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„Ne legyetek igazságtalanok… a hosszmérték, a súlymérték és az űrmérték használatában. 

Legyen hiteles a mérleged, hiteles a súlyod, hiteles a mértéked, hiteles a vékád. …” 

(Lev 19,35-36)
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A fogyasztóvédelem jelentősége és aktualitása 

A fogyasztók védelme, fokozott oltalma ma különösen aktuális, mindenkit érintő, rendkívül komp-

lex, szerteágazó és hatalmas, az utóbbi néhány évben is rengeteg új jogszabályt hozva gyakran mó-

dosításra kerülő joganyagot magában foglaló, igen jelentős téma, amelynek jogirodalma is óriási 

méretekre duzzadt. 

A fogyasztókat védő rendelkezések, a kereskedők visszaélései elleni szabályok az ókori és a közép-

kori, feudális jogrendszerekben is megjelentek, különösen a vásári kereskedésre és az iparosok te-

vékenységére vonatkozóan (pl. igazságos, tisztességes ártól, jó minőségtől való eltérés, csalás, uzso-

rakölcsön tilalma).
2
 

A szabad versenyes kapitalista társadalmak sajátosságaival csak az 1960-70-es évekre sikerült je-

lentősebb áttörést elérni a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából. Az Amerikai Egyesült 

Államok és Kanada mellett főként a nyugat-európai és a skandináv államokban fogadtak el fogyasz-

tóvédelmi célzatú jogszabályokat.
3
 A kommunista, illetve szocialista országokban ez a fejlődés az 

1990-es évekig jellemzően váratott magára (viszonylagos kivételnek számít Magyarország). A fo-

gyasztóvédelmi jog mint önálló jogterület a 20. század második felében, annak vége felé jött létre. 

A jogterület fejlődésével és hazánk európai uniós integrációjával, különösen az 1990-es évek máso-

dik felétől a fogyasztók védelme Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt kapott. Ez a fejlődés 

azonban egyrészt nem mindig töretlen, másrészt pedig a gyakorlatban, az önkéntes jogkövetés, a 

tisztesség (jó erkölcs) szempontjából továbbra is igen súlyos problémákkal találkozunk. Erre való 

figyelemmel kiemelten hangsúlyozandó a helyes, emberközpontú – azaz nem anyagias, fogyasztási, 

hanem a személy kiteljesedését, tökéletesedését szolgáló – szemléletformálás szükségessége, amely 

végső soron minden ember igaz javára, boldogságára irányul – legyen szó jogosultról, azon belül 

fogyasztóról, vagy kötelezettről (pl. forgalmazóról, gyártóról). 

Lábady Tamás volt alkotmánybíró 2007-ben a következőképpen fogalmazott: „Még ha többezer 

éves – ótestamentumi – ősöket is keres, valójában csak a múlt század 60-as éveiben tűnt fel »szivár-

ványként« az állami politika és a jog horizontján egy újfajta jogintézményi »fenomén«: az ún. fo-

gyasztóvédelem. Megjelenése igen hamar valóságos társadalmi »robbanást« okozott. Méreteire jel-

lemző, hogy nézeteivel és szabályaival igen hamar megtöltötte a szakkönyvtárakat, betört a jogba, a 

bírósági és közigazgatási jogalkalmazásba, benyomult a gazdaságba, a piacra, a nemzetközi kapcso-
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latokba és nem utolsó sorban a politikába. Túlzás nélkül állítható, hogy forrongásba, lázba hozta a 

politikai, szociológiai és jogi közgondolkodást.” 

„Az USA-ban feltámadt és előbb az Államokon, majd Kanadán, aztán – némi késéssel – Európán is 

végigsöprő »tornádó« keletkezésének közvetlen oka az árutömegtermelés ezideig még soha nem 

tapasztalt hallatlan méretű felfutása és ennek folytán a fogyasztói struktúra alapvető megváltozása, 

amellyel szemben a »puritán« árukereskedelemre szabott »szolid« klasszikus jogintézményi-modell 

fenntartása a nagyüzemi tömegtermeléssel szemben a társadalom tagjai javára szóló védelmi funkció 

betöltésére már tehetetlennek bizonyult. Az idős Buddenbrook patríciusi intelme fiához és örökösé-

hez, hogy: »Fiam, kedvvel foglalkozz az üzletekkel nappal, de csak olyanokat kössél, hogy éjszaka 

nyugodtan alhassunk.«, amely az elődök korában a kereskedői-fogyasztói jogviszonyoknak nem-

csak morális-etikai normája, de a jogvédelem szférájában is többé-kevésbé biztonságot nyújtó prin-

cípiuma volt, az erőszakos marketing-módszerek, a manipuláció és az agresszív reklámok által szu-

verén és autonóm döntését elvesztett fogyasztói társadalom oltalmazására egycsapásra hasznavehe-

tetlenné vált. Így lett a fogyasztóvédelem a 20. század utolsó évtizedei és jelen századunk jogi kultú-

rájának talán legjellegzetesebb szimbóluma, amelyet a század »fausti embere« épített fel, aki úgy 

tudja, hogy sosem jöhet el a pillanat, amelynek azt mondhatná, hogy: maradj!”
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2014 végén pedig így folytatta a kiváló tudós: „A fogyasztóvédelem kutatója alighanem nehezen 

szabadul a gondolattól, hogy az USA elnöke, John Fitzgerald Kennedy ellen elkövetett szörnyű 

merénylet eszmei kitermelői a globális társadalom multinacionális cégeinek oligarchái voltak, mert 

Kennedy az ő elnöki tekintélyével az állami politika szintjén harcot indított a hirtelen feltörő és 

minden képzeletet felülmúló árubőség kulcsszava, az »eldobhatóság« ellen. Ebben a félelmetes vi-

lágban már nemcsak az egyszerhasználatos fecskendők váltak eldobhatóvá, hanem a minden szük-

ségletet kielégítő alighasznált árucikkek, aztán a dolgok után a személyek, a gyermekek és a házas-

társ is. A társadalmat pedig, melyet fogyasztói társadalomnak kezdtek nevezni, egy újfajta »rendi-

ség illata« lengte körül. Az »alacsonyabb rendbe« tartozók immunrendszere ugyanakkor gyengének 

bizonyult az eredményes küzdelemhez, így a »gyengébb fél« segítségére sietett az állam, hogy a 

maga fegyvereivel törekedjen kiegyenlíteni a kiegyenlíthetetlent.”
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A fogyasztóvédelmi jog komplexitása 

A fogyasztók védelme érdekében – a jogon kívüli feltételek megfelelő megteremtése mellett, mi-

ként a társadalmi viszonyok is összetettek – a fokozott jogi biztosítékok komplex megközelítésű 

kiépítése szükséges. Ebben jó néhány jogágnak – élén az alkotmányjognak – kell sajátos eszközei-

vel és módszereivel közreműködnie. 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) M) cikkének (2) bekezdése tartalmazza, hogy: „Ma-

gyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölény-

nyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.” – az indokolás szerint ezzel a ver-

senynek a közjó általi ésszerű korlátozását rögzíti. Hangsúlyozandó, hogy az államnak a verseny 

tisztasága mellett a fogyasztók jogait is biztosítania kell, mivel lehet, hogy azok a tisztességes ver-

seny mellett is sérülnek.
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Számos polgári jogi jogintézmény és rendelkezés szolgál fogyasztói érdekeket, amint az például az 

érvénytelenség, a közérdekű kereset, a kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás, a letéti 
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szerződések, a termékfelelősség szabályozása körében, a fogyasztó hátrányára való eltérés kizárása, 

a bizonyítási teher megfordítása, a hosszabb határidő, a kedvezőbb teljesítési hely és az elállási jog 

biztosítása, a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés elfogadásának, a semmisségnek, a semmis-

ségre való hivatkozásnak csak a fogyasztó érdekében történő lehetőségének a kimondása által látha-

tó; a jó néhány szerződéstípusra vonatkozó sajátos előírások (pl. a közüzemi szerződések, az utazási 

szerződés, a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre 

vonatkozó szerződések, a fogyasztói hitelszerződések, a hálózati szerződések), továbbá az üzlethe-

lyiségen kívül kötött szerződés, a távollévők között kötött szerződés, a távértékesítés keretében kö-

tött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződések, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igény-

bevételére irányuló szerződések, illetőleg a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 

eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének szabályozása ugyancsak a 

fogyasztói pozíció erősítését szolgálják.
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A verseny- és reklámjog területén különösen a fogyasztók korrekt és teljes tájékoztatáshoz fűződő 

érdekeit, továbbá bizonyos (agresszív) üzleti módszerek elleni védelmét szolgáló előírások, a tisz-

tességtelen (megtévesztő) versenycselekmények és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések t i-

lalmát rögzítő szabályok megfogalmazása kívánatos.
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Az igazgatási jogi normák több vonatkozásban alkalmasak a fogyasztói érdekek oltalmazására (vö. 

hatósági ellenőrzés szabályozása); például közegészségügyi, műszaki, biztonsági, minőség-

követelményi előírások sokasága irányul arra, hogy a fogyasztóknak felkínált termékek megfelelő 

használati értékkel bírjanak, és mentesek legyenek káros mellékhatásoktól; s különböző rendelkezé-

sek biztosítják a fogyasztók kellő informáltságát is.
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Eljárási szabályok megalkotása segítséget nyújthat a fogyasztóknak jogaik gyors, hatékony, egysze-

rű és költségkímélő érvényesítéséhez (vö. pl. békéltető testület, ügyfélszolgálat, fogyasztóvédelmi 

rezsipont működtetése, fogyasztóvédelmi referens alkalmazása, a fogyasztóvédelmi hatóság, a fo-

gyasztói érdekek képviseletét ellátó civil és más szervezetek, az ügyész közérdekű keresetindítási 

joga, a fogyasztók számára kedvező joghatóság, illetékesség biztosítása). 

A fogyasztói érdekek legkirívóbb megsértését a szabálysértési jog, illetőleg – ultima ratióként – a 

büntetőjog szankcionálja (pl. versenytárs utánzása, árdrágítás, árak megállapításának, közlésének és 

feltüntetésének elmulasztása, minőség tanúsítási kötelezettség megszegése, megfelelőségi jelölés 

jogosulatlan használata, rossz minőségű termék forgalomba hozatala, vásárlók megkárosítása, élel-

miszer engedély nélküli előállítása, forgalomba hozatala, ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés, 

megfelelőség hamis tanúsítása, fogyasztók megtévesztése).
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A fogyasztóvédelmi jog és politika eszközeinek komplex megközelítésű kiépítése, folyamatos bő-

vülése (fejlődése) az Európai Unió
11

 gyakorlatában különösen is megfigyelhető. Az Európai Uniót 

létrehozó Maastrichti Szerződés pedig megteremtette az önálló fogyasztóvédelmi politika alapját,
12

 

amelyet az Amszterdami Szerződés megerősített és továbbfejlesztett.
13

 

  



9 

Hazánk európai uniós integrációja és a fogyasztóvédelmi oktatás 

Magyarország európai uniós integrációja vonatkozásában egyik alapvető előfeltételként említendő 

meg a jogközelítési kötelezettség (Európai Megállapodás 68. cikke), amely természetesen a fo-

gyasztóvédelem területén is fennállt (1995. évi Cannes-i Fehér Könyv mellékletének 23. fejezete).
14

 

Az Európai Gazdasági Közösség az 1970-es évektől kezdve számos fogyasztóvédelemmel foglal-

kozó soft law intézkedést fogadott el. Az EGK fogyasztóvédelmi és tájékoztatási politikájának elő-

zetes programjáról szóló 1975. április 14-i tanácsi határozat – bár határozat lévén kötelező erővel 

nem bír – az első közösségi intézkedés volt a fogyasztói jogok és fogyasztóvédelem területén. A 

határozat felsorolta a fogyasztói jogokat, így az oktatáshoz való jogot is.  

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a jogközelítési kötelezettség-teljesítés egyik jelentős ered-

ményeként megalkotta a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, amely 17. §-ában – új 

elemként –, a jelenleg hatályos szöveg szerint kimondja: „(1) A fogyasztóval iskolai és iskolán kí-

vüli oktatás keretében meg kell ismertetni az igényei érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat. 

(2) A fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat. (3) Az iskolai fogyasztóvédelmi oktatás a 

Nemzeti Alaptanterv részét képezi. A Nemzeti Alaptanterv fogyasztóvédelemmel kapcsolatos köve-

telményeinek a Kormány részére történő benyújtása előtt be kell szerezni a fogyasztói érdekek or-

szágos képviseletét ellátó egyesületek véleményét is. (4) A Nemzeti Alaptanterv elvei és követel-

ményei szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter közreműködik a közoktatás intézményei 

számára készülő fogyasztóvédelmi tantervi követelmények meghatározásában. (5) Az állam a fo-

gyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatait az oktatási intézményekkel, a fogyasztóvédelmi 

hatósággal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel együttműködve látja el.” 

A fogyasztóvédelmi politika koncepciójáról szóló 1036/1999. (IV. 21.) Korm. határozat az 1999-

2002. közötti időszak középtávú fogyasztóvédelmi politika céljai között – az információhoz jutás 

biztosítása érdekében – megemlíti a fogyasztói oktatás kiteljesedését, megszervezését; a prioritások 

között pedig rögzítve van, hogy a fogyasztók fogyasztóvédelmi oktatásának a célok figyelembevé-

telével az eddigieknél nagyobb súlyt kell adni az alsó- és középfokú oktatásban, valamint a felsőok-

tatásban. A kormányhatározat a fogyasztóvédelmi politikai célok érdekében végrehajtandó felada-

tok között – az oktatási miniszter felelősségi körében – szerepelteti: a fogyasztói oktatás szervezése, 

kiteljesedése érdekében a) a fogyasztói jogok oktatását a Nemzeti Alaptantervbe, illetve az abból 

készülő kerettantervekbe, valamint a pedagógusképzés, illetve -továbbképzés tananyagaiba be kell 

építeni; a felsőoktatási intézményekben pedig ajánlással kell kezdeményezni a fogyasztóvédelmi 

oktatás beindítását (határidő: 2000. szeptember 1.); b) az alsó- és középfokú, valamint a felsőfokú 

oktatásban a fogyasztóvédelmi oktatás megszervezésére, tananyagok készítésére és az oktatók kép-

zésére programot kell készíteni (határidő: 1999. december 31.). 

A II. középtávú, 2003-2006-ig szóló fogyasztóvédelmi politikáról szóló 1012/2003. (II. 25.) Korm. 

határozat 1. pontja szerint a II. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítását szolgáló, a ha-

tározat mellékletét képező feladatterv végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyasz-

tóvédelmi oktatás EU konform továbbfejlesztésére is. A feladattervben – egyebek mellett – szere-

pel, hogy a felsőoktatásban gondoskodni kell a képesítési követelmények átdolgozásakor a szakcso-

portoknak megfelelő fogyasztóvédelmi ismeretek képzési programba illesztéséről, valamint a fo-

gyasztóvédelem témakörében szakirányú továbbképzési kurzusok intézményi meghirdetéséről; a 

megfelelő színvonalú oktatás érdekében az egyes képzési irányoknak megfelelő tananyagok elkészí-

téséről és kiadásáról kell gondoskodni, amelyhez a pénzügyi feltételeket is meg kell teremteni. 
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A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra 

szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. 

(V. 23.) Korm. határozat II. pontjának 7. alpontjában foglaltak értelmében a Nemzeti Alaptanterv 

felülvizsgálata során a fogyasztóvédelmi ismereteket specialitásuknak megfelelően az egyes mű-

veltségi területekbe be kell építeni; támogatni kell az alap- és középfokú intézmények pedagógusai 

fogyasztóvédelmi tárgyú továbbképzését, a fogyasztóvédelmi szakirányú továbbképzés tananyagá-

nak kidolgozását és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság általi elfogadtatását; az Orszá-

gos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek felülvizsgá-

lata során figyelembe kell venni az adott szakmához kapcsolódó fogyasztóvédelmi ismereteket. 

Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig 

szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1011/2012. (I. 23.) 

Korm. határozat 1.6. alpontja tartalmazza, hogy: „A tudatos fogyasztóvá válás elősegítése a gyer-

mekkorúak, a tanköteles korúak körében kiemelt feladat. Ennek érdekében szükséges a fogyasztó-

védelmi ismeretek oktatása gyakorlati tapasztalatainak megvizsgálása.” 

A négy kormányhatározatban foglaltak szerint tehát a végrehajtó hatalom hangsúlyt helyez a fo-

gyasztóvédelmi ismeretek oktatására, amelyet jó néhány felsőoktatási intézmény is tovább erősített 

– segítendő például a leendő szakemberek szemléletének fogyasztóközpontú, fogyasztóbarát alakí-

tását. Ma már több egyetemen, főiskolán önálló tantárgyként is oktatják a fogyasztóvédelmi jogi 

ismereteket.
15

 Ezt az oktatási és nevelési tevékenységet kívántuk szolgálni a 2003-ban megjelent – a 

vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozását rendszerbe foglaló – könyvünkkel,
16

 amely mint 

téma-specifikus mű különösen a vendéglátó és szálloda, valamint az idegenforgalmi és szálloda 

szakos főiskolai Hallgatók, illetőleg a szakmai érdeklődők számára készült, továbbá a 2007-ben és a 

2015-ben kiadott, a fogyasztóvédelmi jog alapjait tárgyaló kötetünkkel.
17

 

Jelen kiadványunk előzménye két – 2014-ben, a Budapesti Gazdasági Főiskolán rendezett – szim-

pózium: az első a gazdaság, az erkölcs és a jog kapcsolatát, a második kifejezetten a fogyasztók 

etikai és jogi védelmét tárgyalta.
18

 E két tudományos tanácskozás eredményessége alapozta meg, 

hogy létrejött e fogyasztóvédelmi kötet, amely reményeink szerint hasznos segítségként szolgál 

minél több Olvasó számára. 

Veress Gábor a fogyasztóvédelem erkölcsi és jogi kérdéseit – a „fogyasztói társadalmat” is górcső 

alá véve – komplex módon, minőségügyi szemmel vizsgálja. 

Fazekas Judit a magyar fogyasztóvédelmi szabályozás fejlődését – a rendszerváltás előtti helyzetre 

kiterjedően – napjainkig mutatja be, az új Polgári Törvénykönyvnek a – devizahiteles válság szem-

pontjából is jelentős – tisztességtelen általános szerződési feltétellel, illetőleg a hibás teljesítéssel 

kapcsolatos regulációjával is foglalkozva. 

Turgonyi Zoltán – mintegy előkészítve a devizahiteles válság reflexióját – arra a kérdésre adja meg 

a választ, hogy: „Van-e természetjog?” 

Frivaldszky János a pénzügyi világválságból a klasszikus természetjogi elvek újbóli érvényesülése 

felé kalauzolja az Olvasót, amelynek keretében – többek között – kifejti, hogy a virtuális spekulatív 

értékektől vissza kell térni a klasszikus természetjogi szerződési szemlélethez és elvekhez.  
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Kertész Gábor ugyancsak a devizahiteles válság erkölcsi és jogi kérdéseit, például kialakulásának 

okait, megoldhatóságát és megelőzhetőségét tárgyalja. 

Bencsik András a fogyasztóvédelem közjogi kereteit, az alkotmányi szabályozás fejlődési irányaira 

is kitérve ismerteti. 

Pázmándi Kinga a kereskedelmi kommunikáció és a fogyasztóvédelem kapcsolatát, a fogyasztó 

verseny- és reklámjogi védelmét elemzi. 

Filó Mihály a fogyasztók megtévesztése kapcsán a büntetőjogi jogtárgy-védelem határairól szóló 

gondolatait tárja elénk. 

Pintér Mónika a fogyasztóvédelem területén megjelenő ügyészi jogosítványokba, az ügyészi gya-

korlatba enged betekintést. 

 

A fogyasztók védelmének etikai megalapozásához 

E bevezetés végén, a fogyasztók védelmének etikai megalapozásához az alábbiakat szeretném ki-

emelni. 

A gazdasági termelés feladata, hogy biztosítsa az embernek mindazon javakat, amelyekre természe-

tes igényeinek kielégítése céljából szüksége van (a túlzott fogyasztás könnyen a torkosság bűnét, a 

mértéktartás erényének elvesztését eredményezheti – kötelezetti oldalon is). Nem az ember – sem 

mint „fogyasztó”, sem mint munkát végző személy – van a gazdaságért, a termelésért, az egyre na-

gyobb volumenű termelésért, az egyre csábítóbb termékek előállításáért (a „fogyasztásért”), hanem 

fordítva: minden az emberért van; a gazdaság rendeltetése az egész ember és az egész emberi kö-

zösség szolgálata.
19

 Ez következik az ember egyedülálló méltóságából, teljes hivatásából. A gazda-

sági élet célja az ember, az emberiség életkörülményeinek jobbá tétele; az, hogy az ember a termelt 

javak felhasználásával szellemi téren is egyre jobban kiteljesítse önmagát; végső soron: a teljes és 

boldog tökéletességre jutás.
20

 Így tehát a gazdasági tevékenységet – például a termék-előállítást és -

forgalmazást, a szolgáltatásnyújtást – saját módszerei és „törvényei” szerint az erkölcsi rend határa-

in belül kell végezni.
21

 Ez alapozza meg a maga teljes valóságában létező jogot, amely tehát a „fo-

gyasztó”-t és nem a fogyasztást szolgálja, s amely ez által a kötelezett (például gyártó, forgalmazó) 

javára is irányul.
22

 

Szent II. János Pál pápa írta: „A gazdaság valójában csak az egyik összetevője és dimenziója az 

emberi tevékenység sokféleségének. Ha abszolúttá válik, ha az árutermelés és -fogyasztás a társa-

dalmi életben a központi helyre kerül, és minden mástól függetlenedve a társadalom egyedüli érték-

éve válik, akkor az okot nemcsak és nem annyira magában a gazdasági rendszerben kell keresni, 

hanem abban, hogy a szociális–kulturális értékrend – miután nem ismeri el az etika és a vallás je-

lentőségét – meggyengült, és csupán a javak termelésének és a szolgáltatásoknak tulajdonít jelentő-

séget.” 

„[…] a gazdasági szabadság az ember szabadságának csak az egyik eleme. Amikor a gazdasági 

szabadság önállósodik, amikor az embert inkább a javak termelőjének és fogyasztójának tekintik, 

semmint személynek, aki azért termel és fogyaszt, hogy megéljen, akkor a szabadság elveszíti valós 

kapcsolatát az emberi személlyel, végül elidegeníti és elnyomja őt.”
23
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„Az ember ma gyakran elvész az állam és a piac két pólusa között. Néha ugyanis úgy tűnik, mintha 

időnként csak árutermelőként és -fogyasztóként, vagy az állam közigazgatási alanyaként létezne, 

mintha feledésbe merülne, hogy az emberek együttélésének nem célja sem az állam, sem a piac, 

hanem az ember önmagában olyan páratlan értékkel bír, hogy az államnak is és a piacnak is szol-

gálnia kell. Az ember mindenekelőtt igazságot kereső lény, arra törekszik, hogy e szerint az igazság 

szerint éljen és elmélyítse azt a múlt és a jövő nemzedékével folytatott párbeszéd révén.”
24

 

Ehhez persze tisztesség, jóerkölcs, becsületesség kívántatik: jogalkotásban és a tág értelemben vett 

jogalkalmazásban (vagyis az üzleti életben is) egyaránt. Olyan szemléletformálásra van szükség, 

amely az igazságon alapul, az igazságosságban épül, és amit a szeretet éltet.
25

 Ehhez kívánunk 

Mindenkinek szívből bátorságot és bölcsességet, hogy a szabadságban napról napra emberibb 

egyensúlyt találjon – „fogyasztó” és „kötelezett” egyaránt! 

 

„Zsákodban ne legyen kétféle súly, egy nehezebb és egy könnyebb. 

Házadban ne tarts kétféle űrmértéket, egy nagyobbat és egy kisebbet. 

Hibátlan és pontos legyen a súlyod, hibátlan és pontos legyen az űrmértéked, 

hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. 

Mert utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében, aki ilyet tesz, aki csal.” 

(MTörv 25,13-16) 
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