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Beszélgetés Kolcsár Bélával, a fogyasztóvédelmi felügyelőség ügyvezetőjével

A tájékozott fogyasztó 
a legvédettebb 

Körkép

Míg az elmúlt években az élel-
miszertermékekre vonatkozó 
elő írások terén volt gyakoribb a 
szabálysértés, 2010-ben a szol-
gáltatások terén, különösen a 
hitelszerződések kapcsán merül-
tek fel gondok. a statisztikai ada-
tokról és a jól védhető fogyasztó 
ismérveiről Kolcsár Bélával, a 
Hargita megyei fogyasztóvédel-
mi felügyelőség ügyvezető igaz-
gatójával beszélgettünk.

– Hány szabálysértést állapítot-
tak meg az elmúlt évben?

– A fogyasztóvédelmi szakem-
berek a múlt év első félévében 245 
szabálysértést állapítottak meg, il-
letve 562 700 lej értékben róttak ki 
pénzbírságot, a második félévben 
jóval kevesebbet: 146-ot, 453 750 lej 
értékben. Három kategóriába lehet 
sorolni a bírságolásokat: az élelmisze-
rekre, ipari cikkekre, illetve a külön-
böző szolgáltatásokra vonatkozó elő-
írások betartását vizsgáltuk. Tavaly a 
legnagyobb pénzbírság 20 000 lej ér-
tékű volt, ezt hitelszerződés kapcsán 
rótták ki a felügyelő kollégák. 

– Mennyit sikerült ezekből a bír-
ságokból behajtani?

– Az inkasszálással kapcsola-
tosan azt kell tudni, hogy vannak 
minimum–maximum értékek: egy 
általános érvényű jogszabály értel-
mében az adott szabálysértés esetén 
alkalmazható pénzbírság minimu-
mának a felét kell befizetni, ameny-
nyiben ez 48 órán belül történik. 
Ha például egy adott szabálysértés 
esetében 1000–3000 lej értékű bír-
ságról van szó, annak ellenére, hogy 

mi 3000 lejre büntettünk, aki 48 
órán belül fizet, az 500 lejjel megúsz-
sza. Visszatérve a kérdés lényegére: 
tételesen az első félévben 98 000 
lejt,  második félévben közel 57 000 
lejt inkasszáltak be. Tekintettel a 
fentebb vázoltakra, nem éppen sze-
rencsés a bevételezett büntetést ösz-
szehasonlítani a kirótt értékkel.

– Milyen gyakran perelik be a fo-
gyasztóvédelmet?

– Ritka esetben kerül sor perre, 
mert a jogi személyek, a gazdasá-
gi szereplők képviselői általában 
tisztában vannak azzal, hogy a 
megállapított kihágások és a kirótt 
pénzbírságok, illetve az intézke-
dések, amelyeket jegyzőkönyvbe 
foglalnak a szakemberek, jogosak 
– így nem sok esély van egy esetle-
ges per megnyerésére. Igazából az 
elmúlt év során a hitelszerződések-
re vonatkozóan megjelent jogsza-
bály-módosítások kapcsán több 
hitelező intézménynél találtunk 
rendellenességeket. Ilyen kivizs-
gálásokra saját kezdeményezésre, 
hivatalból, illetve bejelentések, fo-
gyasztói panasz alapján kerül sor. 
A bankok a jegyzőkönyvek tartal-
mával szemben kifogással éltek. 
Ez országszerte általános jelenség 
volt: próbálnak ez ellen a jogsza-
bály ellen irányulni. Ilyen perek 
tehát folynak. Már van olyan eset, 
amely során visszaélésnek minősü-
lő szerződészáradékot találtunk az 
egyik bank esetében, és alapfokon 
a bíróság jogosnak ítélte a fogyasz-
tóvédelem jegyzőkönyvét és annak 
rendelkezéseit.

Vannak olyan jegyzőkönyveink 
is, amelyek nem tartalmaznak pénz-

bírságot, csak írásbeli figyelmezte-
tést, de még azt is megtámadták. 
Egyszerűen semmilyen formában 
nem hajlandók elfogadni annak a 
jogszabálynak az előírásait, amely 
abban az időszakban jogos volt, de 
közben módosult. Itt a 2010/50-es 
sürgősségi kormányrendeletre gon-
dolok, amely visszamenő hatállyal 
rendelkezik a hitelszerződések mó-
dosításáról: a már meglévő hitel-
szerződésekből és azokból, amelyek 
még érvényben vannak, ki kell venni 
azokat a jutalékokat, amelyeket nem 
tartalmaz az új jogszabály. Ha valaki 
pert nyer, illetve a bírósági döntés 
végrehajtandó és véglegessé válik a 
fogyasztóvédelmi intézkedésekkel 
szemben, akkor a jegyzőkönyv sem-
misnek nyilvánított, és a bírság befi-
zetése sem lesz kötelező.

– Mit tanácsos tudnia a fogyasz-
tóknak?

– A fogyasztóvédelem szempont-
jából a legjobban védett fogyasztó a 
jól tájékozott fogyasztó. A sajtóban, 
konferenciákon, iskolai előadásokon 
igyekszünk minél gyakrabban hang-
súlyozni, hogy melyek a fogyasztó 
jogai, illetve kötelezettségei. Alap-
vető tudnivaló, hogy vásárláskor 
– nem véletlenül kéri a fogyasztóvé-
delmi törvény, hogy minden termék 
legyen felcímkézve és tartalmazza az 
alapvető információkat a termékkel 
kapcsolatosan – a fogyasztó vegye 
a fáradságot, olvassa el a címkéket, 
adott esetben a használati utasítá-
sokat, amelyek ismeretére szüksége 
van ahhoz, hogy jó döntést hozzon 
a vásárlás során. Bizonyos helyzetek-
ben tanácsos szakember véleményét 
is kikérni, főként a hitelszerződések 
esetében, ahol hosszú távú és na-
gyobb összegre szóló szerződésről 
van szó. Az új törvények értelmében 
a fogyasztónak joga van arra, hogy 
szerződésmintát kérjen a banktól, 
otthon végiggondolhatja,  mivel is 
jár egy kölcsön felvétele, konzultál-
hat a kérdésben, ugyanakkor kérhet 
kamat- és törlesztési diagramszámí-
tást, ami alapján tudja, hogy körül-
belül mit kap és milyen áron. Ha 
egy szerződés kapcsán kételyek me-
rülnek fel, mindig célszerű szakem-
berhez fordulni. 

– Hogyan alakultak a reklamá-
ciók az előző évekhez képest?

– Az élelmiszertermékek nem 
megfelelő minőségére vonatkozott 
a fogyasztói panaszok 50 százaléka 
2009-ben, 32 százalékuk az ipari 
cikkekre és 18 százalék a különböző 
szolgáltatásokra. Ehhez viszonyítva 
nagy változást hozott a tavalyi év. 
Az adatokat tekintve a fogyasztói 
panaszoknak mintegy 90 százaléka 
szolgáltatásokhoz köthető, amely-
nek okai a hitelszerződésekkel 
kapcsolatos jogszabály-módosítás, 
illetve a fogyasztói kódexet módo-
sító 2010/161-es törvény.

Darvas Beáta

Kolcsár Béla. Átalakuló jellegű panaszok a felügyelőség asztalán fotó: mihály lászló

Bár egyetlen közlekedési esz-
közről beszélünk, egy kerék-
pár élettartama során legalább 

három alkalommal van pozitív ha-
tással környezetünkre.  Az első ilyen 
alkalom akkor következik be, amikor 
a kerékpárt gyártják. Egy átlagos bi-
cikli elkészítéséhez 13-25 kilogramm 
nyersanyagra, elsősorban acélra, illet-
ve alumíniumra van szükség. Ezzel az 
értékkel egyértelműen verhetetlen, 
hiszen egy személyautó legyártásá-
hoz ennek az értéknek a harminc-
hatvanszorosára van szükség mind 
nyersanyagban, mind pedig felhasz-
nált energiában, illetve sokszor nehe-
zen lebomló, a környezetre veszélyes 
segédanyagokban. 

Másodszor a kerékpár használata 
közben teljes élettartamában élvezhet-
jük pozitív hatásait. Egy átlagos városi 
kerékpár élettartama körülbelül 10 év, 
de futnak még, elsősorban vidéken, 
harminc-negyven éves kerékpárok, 
melyeken jóformán csak a gumikö-
peny volt néhányszor cserélve. 

Az átlagos városi kerékpárok szin-
te minden alkatrésze csereszabatos, 
gyártótól függetlenül. Ugyanez persze 
nem mondható el a kifejezetten ver-
seny, illetve más, extrém felhasználásra 
tervezett és gyártott kerékpároknál, 
bár ezeknél is igen nagymértékű az 

átfedés. Ez azt jelenti, hogy egyetlen 
pótalkatrész beszerzéséért nem kell 
feltétlenül több ezer kilométerről 
szállíttatni a terméket. Természetesen 
minden kerékpárral megtett kilomé-
ter pozitívan járul hozzá bolygónk 
ökológiai egyensúlyához. Nem bo-
csátunk ki extrém mennyiségű, üveg-
házhatást fokozó gázt, nem termelünk 
szmogot, a kerékpár teljes élettartama 
alatt beéri egyetlen liter olajjal, fosszilis 
üzemanyagot nem használunk. 

Harmadszor, akkor segít a kerék-
pár és a kerékpározás a környezeten, 
amikor az utolsó kilométert is lefu-
totta: hiszen a kerékpár szinte száz 
százalékban újrahasznosítható, meg-
semmisítésekor nem keletkeznek ve-
szélyes hulladékok, sőt még az amúgy 
használhatatlan és nehezen újrahasz-
nosítható gumi alkatrészek tovább-
éléséről is gondoskodott néhány kre-
atív kerékpáros, illetve iparművész. A 
kopottas gumikülsőkből nadrágszíj, 
a belsőkből díszítés után karkötő 
születik, de kapható biciklikerékből 
készült képkeret, szék, asztal, sok más 
egyéb apróság. 

Mindezek után kimondható, 
hogy a kerékpározásnál talán csak a lo-
vaglás jár kisebb környezeti terheléssel, 
de városi körülmények között mégis 
inkább a kerékpározást ajánlanánk.
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