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A magyar elnökség fogyasztóvédelmi prioritásairól egyeztet az európai 
fogyasztóvédők delegációja az államtitkárral  

 
 
A Paolo Martinello, az Európai Unió civil fogyasztóvédelmi szervezetének (BEUC) elnöke által 
vezetett delegáció és Dr. Morvay György, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 
elnöke hivatalos találkozón vett részt Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkárral és más magas 
rangú magyar kormányhivatalnokokkal december 21-én Budapesten, hogy megvitassák a 
soros magyar uniós elnökség fogyasztóvédelmi prioritásait.    
 
Kiemelt téma volt az egyeztetés során a sokat vitatott új fogyasztóvédelmi irányelv-tervezet, 
amely előkelő helyen fog szerepelni a magyar elnökség napirendjén is. A legújabb uniós 
szintű fejlemények kiábrándítóak, hiszen azok e fontos irányelv-tervezet által biztosított 
védelem alacsonyabb szintre helyezésének irányába mutatnak. A BEUC és az OFE ezért arra 
kéri a magyar kormányt, hogy az Európai Parlamentet és a tagállamokat egy olyan irányelv 
elfogadására ösztönözze, amely megtartja és megerősíti a fogyasztók jelenleg hatályos 
jogait, nem pedig redukálja azokat. A BEUC és az OFE üdvözölte az államtitkár és a 
kormányhivatalnokok arra vonatkozó érdeklődését, hogy az új irányelv hatályát kiterjesszék 
a digitális tartalmakra is.   
 
Az egységes piac átformálása szintén kulcsfontosságú téma lesz az eljövendő időszakban, 
amelyben a magyar elnökségnek vezető szerepet kell majd betöltenie. A BEUC és az OFE 
ismételten hangsúlyozta, hogy az egységes piac középpontjában a fogyasztóknak kell 
állniuk, illetve, hogy létre kell hozni az európai polgárok számára egy egységes szabályozási 
keretet, amely megfelelő védelmet biztosít a fogyasztói jogoknak. Egy magyar fogyasztónak 
ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie, mint egy portugál vagy finn fogyasztónak, 
függetlenül attól, hogy valamely más tagállamból rendel termékeket az interneten keresztül, 
avagy egy televíziót vásárol Budapesten.  
 
Paolo Martinello, az Európai Unió civil fogyasztóvédelmi szervezetének (BEUC) elnöke 
elmondta:  
 
“Nagyra értékeltük, hogy megoszthattuk az államtitkár úrral és a magyar 
kormányhivatalnokokkal a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos várakozásainkat. Reményeink 
szerint a magyar elnökség hat hónapja alatt az európai fogyasztóvédelmi szakpolitika újabb 
lendületet fog kapni.”  
 
Dr. Morvay György az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke vélekedése szerint: 
 
“Számos magyar fogyasztóvédelmi jogszabály közvetlenül az uniós szabályozáson alapul. A 
magyar fogyasztók számára az EU tevékenységének már igen sok pozitív hozadéka volt a 



légiutas jogoktól elkezdve egészen a termékbiztonságig. Számítunk arra, hogy hazánk első 
soros EU elnöksége tovább erősíti az európai és a magyar fogyasztók érdekeit.   
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