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Internetes magazinunkat azért hoztuk 
létre, hogy a fogyasztókat információkkal, 
ötletekkel és tanácsokkal támogassuk az 
etikailag és környezeti-
leg tudatos vásárlásban. Elsősorban 
kérdéseket vetünk fel, de a válaszokkal 
sem maradunk el.  Komoly és fontos dol-
gokról beszélünk, de ezeket szeretnénk 
színessé és szórakoztatóvá ten-
ni. Úgy gondoljuk, hogy ami fontos, az 
ugyanakkor érdekes is lehet. A tudatos 
vásárlás pedig nem csak elkötelezettsé-
get kíván, hanem örömmel is jár.

A hasznos vásárlási tippek, 
terméktesztek, fogyasztóvédelmi 
tanácsok mellett többek között az 
is kiderül, milyen fogyasztói akciókhoz 
csatlakozhatunk, mi a baj a gyermekeknek 
szóló reklámokkal és a génmódosított 
élelmiszerekkel. További információt kí-
nál a részletes e-szám adatbázis, könyv-, 
program- és linkajánló is.

A Tudatos
Vásárlók 

Egyesülete
 

a fenntartható fogyasztási szokások el-
terjesztésén és a fogyasztók hosszú távú 
érdekeinek érvényesítésén dolgozik, leg-
fontosabb célja az egyén felelősségének, 
jogainak és lehetőségeinek tudatosítása.

Keresse a Tudatos Vásárlót,  
negyedévente megjelenő nyomtatott 
magazinunkat és olvassa a 
www.tudatosvasarlo.hu-t!

Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)
1027 Budapest Bem rkp. 30. II/19.
tel/fax: 1/ 225 8136
email: tve@tve.hu, www.tve.hu

A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a 
TÁMOP 5.5.6/08/2-2008-0009 sz. program keretében. 



Elôször forduljon 
a kereskedôhöz, 
gyártóhoz!
Tegye fel kérdését, mondja el pana-
szát személyesen a kiszolgáló sze-
mélyzetnek, üzletvezetőnek, írjon 
levelet, e-mailt, forduljon az ügy-
félszolgálathoz, a megadott panasz-
fórumhoz.
Készüljön fel arra, hogy igazolnia kell 
a vásárlás vagy a szolgáltatás igénybe-
vételét, legyen Önnél a számla, blokk, 

jótállási jegy vagy a szerződés.
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Maradjon írásos nyoma pa-
naszának, kérésének! Ha 
nem teljesítik azonnal kéré-
sét, kérje, hogy vegyenek fel 
jegyzőkönyvet, vagy tegyen 
bejegyzést a vásárlók 
könyvébe. Minden do-
kumentumot őrizzen meg.

Tanácstalan? 
Ha elutasítják kéré-
sét, bizonytalan abban, 
mi is illeti meg Önt, 
nem tudja hogyan 
lépjen tovább, keres-
sen fel egy fogyasz-
tóvédelmi társadalmi 
szervezet, akik ingyen 
nyújtanak segítséget. 

Vásárlók köny-
vének jól láthatóan, 

íróeszközzel, és kérés nélkül 
hozzáférhetőnek kell lennie. 

Az üzletnek a kérdésre 30 napon 
belül írásos választ kell adnia.

Kérjen szakvéleményt! 
Mind a fogyasztók, mind 

a kereskedôk fordulhat-
nak szakvéleményért, vajon való-

ban hibás termék került eladásra, vagy a vevő nem 
használta azt rendeltetésszerűen. Különböző szakte-

rületeken más-más szervezetek látnak el szakvélemény 
kibocsátásával kapcsolatos feladatokat. Fontos tudni, 

hogy a szervezetek által kibocsátott szak-
vélemény a feleket nem kötele-
zi, de alkalmas lehet arra, hogy a vitát igazságosan 

és gyorsan rendezzék, elkerülve ezáltal a hossza-
dalmas és költséges bírósági eljárást. 

Végső 
esetben fordul-

jon bírósághoz!  
1 millió Ft érték alatti ügyek-

ben 30 napon belül már tárgya-
lásra kerül sor. A testület döntése a 

felekre kötelező és állami eszközök-
kel kikényszeríthető. Ám érdemes 
meggondolni azt, hogy egy pernek 

költségei vannak, az elvesztése 
esetén a másik fél költsége-

it meg kell téríteni. 

Találja meg 
az Önhöz legközelebbi 

tanácsadó irodát, békéltető 
testületet, szakértői véleményt 

kibocsátó szervezetet, hatóságot a 
www.zoldterkep.hu 
Fogyasztóvédelem ikon alatt!

Ne adja fel! 
Ha kérését továbbra 
is megalapozottnak 
tartja, ismételten te-
gyen bejelentést a 
cégnél, utalva arra, 
hogy kérdése elutasí-
tása esetén békéltető 
testülethez vagy bí-
rósághoz fordul, és a 
jogellenes magatartást 
bejelenti a fogyasztó-
védelmi hatóságoknál.

Forduljon békéltető testü-
lethez! Ha nem születik az 
Ön számára megnyugtató 
megoldás, vegye igénybe 
vitarendezési fórum segít-
ségét.  A békéltetô 
testületek eljárása 
díjmentes és gyors, de a 
döntés a felekre csak bizo-
nyos körülmények között 
kötelező. Az eljárni jogosult 
szerv elérhetőségeit megta-
lálja az üzletekben kihelye-
zett tájékoztató feliratokon.

Nézzen utána!
A fogyasztóként megillető jogairól, jogérvényesítés 
módjáról, testületek eljárásáról részletesen olvashat 
a www.TudatosVásárló.hu-n.


