
Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 30/2015 

Kedves Kolléga! 

  

Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk, hogy Dr. Baranovszky György 

„Fogyasztóvédelemért” Érdemérem kitüntetésében részesült a fogyasztóvédelem 

területén végzett kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréséül. A díjat Koszorús 

László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár és Dr. Szente István, a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság mb. főigazgatója adta át Dr. Seszták Miklós nemzeti 

fejlesztési miniszter megbízásából.  

Ezt követően Brüsszel Info rovatunkban a Fogyasztóvédelmi Munkacsoport üléséről 

tájékoztatjuk, ahol a szervezett utazási formákról szóló irányelv kérdéseinek megvitatására 

került sor. 

 

Dr. Baranovszky György közel két évtizede a hazai fogyasztóvédelem meghatározó alakja. 

Hazánk legnagyobb fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületnek a 



Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnökeként számos, a 

fogyasztói jogvédelem hatékonyságát döntően befolyásoló tevékenység köthető nevéhez.  

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elnökeként 

közel egy évtizede sikerrel látja el Magyarország legnagyobb és leghatékonyabban működő 

békéltető testületének vezetését. Ezen tevékenységével a hazai alternatív vitarendezési 

fórumok megerősítésében is döntő szerepet tölt be.  



 

Dr. Baranovszky György az érdemérem átadását követően köszönetet mondott az elismerő 

cím adományozásáért, valamint beszélt a fogyasztóvédelem jelenlegi helyzetéről, illetve a 

jövőben felmerülő, szakmát érintő kihívásokról. 

 



 

fotók: Bartolf Ágnes 

  

Újra jelentkezik a külügyi rovatunk, a 

 

Brüsszel info 

2015. március 25-én tartotta a legutóbbi 

ülését a Fogyasztóvédelmi Munkacsoport, 

ahol a fogyasztóvédelmi attasék a 

harmadik trilógusra való készülés 

jegyében megvitatták a szervezett utazási formákról szóló irányelv nyitott kérdéseit. A 

harmadik trilógusra április 22-én kerül sor. Az irányelv szerepel a Versenyképességi Tanács 



napirendjén, az elnökség célja, hogy júniusig létrejöjjön az irányelvről a politikai 

megállapodás az EP-vel.  

Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt jelentősen módosítja az utazási 

szolgáltatást, az utas vagy elfogadja bizonyos határidőn belül a módosítást vagy elállhat a 

szerződéstől.  EP ragaszkodik ahhoz, hogy a szerződés módosítása különösen akkor 

minősüljön jelentősnek, ha az indulás vagy érkezés időpontja legalább három órával eltér a 

szerződés előtt nyújtott tájékoztatásban foglaltaktól. NL, AT, BG, UK, FI, CZ, HU ellenezte 

ezt a javaslatot, mert túlzottan konkrét és nem ad teret mérlegelésnek.  

 

A szerződés megkötése előtt az utazásszervező köteles tájékoztatni az 

utast általánosan a célország vízum követelményeiről és arról, hogy 

hozzávetőleg mennyi idő alatt lehet a vízumot megszerezni. NL, BE, DE, 

UK, IE, HU és SI ellenezte ezt a szabályt, mert nem elvárható az 

utazásszervezőktől, hogy pontos információval rendelkezzenek a vízum 

megszerzésének várható időtartamáról. 

Amennyiben a fenti tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, 

keresse Boldizs József kollégánkat a jozsef.boldizs@nfm.gov.hu e-mail címen 

  

  

  

  

  



Kérem engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét facebook oldalunkra, ahol megtalálja eddig 
megjelent híreinket.  

Az oldalt az alábbi linkre kattintva érheti el: 

facebook.com/kedveskollega 

  

Főszerkesztő: 

Keszthelyi Nikoletta 

nikoletta.keszthelyi@nfm.gov.hu 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében 

www.nfh.hu 

 


