéve, hogy az érintett a
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jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára
biztosítva.20
− A korábban bárki által igénybe vehető normakontroll eljárást 2012. január 1-től már csak
a kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa,
illetve egyedi ügyekben a bíróság kezdeményezhet,21 így a fogyasztói jogok esetleges
nevesítése sem szélesítené ki e lehetőséget a fogyasztók előtt.
− Az alapjogvédelmi intézményrendszerben ugyancsak jelentős szerepet betöltő
ombudsman hazánkban a fogyasztóvédelem aktív szereplője volt már az Alaptörvény
hatálybalépését megelőzően is, hiszen számos, fogyasztóvédelemmel összefüggésbe
hozható alapjog kapcsán folytatott le vizsgálatot.22
A leírtakra tekintettel úgy gondoljuk, hogy alapvetően nem a fogyasztóvédelemre
vonatkozó deklaráció bővítésére lenne szükség az Alaptörvényben, hanem ennek apró pénzre
váltására, azaz arra, hogy alacsonyabb szintű normákban konkretizálják a védelem mikéntjét.
Erre hivatott mindenek előtt a fogyasztóvédelmi törvény és a számtalan, a tárgykört érintő egyéb
jogszabály,23 azonban ezek mellett arra is szükség van, hogy ne csak a fogyasztóvédelmi tárgyú
normákat, hanem az egyéb jogszabályokat is áthassa a fogyasztóvédelem. Különösen igaz ez a
fogyasztói igényérvényesítés kapcsán, ugyanis mind a mai napig a fogyasztók sok esetben azért
nem érvényesítik jogaikat, mert a bíróság előtti eljárás lassú és drága, az alternatív vitarendezési
fórumok pedig kevéssé ismertek és korlátozott körben (ld. a korábban az alávetés kapcsán
írtakat) vehetők igénybe. A jelzett probléma fokozott aktualitását mutatja az a körülmény, hogy
az illetékszabályok közelmúltban történő megváltoztatása értelmében megemelkedtek a bírósági
eljárási illetékek,24 melyek így még nagyobb visszatartó erőt jelentenek a fogyasztói
igényérvényesítés szempontjából. Más szemszögből vizsgálva viszont érthetők az eljárási
illetékek emelésének indokai; így mindenekelőtt az a szándék, hogy az alaptalan pereskedéstől a
feleket visszatartsa, illetve az összegek aktuális körülményekhez igazítása. Azonban úgy
gondoljuk, célszerű lett volna a fogyasztói típusú jogviták esetében az emelkedést valamiképpen
kompenzálni (például kedvezmények, mentességek révén), vagy legalább az alternatív
vitarendezés lehetőségét kiszélesíteni, megerősíteni a fogyasztói jogok érvényesítésének
hathatósabb elősegítése érdekében.

VI. Az Alaptörvény pénzügyi fogyasztóvédelmet érintő rendelkezéseiről
Ha a fogyasztóvédelem kapcsán az utóbbi években a szabályozás és az állami
szerepvállalás megerősítéséről, bővítéséről beszélhetünk, akkor ez különösen tetten érhető a
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pénzügyi fogyasztóvédelem kapcsán. Ami ennek alkotmányos vonatkozásait illeti, ez a folyamat
már az Alaptörvény hatályba lépése előtt megkezdődött: 2011. január 1-től korábbi
Alkotmányunkba bekerültek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére vonatkozó alapvető
szabályok (ld. 40/D.§), sőt az Alkotmány azt is kimondta, hogy a Felügyelet elnöke törvényben
meghatározott feladatkörében, törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet bocsát ki,
amely törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem
lehet ellentétes.25
Ehhez képest a hatályos Alaptörvény 42. cikke mindössze annyit tartalmaz, hogy a
pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény
határozza meg, a PSZÁF neve ebben a formában elő sem fordul az új alkotmányban. Ebből akár
arra is lehetne következtetni, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelem jelentősége háttérbe szorult. Ez
azonban nem állítható: egyrészt a Felügyeletre vonatkozó lényeges szabályokat korábban sem az
Alkotmány, hanem a PSZÁF jogállását szabályozó törvény tartalmazta, másrészt épp az utóbbi
időszakban került sor számos, a pénzügyi fogyasztóvédelmet szabályozó norma megalkotására,
módosítására illetve az eddiginél erőteljesebb – gyakran éles kritikákkal kísért – állami
beavatkozásra.26 Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében
továbbra is megmaradt a PSZÁF elnökének jogszabály-alkotási jogköre: az Alaptörvény
értelmében27 ugyanis az önálló szabályozó szerv vezetőjének28 rendelete is jogszabálynak
minősül. Sőt, ha a Felügyelet kifejezetten nem is szerepel az Alaptörvényben, az önálló
szabályozó szervek – és így ezen keresztül a PSZÁF - alkotmányi szintű nevesítése megtörtént.
Tény ugyanakkor, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelemért felelős szerv alkotmányos
szerepeltetése, nevesítése kifejezhette volna az állam ilyen irányú fokozott elkötelezettségét.
Bízunk benne, hogy ennek kihagyásával a jogalkotó nem azt kívánja üzenni, hogy a terület
vonatkozásában manapság tanúsított fokozott aktivitás, illetve gyakran hangoztatott
szemléletváltás csupán „múló hóbort”, és a válság elmúltával a pénzügyi fogyasztóvédelem
visszaszorul, teret engedve a piac farkastörvényeinek. Természetesen nem vitatjuk, hogy a
gazdaság fellendülését követően az állami beavatkozás, illetve az állam fogyasztóvédelmi
szerepvállalásának mértéke csökkenthető (sőt sokak szerint csökkentendő), azonban az egyes
elért vívmányokat29 nem megszüntetni, hanem továbbfejleszteni, az új körülményekhez igazítani
szükséges. Ennek biztosítása érdekében megfontolandónak tartjuk – például a környezetvédelem
kapcsán általánosan elismert elv30 mintájára – a fogyasztóvédelem elért szintjétől való
visszalépés tilalmának (non derogation principle) valamilyen formában történő rögzítését.

25

1949. évi XX. törvény 40/D. § (4) bek.
A vonatkozó jogalkotás egy szeletének bemutatását ld: Veres Zoltán: A jogalkotás hatékonysága a pénzügyi
fogyasztóvédelem aktuális problémái kapcsán – A „devizahitel kérdés” megoldására tett jogalkotói erőfeszítések és
azok
hatásai
az
adósok
helyzetére.
Pázmány
Law Working
Papers,
2012/10. Elérhető:
http://plwp.jak.ppke.hu/hu/muhelytanulmanyok/2012/55-veres-zoltan-a-jogalkotas-hatekonysaga-a-penzuegyifogyasztovedelem-aktualis-problemai-kapcsan-a-devizahitel-kerdes-megoldasara-tett-jogalkotoi-erofeszitesek-esazok-hatasai-az-adosok-helyzetere-nr-201210.html (letöltve: 2012-11-05).
27
Alaptörvény T) cikk (2) bekezdés.
28
Az önálló szabályozó szerveket a 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról sorolja fel. E törvény 1. § (6) bekezdése értelmében Önálló
szabályozó szerv a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
29
Álláspontunk szerint ilyen maradandó előrelépésnek tekinthető többek között a Pénzügyi Békéltető Testület
létrehozása, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó részletes szabályok megalkotása, vagy az egyoldalú
szerződésmódosítás jogának pontosabb behatárolása.
30
Ezt a követelményt az Alkotmánybíróság is rögzítette, ld. például a 28/1994. (I. 20.) AB határozatot.
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