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Az általános emberi jogok kiteljesedése, a Maglar Köztársaság Al-
kotmányában is deklarált alapvető állampolgári jogok érvényesülése a
mindennapi tevékenység eglre szelesebb területeire tde.d ki. lgaz ez a
foryasztók - alapvetóen, mint állampolgárok - jog- és érdekérvényesítési
eljárásoka is, amelyeknek területén haánlnak is az európai demokrá-
ciákban már meghonosodott jogglakorlathoz kell csatlakozni.

Az Európai Tanács által 1975. április 14én elfogadott "az Európai
Gazdasági Köaisség elsó, előzetes programja a foglasztók védelmének
és informálásának politikájáról §óló' határozata a foryasztói érdekek
sokoldalú védelmének megközelítését tükrözi. Az e programban dekla-
rált öt foryasztói alapjog mentén jelölte ki a Tanács a kózisségi jogalko-
trás irányait,

Melyek ezek az alapjogok?

- A biztonságos termékhez való jog.

- A tájékoztatá§hoz való jog.

- A gazdaságí érvényesüléshez való jog.

- Ajogérvényesítéshez, kártérítéshezvalójog.

- A társadalmi §zervezetek közreműködésével megvalosuló kép
viselethez való jog.

Az Európai Bizottság a közep- és kelet-euópai tá§ult orságok ery-
séges belső integ rérciőiáól szóló'Fehér lűnlv'-6"o 

" 
1oo"rztóvédelem-

ról sáló )O0IL fejezetben kiemeltea kezeli a lövetl<ező feltétekk meg-

l lrl€ao§ Li§dóOé mórnók aloz.€d6, HM BH Minódégtiaodá§ l8azgató§á8,Rend-
szeíranúsítá§i o§ááty o§aáIyvez€ó-he.ly€lte§
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tere mté s é nek fotttos s ógót :

- hatékonyigényénényesítésieljárások kialakítása;

- a fograsaóvédelmi úgyekért felelős intézrnényi rendszer megte-
remté§e;

- olyan konzultatívizervezet kialakíiása, amelyekben a foryasztói
érdekek képviselete bizto§ított és amelyek megleremtik a fo-
§/asztók ré§a/ételét a döntéshozatali eljárásban;

- a fognsztók infornrációs és oktaiási programjának fejlesztése;

- a fo5navtói e5resületek féjlódésének segítése.

A Fehér K<inyv a foryasaóvédelem területét kettébontja és külön
tárgnlja a termékek minősége és bizton§ága területén, valamint a fo-
glasztók galAuági érdekei védelme körében teljesítendó köztlsségi el-
várásokat.

A Fehér Ikinyv mindkét területen meghatározza az alapvető fontos-
ságú lépéseket. A termékek minősége é§ bizton§ága terén a feIsorolt
irányelvek minderyikét alapvetó fontosságúnak minősíti, íry az elsó sza-
kaszban javasolja áwenni az általános termékbiztonságról, a játékok biz-
tonságáról, a textilelneveziésekól és a koznetikumokól szóló hány_
elveket.

A fo5nsaók gazdasági érdekei védelme terén az elsődleges fontos-
ságú szakaszba soroUa a félrevezető reklámozásról, a fogasztási hitelíól,
a tisztességtelen szerzódés tilalmáról és az élelrniszerek árának feltiinte_
téséről sáló irányelveket; míg a második szaka<zba az utazási szerzódés-
ről, a házaló kereskedelemról és az ingatlanok időben megosztott Érleti
jogának védelméról szóló irányelvek tartoznak.

A maryar kodifikációs gyakorlatban a tórvényalkotás a hagyomá-
nyoknak megfelelően jogágak mentén tórténik. Ebből következik, hogy
a fognsztóvédelem intézményei, szabátyal kütönbiizí jogfuakhoz krp
csolódó ,nagns szintú jogfonáso}ösn jelennek meg.

A bazai fognsztóvédelmi szabá|yoás jelenlegi helpete

A fogyasztókat védő hatályos jogi szabályok általános megközelítés-
ben áttekinthetet|enek az átlag fograsztók §ámára. A foryasztói érdek-
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védelem jogi szabályozottságának helyzetéról általában elmondható,
hory az nem öleli_fel azt a kört, amely a korszerű foryasztóvédelem fo-
galmába tartozik. Igy nem terjed ki napjainkban a szolgáltatásokjelentós
részére és d-kömyezetvédelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi szabá-
lyozás területére.

A hazai jogi elóírások az egészségvédelem terüetén napjainkban az
élelmiszeripari termékek elóállítására és forgalmazás át a, tov ábbá az élel-
miszer előátlítás és forgalmaaás he|yének közegészségü gi szabályozásá,
ra, valamint a vendéglátásra és egles veszelyes termékekre terjednek ki.

A teljesség igénye nélkül szeretnék bemutatni néhány, a fognsztó-
védelemhez kapcsolódó jogfonást, amelyek bemutatási sorrendjét nem
a jogíorrás hierarchia szabályai határoztak meg, hanem az idórendiség
mellett az ismerség.

A fogtasztóvflelem hatályos jogi szabtilyoása és intézményrtnd-
szere

2/19E1. BkM rtndelet a minóségv€delen egles kérdéseir6l

A többsxir módosított b€lkereskedelmi miniszteri rendelet hatálya
a foryasztási cikkeket §áító, importáló vagy forgalmazó gazdálkodó
szervezeteke terjed ki.

A 211981. éü BkM rendelet a ,minőségvédelem egres kérdéseiről
szól, ame|ynek értelmében a termékeket forgalombahozatal előtt előze-
tes minóségvizsgálatnak kell alávetni. Ez a jogszabály elsósorban a fo-
gyasztói biztonság megteíemtésére irányul; Az előzetes minőségvizsgá-
latot az ipari és kereskedelmi miniszter által - az érdekelt miniszterrel
egyetértésben - kijelölt minőségvizsgáló intézetek vegzik. A gazdálkodó
szeív ezat az előzstes minőségvizsgálatról készült szakvélemény számát
és a szakvélemény lényegét köteles közölni minden olyan vevőjével, aki
az árut nagy,vagy kiskereskedelmi forgalombahozatal céljára veszi meg.
Avevó kívánságára a te§es szakvéleméryt rendelkezésre kell bocsátani.
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Törvény a tisztességtelen piaci nagatartás és versenykorlítozás ti-
lalmáról

1990-ben született meg a tisztességtelen piaci magatartásról sóló
törvény, ennek betartá§át és a gazdasági verseny szabadságát, illewe tisz-
taságát a Gazdasági Venenyhivatal felügreli 191. január 1. óta. Az e
törvényt felváltó 1996. á/i LVII. töívény a tisztességtelen piaci magatar-
tás és a versenykorlátozás tilalmáról a korábbi törvényi szabályoaásnál
szelesebb területen biztosítj a foglasztóvédelmi szabályozás érvényesülé-
sének jogszabályi alapjait.

Hoglan én ényesül a fogaszóvédehni funl<ció e tüvényen keresztiil?

A versenytörvény legfóbb élja a venenyhez fűzódő közerdekek vé-
de|me, amit a törvény 2.§ tartalmaz: " t'tlos gazdasági tevélcerrységet tisztes-

ségtelenül - Hilönösen a venenyúársalg a fopasaók törvénye s érdel@it sértó
vag veszéIyeztető módonvagt az üzleti tisztesség krivetelményébe ütközően
- folyatni".

A törvény legíontosabb fogyasztóvédelmi rendelkezései "A fogasz-
tói dönté*ek tisztességtelen befolyósolósának tihlma" címő fejezetben ta-
lálhatók. Ebben a fejezetben a hangsúly a nagobb felelósség tekinte-
tében az áruk eladóira és a szolgáltatóka tevődik át, A töwény védi a
foryasztót abban a tekintetben is, hory "tilos a gazdasá§ venetryben a

fognsztókat megüveszteni" /8.§ (l)/. Ez azt jelenti, hory az áru kelendő-
ségének fokoaása érdekében tilos az árut jobb sáróen feltüntetni, tehát
az áru tényleges tulajdonságait felnaryítani, illewe elhallgatni.

Mi a Gazdasógi Venenyhivata! uerepe a fogtasztók védelmében?

A Gazdasági Venenyhivatal folytatja le azokat a verseny-felügyeleti
eljárrásokat, amelyek a törvényben kerültek rögzítésre és döntést hoz a
sérelmes magatartással szembeni szankciók alkalmazásáról. A Verseny-
hivatal feladata elsósorban a piacok állandó fig5relése, íry lehetőség nyílik
az azonnali beavatkoásra a foglasztók szélesebb köreit érintő jogsérté-
sek esetén.

Naglon fontos kérdés, illetve feladat, ho§I a Ver§enyhivatal é§ a fo-
ryasztók érdekeit védő más szewezetek köótt köaletlen, eg5mást segí_
tő eryüttműködés, munkakapcsolat alakuljon ki, az egrmás jobb tájékoz-
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tatá§a, ezen keresztü a foglasztó érdekérvényesítés feltételeinek meg-
teremtése érdekében.

Termé}felel6sségi tiinény

Az 1993. éü X. tórvény a termékfelelősségrőljogrendszerünkbe való
iktatását már a kezdődó európai jogharmonizáció eredményeként érté-
kelhetjük.

A terméKelelősség fogalmánák alapvető tartalnát az képezi, hogl
ha a termékhiba kárt okozott, a 5lártó vary importáló felelósségének
megállapításához ez elegendő tény, a vétkesség bizonyítása nélkiil is. A
termékfelelősség objektív, nem vétkességen alapuló felelősség. A káro-
sultviszont a kárt, a tennék hibáját és a kettő közótti okozati összefüggést
köteles bizonyítani.

A fogasztó testi épsége és tulajdona védelmében a termék hibás
voltának megbatározásűoz tehát nem a használatra való alkalmasság
hiánya, hanem olyan biztonság hiánya a mérvadó, amelyet a termékfor-
galom indokoltan elvárhat. A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a
biztonságot, amely ráltalában elvárható, figelemmel kiilönchen a termék
rendeltetésére, ésszerűenvárható használatára, a termékkel kapcsolatos
tájékoztatásra, a foígalomba hozatal időpontjrára, a tudomány és a tech-
nika állására.

A termékfelelósségi törvény tehát foryasztócentrikus és az eddiginél
jobban védi a fory asztó éIdekeil A szabóIyozós uerint a fogasztó védel-
me megköveteli, hogt

- a termelésben ré§zt vevó összes személy (az alapanyag- va5l
alkatrész- beszálító is) feleljen, ha a végtermék vary a szállított
alkatrész vary a|apanyag hibás volt,

- feleljen az a személy, aki hibás terméket importál,

- a glártó felelósségét nem csorbíthatja más személyek cselekmé-
nye, akik a károkozáshozhozzájárultak (kivéve természetesen a
károsultnak felróható közrehatást).

A terméldelelósség intézményének bevezetése jelentós mértékben
megnöveli a ryártó felelősségét a korszerű technika és tudományos szín-

203



vonal megvaló§ításáért, a technológiai előírások betartá§áért, a felbasz-
nált alapanyagok, alkatrószek szigorú ellenőrzéséért, a beszállítóiért is.

A töwény jelentősen felryorsította a felelósséggel kapcsolatos szem-
léletváltozást. A gyártók termékeik különbözó biztonságtechnikai üzs-
gálatainak eredményeit megőrzik. Kialakították termékeik egyedi, illet-
ve tételenkénti nyomon követési rendszerét, amely alapján biztosítható
eg5l termék üsszahívási akció, illetve biztosítható az egyes beszállítókra
való visszavezethetőség.

A foglasztóvédelem egtéb intéznényei

A fentieken túlmenően a fog5rasztóvédelem alapvetó intézményei
( szavatosság, jótállás, általános szeródési feltételek, megtévesztő szer-
ződési klauzulák, közüzemi szerződés) a Polgári Töwénykönyvben nyer-
nek szabályozást.

A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésével összefüggő szank-
ciókat pedig jelenleg a szabálysértési törvény rendezi, illetve egyes tény-
állások a Büntető Törvénykönyvben jelennek meg.

A jótállási kötelezettségre vonatkozó hazai előírások a fogyasztók
számára sok esetben kedvezóbbek, mint több európai ország gyakorlata
(például egyes termékek esetében két év a kótelező jótállási idő). Az
egyes tartós használatra rendelt termékekre vonatkozó jótállási kötele-
zettséEét a 717ll99t. Kormárytendelet írja elÓ, megjelölve a kötelezó
jótállási idő legkisebb mértékét, amelytől a fogyasztó javára (tehát nö-
velni) bármikor szerzódésben el lehet térni.

Milyen szerepet tölt be a Polgíi Tönlénykónyv a fogautóvédelem in-
t é zményrends zerén e k j o § sza b á lyoz á s áb an ?

A gazdasági élet szereplői - a piaci megjelenésüket tekintve - két
állandóan oda-vissza alakuló csoportra oszthatólq úgy mint foryasztókra
és az óket kiszolgáló ellátóka ( ellátók fogalma alatt általában a terme-
lóket, ryártókat, szolgáltatókat értjük). A gazdasági élet szereplői szer-
ződássel lépnek kapasolatba egymással.

A szerződés tárgn a szolgáltatrás. Szolgáltatásnak azt a magatartást
nevezzük, amelyet a szerzódés alapján a két szerződő fél egymrással szem-



ben tanúsítani köteles. A szerződéskötéshez, a szerzódés teljesítéséhez
szükséges feltételeket a Polgári Törvénykönyv határo zza meg. Aszerő-
dés teljesítésének a módja a szerződés megszúnése. A teljesítésnek a Pol_
gári Törvénykönyv csak a szerződésben rögzített és a jogszabályokban
elóírt követelményeket kielégítő magatartiá§t fogadja el, az etól eltétő
teljesítést szankcionálja.

Egy eryszerű bolti vásárlást is szerződés létrejöttének kell tekinteni.
Ha a vásárolt áru nem rendelkezik az elóírt és megfeleló bizonyíwányok-
kal, vag5l megtévesztó bizonyíwányokkal látták el, ez atény ajogszabályi
rendelkezesek alapján nem megfeleló tájékoztatásnak minősül, ami a
Polgári Töwénykönyv alapján a ryártó, illetve a forgalomba hozó köte-
lezett§ég-szegésének a bizonyítéka. Ez azt jeleti, hogy megfeleló jog-
alap áll rendelkezésre és a fogyasztó panasszal élhet. Ezen a ponton kap-
csolódhat a vétség, illefue a károkozás mértékétól függően a büntetőjog,
a versenyjog, illetve a szabálysértési jog a fogyasztó védelméhez. A Fo-
ryasztóvédelmi Főfelügyelőség feladata ennek keretében feltárni azt a
láncolati sort, hory kik vettek részt a példában szereplő jogsértésben.

A kereskedő felad aLa az áru áNétele során ellenőrizni, hog5l az ren-
delkezik a megfelelőségét igazoló dokumentumokkal. Ezen felelősség
alapján a fogyasztó a kereskedővel szemben támaszthat igényt _ akár bí_
rósági eljárásban is -, érvényesítheti azon igényeit, amiben a szerzódés
hibás tetjesítése alapján kárt szenvedett.

95/1995. Kormónyrendelet a Fognsztóvédelmi Fófelügelősegről

Az l997-ben a 95lí97. kormányrendelet alapján létrehozott Fo-
gyasztóvédelmi Fófelüryelóség tevékenységi köre tartalmazza mindazon
fogyasztóvédelmi funkciókat, amelyek az Európai Irányelvekben megfo-
galmazásra kerültek.

Az intézményítitteret tekintve megállapítható, hogy a Fogyasztó-
védelmi Főfelüglelőség mellett számos más hatóság rendelkezik a fo_
gyasztóvédelmet érintó hatáskörrel (Tőkepiaci Felügyelet, Magyar
Energia Hivatal, Biztosításfelüryelet, Allami Népegészségüg5ri és Tiszti-
orvosi Szolgálat, önkormányzati jegyző).

A foglasztóvédelem területén az önkormányzatok is rendelkeznek
eszközókkel a fogyasztók jogainak biztosítá§ára. A szervezsti eszköztát
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területén a Fővárosi Közgni|és Fogasaóvédelmi Önkoímáoyzata ilyen
komplex jogosítványokkal bíró szerv. Az önkormányzati jegzók joga
üsszavonni a működési engedélyt, ha fog/a§ztóellenes tevékenpéget
észlelnek. Erre a tevekenységre példa az utóbbi időszakban a vendéglátó
egnégek ellenórzése és ezek eredményeként eryes egységek múködési
engedélyeinek felfüggesztése.

A foryasztók védelme területén átfogó változást biztosíthat a fo-
glasztóvédelemről szóló törvény Országgnilés általi elfogadása. Ezzel
összefúggésben azonban azt is említeni szükséges, hogy a fogyasaóvé-
delmi törvéDytervezet nem a kezdetét jeleírti a foryasztóvédelmi joga|-

kotásnak, hiszel azza| szoro§an összefügg a termékfele|ósségról szóló
1993. éü X. törvény, a házaló kereskedésről szóló 171194. IKM rende-
let, a nemzeti szabványosításról szaló 195. éü xXuII. töwény, vala-
mint a laboratóriumok, a tanúsító é§ az ellenórzó szervezetek akkreditá-
lásáról szóló 1995. éü }OilX. törvény i§.

Összefoglalva a hatályos hazai jogi szabályozás általános he\zetét,
az a foryasztóvédelemre vonatkoóan megfelelónek, de naglon nehezen
áttekinthetónek minósíthető. Ezen §egíthet eg5l egruéges Foryasztóvé-
delmi Töwény.

A fogasztóvédelni törvény tenezete

A fogyasztóvédelmi töwény tervezetének előkészítésénél figlelem-
be vették - haz.ánk eurointegrációs törekvé§einek megfelelóen - az Eu-
rópai Megállapodás szerint fennálló jogharmonizációs feltételeket.

A fogavtóvédelmi törvénytenezet az alábbi témakjröket szabáIyoz-
za:

a foglasztó fogalma;

a szabályozás alapvetó céljai;

a szervezetrendszer továbbfejlesztése (Pl. békéltető testület), a
címkézés, a csomagolás és az árfeltüntetéssel kapcsolatos általá-
nos szabályok;

a termékbiztonsággal, a fogyasztási kölcsönnel összefüggő sza-
bályok, az eljárási rend és a fogyasztóvédelmi szankciórendszer.
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A törvény tervezete három részre tagolódik. Az elsó rész általános
rendelkeáseket tartalmaz, a második részben a fognsztóvédelem és ér-
dekképviselet intézményrendszere található, a harmadikban pedig a záó
rendelkezáek foglalnak helyet.

A törvénytervezet szerint a jogszabály hatálya kiterjed a természete§
és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok fo-
gyasztókat érintő ter,ékenpégére.

Az értelmező rendelkezések köziil az atábbi f6bb megiatároásokat
emelem kil

Fogaszú: az a termé§z€tes §zemély, aki - gazdasági tevékenységi kö-
rén kívűl - árut vesz, rendel, kap, ha§znál, továbbá az áruval kapcsolatos
tájékoztatá§ címzpttje, valamint akinek a részére a szolgáltatást végzik.

,Ílu: bármely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog, ideérwe a
dolog módjára hasznosítható javakat is (pl. energia).(l szetző megjegzé-
se: e töruény alkalmazósában nem minősül az ingatlan órunak)

C,yártó: az árut üzletszerűen előállító, illetve az, aki a nevével, véd-
jegrével vary eryéb megkíilönböztetó jelzes alkalmazásával ónmagát a
termék gyártójaként tünteti fel, továbbá, akinek a tevékenysége az áru
forgalomba hozátala során az áru biztonságát befolyá§olhatja. Ha a gyár-
tó székhelye nem a Magyar l&iztársaság területén van, az áru importálója
minősül gyártónak.

Fognsúói kiilxön; adás-vétel során részletfizetésben való megálla-
podás, hitelintézet által kötöü hitelszerzódés kivétel&el, valamint az
árura vagt szolgáltatásra vonatkoá adás-vételi szeródéshez kapcsoló-
dóan, a szerződő felek, illetve a foryasztói csoport tagiai által egymásnak
adott elóleg, kölcsön.

Iölsöttd{j: a íogasztó által a kölcsönért fizetendó terhelésnek a fo-
ryasztói kölcsön eves ósszegének saázalékban kifizetett része, amely tar-
talmazza a kamatokat, a folyósítási jutalékot és minden egléb a kölcson
felhasználásával kapcsolatosan fizetendő költséget. A kölcsönd{ megál-
lapításánál fi5relembe kell venni a tóke visszafizetése miatt csökkenó
kölcsönösszeget.
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Természstes monopdíum., ha a szolgáltatás végzése során a piaci ver-
seny nem vary részben érvényesül, s a foglasztónak nincs választási le-
hetősége. (A szenő megjegtzése: például a távhőszolgáltatás, villa-
mo s en ergia - 

'zowt 
at á s ).

A tervezet kidolgozása során a jogalkotók abból a célból indultak ki,
hory a szabályozásnak és az intézményrendszernek biztosítania kell a
foryasztók egész,ségének és biaonságának, varyoni érdekeinek védel-
mét, a hatékony és gyon jogorvoslat, a megfeleló tájékoztatás és infor-
mációhoz jutás lehetőségét é§ a fogyasztói oktatás, valamint a fogyasztói
érdekek képviseletét.

A fosÉ§ztók éIeténelq egészségének és biztonságának védelme
címszó alatt az általáílos termékbiztonságról sáló Európai Közösségi
Irányelv harmonizációját biztosító alaprendelkezések találhatók. A ter-
vezet elóírja, hory csak biztonságos termék kerühet forgalomba, és meg-
határozza az árubiztonság elemeit.

A fognsztók vagloni érdekeinek vdelme során kimondja a terve-
zet,hog gaÁasági tevékerynég csak a fogyasztók érdekeinek figyelem-
bevételével és az úzleti tisztesség követelményeinek betaításával folytat-
ható, tilos a foryasztók meglévesztése.

A foryasztói kölcsön szerződés megkötésének módját (kizárólag
írásos formájú alaki kötöttséget), tartalrnát és a határidő előtti teljesíté§
jogát is ebben a fejezetben tárgyalja a tervezet.

A fograsztók tójékozíatása című fej ezetben rögzíti azt az alapelvet,
hogy a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogl a foglasztó
rendelkezzen:

- az ánl- és szolgáltatás-választás megkönnyítéséhez, az áru és
szolgáltatás használatához, fenntartásához szükséges megfelelő
ismeretekkel az ánl és szolgáltatás alapvető tulajdonságairól,
azok jellegzetességeiről, az áru és szolgáltatás minőségétől, árá-
ról, használatára vonatkozó utasítá§okról és az áru has ználatával
járó veszélyekró|;

- a jogai érvényesítéséhez szükéges ismeretekkel.
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A teívezet tartalmazza a fo5la§ztók megfeleló tájékoztatásával kap_
qsolatban a címkézésre, a csomagolásra és az árfelttintetésre vonatkozó
általános szabályokat. Itt találhatjuk majd a megfelelóség tanúsítására
kidolgozott szabályozást és a felelősség kérdését a tájékoztatá§i szabá-
lyok megsértése esetén.

A fogtosztói jogok érv€nyesltés€re a ten€zet bekéltető testületek
létrehozását írja eló. A bekéItetó testület feladata, hogl a fo5lasaó és
az eladó, illetve a §zolgáltató közdtti ütás üryben egtezséget Hsére§en
meg létrehozni. A békéltetó testülethez az a íogasztó fordulhat, aki
eredménytelenül fordult az eladó, illewe a szolgáltató panaszirodájához.
A testü|ethez a fogJrasztók érdekképviseleti szervezetei is fordulhatnak
a közösséget érintó kérdésekben. A békéltetó te§tület dönté§e nem kö_
telező érvényű a felekre néa,e, csak ajánlás jellegű.

A békéltetó t€stület eljárása nem zárja ki, hog a fogyasztó bíró§ág-
hoz forduljon igényei érvényesítéséért. A békéltetó testület feladatköre
nem érintheti más §zervek hatá§körét. A tervezet szabályozása szerint a
testület eljárása nem ingtenes.

A közüzemi-, valamint a pénzszolgáltatrási tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetek ügfélszolgá|ati iíodákat kötelesek működtetni
a fogyasztói bejelentések intézesére, a panaszok orvoslására és a fo5nsz-
tók tájékoztatására.

A tervezet második része a foglasztóvódelem állami, önkormány-
zati és érdekképviseleti lntézményrendszerével kapcsolatos szabályo-
zást taítalmazza.

A tervezet kimondja, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelüglelóség or-
szágos hatáskörű államigazgatási szerv, amely fonto§ §zerepet tölt be a
fogyasztók védelme érdekében, különösen azállal, hogy elősegíti a fo-
gyasztók jogainak érvényesítését, tájékoztatásál, oktatását. A Foryasz-
tóvédelmi Főfelügyelőség feladatkóre minden fogyasztóvédelmi ügne
kiterjed, kiveve ha törvényvag5r a törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály a hatáskört más szervre ruháda áI.
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A helyi önkormányzatok képviseló testületeinek jog- és hatáskörei,
illetve feladatai területén a teívezeí az aWbbi kEfontosabb smbúIyozóst
tartalmaza:

- segíthetik a foglasztók önszerveódéseit, támogathatják a fo_
gyasztóvédelmi társadalmi szentezctek helyi érdekérvényesítő
tevékeny§égét,

- önkéntesen, a kamarával történő megegtezés alapján részt vál-
lalhatnak a békéltet6 testület múködé§ének feladataiMl,

- a lakosság igényeitól függően foga§ztóvédekni tanácsadó irodát
működtethetnek

Az érdektépviseleti szen ezetek vonatkoaásába a terve zet sze;nnt az
állam és a helyi önkormányzatok elő§egítik é§ közalapíwány útján támo-
gatják a fo§la§ztói érdekek képüseletét ellátó társadalmi §zeívezetek
munkáját.

A Foryasztóvédelmi Főfelúryelőség és a területi felügelőségek _

mint hatóságok - eljárási rendjét is szabályoua a töwénytervezet.

Az eljátó hatóság a fognsztóvédelmi rendelkezések megsértése ese_
tén határozathozatalával fogtaszíóvédelmi bírsógot §zabhat ki, betilt-
hatja a jogsértő magatartá§ további folytatását és elrendelheti indokolt
e§etben a határozat azonnali végrehajtiását.

A törvény teívezett hetályba lépésének ideje 199E. j8nuiir 1.

A fogantóvédelni tö|ény tervezetét a lchetséges vdltozósok miau
nem tartottam célszerúnek részletesen idémi az Orczóglűléshez való be-
nyújtás, illewe az óItaluk való elfogaüs előtt.
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