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A fogyasztók védelme az új Alaptörvény normaszövegét áttekintve láthatóan kiemelt 

társadalmi érdekké válik. Az optimális védelmi szint meghatározása ugyanakkor az egymással 

ütköző társadalmi érdekek közötti érzékeny egyensúly határvonalainak meghatározása 

körében felvetődő kérdések megválaszolásának kényszerűségét is jelenti egyben. Ezt a 

kényszerű helyzetet felismerve a jelenleg hatályos és az új Alkotmány normaszövegének 

tükrében is a fogyasztók védelmének egyfajta láthatatlan alkotmányos keretei látszanak 

körvonalazódni.  

Láthatóan a jogalkotói cél továbbra is az, hogy Magyarország gazdasága a vállalkozás 

szabadságán alapuljon, amelyet az új Alaptörvény is kifejezésre juttat [Alapvetés M) cikk (1) 

bekezdése]. Ez jelenti egyrészt, hogy mindenkinek joga legyen a munka és a foglalkozás 

szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz [Szabadság és felelősség XII. cikk (1) 

bekezdése], másrészt vállalható és ismételten csak szükségszerű állami feladat a tisztességes 

gazdasági verseny feltételeinek biztosítása is [Alapvetés M) cikk (2) bekezdése]. Ez a 

vállalkozás gazdasági érdekeinek védelmét szolgálja és nyilvánvalóan a fogyasztók számára 

is kedvező, hiszen lehetővé teszi a retrográd jellegű piaci folyamatok szűrése által alapvető 

piaci érdekeik védelmét.  

Az új Alaptörvény tükrében - az eddigi valóban láthatatlan alkotmányos kereteket is 

részben meghaladva – hangsúlyosabbá válik az aktív állami szerepvállalás szükségessége, a 

fogyasztók jogainak alkotmányos védelme [Alapvetés M) cikk (2) bekezdése]. Ehhez pedig 

tartalmi keretek is meghatározhatóak több aspektusban is. Az egyik ilyen kör lehet a magán- 

és családi élet, otthon védelmének explicit kifejezésével [Szabadság és felelősség VI. cikk (1) 

bekezdése] az új Alaptörvényben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés 

erősödése (a fogyasztót zaklató, családi és otthoni létére negatív hatást gyakorló 

magatartásokat szankcionálva). Sokkal általánosabb a testi és lelki egészséghez való jog 

[Szabadság és felelősség XX. cikk (1) bekezdése], amely a fogyasztóvédelem fogyasztók 



egészségének védelméhez kötődő szerepvállalását erősíti. E körben továbbra is a 

fogyasztóvédelem kiemelt funkciója a gyermekek védelme [Szabadság és felelősség XV. cikk 

(5) bekezdése], miként a gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz [Szabadság és felelősség XVI. cikk 

(1) bekezdése].  

Végül megemlítendő, hogy egyes speciális területeken is várható az állami 

szerepvállalás erősödése a fogyasztóvédelem területén az alkotmányos keretek bővülése által, 

mint például az élelmiszerlánc-felelősség és az élelmiszerbiztonság köre, miként gondoljunk 

csak e körben az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés biztosításának alkotmányos 

feladatára [Szabadság és felelősség XX. cikk (1) bekezdése]. 

A valódi mezsgyét jelenleg is a vállalkozás joga, valamint a fogyasztók életének, 

egészségének és testi épségének védelme közötti egyensúlyt fenntartó jogi szabályozás adja. 

Kérdés, hogy e jogok és érdekek közötti egyensúly alakításában az állam szerepvállalásának 

körei a fogyasztóvédelem ágazati jogalkotása és jogalkalmazása az új Alaptörvény által 

meghatározott keretekre támaszkodva miként alakul majd a jövőre nézve.  


