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Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszö-
gezte, hogy minden állampolgár fogyasztóként a következı alapvetı jogokkal rendel-
kezik: 

a. az alapvetı szükségleteik kielégítéséhez való jog  
b. a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga  
c. a különbözı termékek és szolgáltatások közötti választás joga  
d. a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga  
e. a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog  
f. az egészséges és elviselhetı környezetben való élethez való jog  
g. a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás 

joga  
h. a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás 

elsajátításához való jog. 

Az Országgyőlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. 
évi CLV. törvényt, melynek elsı része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók okta-
tásáról. 

E törvény írja elı a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jog-
szabályok megismerése céljából. A törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetıen 
állami feladat, amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség és 
az érdekvédelmi szervezetek együttmőködve teljesítenek. 

Az EU 2002-2006 közötti idıszakra szóló V. fogyasztóvédelmi akcióterve alapján a 
Kormány kidolgozta a középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, melynek prioritásai az 
élelmiszerbiztonság, valamint az elektronikus kereskedelem és a lakossági szolgáltatá-
sok (pénzügyi és biztosítási) területe. 

A fogyasztóvédelemrıl szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs követel-
ményeknek is eleget téve a 2003. évi LXI törvénnyel módosított Közoktatási törvény-
ben (1993. évi LXXIX törvény) is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

A Kormány 243/2003.(XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (Nat) 
értelmében a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátossá-
gaihoz igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggı ismere-
teket, felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a Nat-
ban a felkészülés a felnıtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelen-
tıs szerepet kap. 
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A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

“A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus 
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”(Nat) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának 
kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztó-
ként való képviselete jelenti. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttmőködéshez és a részvé-
telhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, 
pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakítá-
sáról és erısítésérıl van szó, amelyek gazdasági és társadalmi elınyöket egyaránt hor-
doznak magukban. 

Szükséges a társadalmi és állampolgárikompetenciák kialakításának elısegítése, a 
jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevı és közremőködı fiatalok képzése. 
A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erısítésével 
kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség 
szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése.(Nat) 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlı-
dik. A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelı magatartás kialakítása hosszú, 
sokoldalú folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgál-
tatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen 
képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti erıforrások védelme mellett. 

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történı fejlıdése szempontjából a 
nevelés-oktatás különösen nagy jelentıségő. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, kész-
ségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, 
ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntı hatású. Amíg a kisiskolás korban 
leginkább jellemzı fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a 
kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a 
jogérzék, kellı fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói érték-
rend és a vállalkozásismeret is. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az 
otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülık, a családok bevonása 
a nevelési folyamatba. 

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megis-
merése és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek 
sokszor az olcsó, akciós termékeket részesítik elınyben, általában keveset költenek 
kultúrára, utazásra, erısen differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire 
akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányá-
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ba ható fogyasztói minták kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú tájékoztatás és in-
formáció áramlás. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására 
kell a hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy 
technikai kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kap-
csolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges például: 

• a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése  
• az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,  
• a természeti értékek védelme. 

Fontos továbbá a fogyasztás során: 

• a tájékozódás képessége,  
• a döntési helyzet felismerése és  
• a döntésre való felkészülés. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá 
téve ıket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minıség és a biztonság 
szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 
kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, 
hogy az általános és a középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját éle-
tükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 
marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyama-
tos mérlegelése, továbbá a felmerülı fogyasztói problémák megértésének, kommuni-
kálásának és megoldásának képessége és készsége jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környeze-
ti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban ke-
resendı. Mind a javak pazarló elıállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk 
gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak össze-
tétele hozzájárul erıforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezésé-
hez E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos 
fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük meg-
tartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, 
bolygónk erıforrásait gyorsulva felélı fogyasztás és a környezeti erıforrásokat nem 
kizsákmányoló fogyasztás között. 
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Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan 
módon történı felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminı-
séget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérge-
zı anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyezı anyagok kibocsátását az 
adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövı 
nemzedékek szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelızı fogyasztóvédelem: Amikor a vevı már a kezdet kezde-
tén érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

• Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetık a fogyasztóvéde-
lemmel kapcsolatos tartalmak. 
Például:  
Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminıség összefüggései 
Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 
Fizika – mérés, mértékegységek, mérıeszközök (villany, gáz, víz mérıórák); 
Földrajz : eltérı fogyasztási struktúrák és szokások; 
Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 
Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba 
kerül, táplálkozás kiegészítık és divatjaik, egészséges táplálkozás 
Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermarad-
ványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerő és tudatos használatuk 
Informatika  – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fo-
gyasztói veszélyforrások, telefónia 
Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a 
reklám története stb. 
Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai 
Tantárgyközi projektek  (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz ) 

• Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedık, versenyek, rendezvények)  
• Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  
• Hazai és nemzetközi együttmőködések (más iskolákkal, állami és civil szerve-

zetekkel, cégekkel)  
• Az iskola fogyasztóvédelmi mőködése ( az iskola, mint fogyasztó és mint piac), 

az ezzel kapcsolatos foglalkozások 

Módszertani elemek 

Valószínőleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a 
hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból 
préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság 
és a fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az 
egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tar-
talmazni kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyőjtés, információ-
feldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 
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A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülık és a helyi közösségek együtt-
mőködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a csalá-
dok és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülık lehetnek a pedagógus legfonto-
sabb segítıi és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, 
fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idı után segíthetünk 
abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. 
Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket győjthetünk a családok vásárlási 
szokásairól. Az információk adott esetben lehetıvé teszik azt is, hogy a pedagógus 
pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását.  

A hagyományostól eltérı tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok 
indítása megfelelı keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, füg-
getlen gondolkodás fejlesztésének. 

Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus 
helyi és globális problémákon keresztül. 

• Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól  
• Riportkészítés az eladókkal  
• Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika  
• Egyéni és csoportos döntéshozatal  
• Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása  
• Adatgyőjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában  
• Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  
• Szimulációs játék, esettanulmány  
• Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemzı 

piaci magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)  
• Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 

A fogyasztóvédelmi oktatáshoz a következı szervezetektıl kapható segítség és 
segédanyag: 

Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség (FVF) 
www.fvf.hu 
Tel.: 06 (1) 459 4917 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 
www.ofe.hu 
Tel.: 06 (1) 311 7030 


