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A Gazdasági Versenyhivatal 
tájékoztatója 

a fogyasztói csoportokról

Bar-listás?
Nyugdíjas és péNzre 

vaN szüksége?
Nem kap hitelt?
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www.nedoljonbe.hu

Kérdezzen 
mielőtt dönt! 

Olvassa el a szerződést, mielőtt aláírja!
Ha nem érti vagy bizonytalan, 

kérjen információt 
a Gazdasági Versenyhivataltól!

A bankok elutasítják? BAR lista nem akadály!

Számos esetben találkozhatunk olyan hirdetésekkel, amelyek nagyon 
kedvező feltételekkel nyújtott, hitelkonstrukciónak tűnő, akár BAR/
KHR-listára került ügyfelek számára is igényben vehető pénzügyi 
megoldásokkal kecsegtetnek. 

Ne dőljöN be!
A fogyasztói csoportokat szervező vállalkozásokhoz hirdetései túl-
nyomórészt megtévesztő tájékoztatást nyújtanak, nem ritkán félre-
vezetik az ügyfeleket. 

A fogyasztói csoportok

A fogyasztói csoport egy vásárlási társulás, amelyben a csatlakozók 
vállalják, hogy előre bizonyos részleteket fizetnek, és az így felgyü-
lemlett összegekből a tagok bizonyos időközönként sorra megsze-
rezhetik egy meghatározott áru (pl. lakás vagy autó) tulajdonjogát, 
vagy igénybe vehetnek egy adott szolgáltatást. 
A rendszer ugyanakkor számos olyan elemet tartalmaz, ami jelen-
tős bizonytalanságot rejt az ügyfelek számára, ám ezekre nem hívják 
fel kellően az emberek figyelmét. Ennek eredménye a remélt haszon 
helyett jó eséllyel csak évekig tartó bosszúság és akár több százezer 
forintos veszteség lesz.

Ne dőljöN be!
A hirdető cégek általában azzal hitegetnek, hogy a banki feltételek-
nél sokkal kedvezőbben, jövedelemigazolás nélkül, akár KHR/BAR-
listásként is gyorsan és könnyen enyhíthetnek pénzügyi gondjain-
kon. Az általuk nyújtott megoldás kölcsönnek tűnik, holott nem az.

A fogyasztói csoportok ugyanis nem adnak pénzt, hanem csak vá-
sárlási jogot. Ráadásul nem kis részben a vak szerencsén múlik, hogy 
valaki mikor jut ehhez hozzá.
Így a legtöbben hónapokon vagy éveken keresztül hiába várnak a re-
mélt forrásra, ahelyett, hogy megoldódna a pénzügyi gondjuk, egyre 
nagyobb kiadásba hajszolják magukat.

Infovonal: 06 80 48 48 48
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Honnan tudhatom, hogy fogyasztói csoporttal van dolgom?

A fogyasztói csoportok hirdetései rendszerint bulvárlapokban, ingye-
nes reklámkiadványokban jelennek meg.

A leggyakrabban direkten kiírják, hogy BAR-listásoknak, nyugdíjasok-
nak is nyújtanak szolgáltatást, vagy kifejezetten nekik szegezik a kér-
dést: „BAR-listás? Nyugdíjas? Nem kap hitelt?”

Gyors, egyszerű, a banki hiteleknél könnyebben megszerezhető 
pénzügyi megoldásnak tüntetik fel a szolgáltatásukat.

Többnyire feltüntetnek példákat a „megszerezhető” összegekre és a 
hozzájuk tartozó törlesztő részletekre és futamidőkre vonatkozóan, 
pl.: 3 millió havi 10 000 Ft.

Némely esetben feltüntetik a „fogyasztói csoport” kitételt (a legtöbb-
ször apró betűkkel), ám azt nem fejtik ki, hogy ez mit jelent pontosan, 
és mi a lényege.

A legtöbb esetben nem szerepeltetik saját cégnevüket.

Általában csak ügynökök, közvetítők útján érhetők el a megadott te-
lefonszámokon, és ők tartják a kapcsolatot az ügyféllel a szerződés-
kötéskor is.

Ne dőljöN be!
A hirdetések kinézetük alapján azt a hatást keltik, mintha hitelt/
kölcsönt kínálnának, még akkor is, ha néhány esetben (általában 
kisebb betűkkel) utalnak rá, hogy hitelt, kölcsönt nem nyújtanak. 
Ezek a cégek nem bankok vagy egyéb pénzintézetek, valójában 
nem pénzügyi szolgáltatást kínálnak.

www.nedoljonbe.hu

Tények, tévhitek 
a fogyasztói csoportokról
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Kiket igyekeznek beszervezni a fogyasztói csoportokba?

A nehéz anyagi helyzetben levő, jövedelemigazolással nem rendel-
kező, azonnali pénzügyi segítségre szoruló embereket, a bankok 
számára nem hitelképes, „BAR-listás” adósokat, nyugdíjasokat. A fo-
gyasztói csoportokat szervező cégek azonban gyakran kínálják szol-
gáltatásaikat vállalkozások számára is.

A fogyasztói csoporttól hitelt kapok?

Nem. Ha banktól vesz fel kölcsönt, akkor a szerződés aláírását köve-
tően azonnal hozzájut a pénzhez. Fogyasztói csoportok nem nyújt-
hatnak hitelt.

Miért gondolják sokan azt, hogy a fogyasztói csoporton 
keresztül kölcsönhöz juthatnak?

Azért, mert a fogyasztói csoportokat szervezők reklámjai ezt sugall-
ják. A hirdetésekben a „fogyasztói csoport”, a „pénzre van szük sége?”, 
vagy a „kezes és jövedelemigazolás nélkül” kifejezések szerepelnek, 
egyéb információk nem. Ezek alapján az olvasó könnyen arra a kö-
vetkeztetésre juthat, hogy azonnal készpénzt kap. A valóság ezzel 
szemben az, hogy a fogyasztói csoport tagjai egyáltalán nem kapnak 
készpénzt, csak vásárlói jogot szerezhetnek.

Mi is az a fogyasztói csoport?

A fogyasztói csoport tagjai mondhatni egymásnak adnak kölcsön. 
Mindenki rendszeresen befizet egy bizonyos összeget, majd az így 
összegyűlt megtakarításból megvásárolják a szerencsés tagnak az 
általa kiszemelt terméket (autó, lakás stb.). Akár szerencsével jár egy 
tag, akár nem, tovább kell fizetnie a számára meghatározott törlesz-
tést egészen addig, amíg a csoport minden tagja hozzá nem jut az 
általa megszerezni kívánt áruhoz vagy szolgáltatáshoz.

Hogyan dől el, hogy ki kapja meg 
az általa megszerezni kívánt dolgot?

Alapvetően kétféle módon döntenek: előtörlesztés-vállalással és/
vagy sorsolással. Az adott hónapban általában az a tag jut hozzá a 
vásárlói joghoz, aki a legtöbb előtörlesztést vállalta. Ha valaki előtör-
lesztést vállal előre kifizeti a még meg sem kapott pénzösszeg egy 
részét. Amennyiben több ilyen tag is van, közülük sorsolással döntik 
el, hogy ki juthat hozzá a vásárlói joghoz. Az is előfordulhat, hogy 
kizárólag sorsolás alapján dől el, hogy ki kapja meg az igényelt össze-
get. Tehát akinek kedvez a szerencse, az azonnal hozzájut a vásárlói 
joghoz, akinek nem, annak akár évekig várnia kell a sorára. Fontos 
tudni, hogy a csoport többi tagjának előtörlesztés-vál lalása nem ki-
számítható, így a vásárlói jog mielőbbi megszerzése – a saját anyagi 
lehetőségeink mellett – a szerencsén múlik.

Megbízható cégek szervezik a fogyasztói csoportokat?

A fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások általában nem ren-
delkeznek a reklámokban feltüntetett összegekkel. Ezek a cégek nem 
állnak kapcsolatban bankokkal sem, amelyek rendelkeznének ezekkel 
az összegekkel. A csoportszervező vállalkozás nem bank, semmilyen 
pénzügyi szolgáltatást nem végezhet, hitelt nem nyújthat. Kizárólag a 
fogyasztói csoportok szervezését és működtetését végzi. A fogyasz-
tói csoportokba befizetett pénzek esetleges eltűnése esetén sem 
egyetlen hatóság, sem a bíróság nem tudja kártalanítani a tagokat.

www.nedoljonbe.hu Infovonal: 06 80 48 48 48

AKCIÓ!  1 MILLIÓ Ft: HAVI 3 333 Ft
PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE?
ELUTASÍTJÁK A BANKOK?
GARANTÁLT MEGOLDÁS
• BAR-listásoknak, nyugdíjasoknak is
• Jövedelemigazolás nélkül
• Fogyasztói csoport
• Nem hitel
• Azonnal fizetni kell
• Szerencse elem
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Milyen szabályok vonatkoznak a fogyasztói csoportokra?

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2012. január 
1-jétől hatályos 16/B. §-a rögzíti, hogy fogyasztói csoport 2014. ja-
nuár 1-jéig nem hozható létre. A fogyasztói csoportok szervezését, 
működését külön speciális jogszabály nem szabályozza.

A Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztóvédelmi törvény alapján a fo-
gyasztói csoportok tekintetében a tisztességtelen tájékoztatás vizs-
gálatára jogosult, a szervező cégek működését és magát a konstruk-
ciót nem vizsgálja.

Készpénzhez jutok, ha csatlakozok 
egy fogyasztói csoporthoz?

Nem. A fogyasztói csoportok nem pénzt, hanem vásárlói jogot 
adnak. A megvásárolni kívánt autó vagy lakás értéke az az összeg, 
amelyre a hirdetések vonatkoznak. 

A hirdetésben sugalltakkal ellentétben a fogyasztói csoport tagja te-
hát nem készpénzhez jut, hanem a szerződésben szereplő áru vagy 
szolgáltatás tulajdonjogához. 

Ha például a tag a szerződés szerint az igényelt összeget autóvásár-
lásra kívánja felhasználni, akkor – amennyiben hozzájut az igényelt 
összeghez – azt csak autóvásárlásra fordíthatja. Ráadásul a vételárat 
nem a fogyasztói csoport tagja kapja, hanem közvetlenül az autó 
értékesítőjének fizetik ki.

Mikor juthatok az ígért áruhoz vagy szolgáltatáshoz?

Mivel a vásárlói jog elnyerésének időpontja nagyban függ a szeren-
csétől, ezért előre ezt nem lehet tudni. Még az is előfordulhat, hogy 
csak a futamidő végén, 5, 10 illetve 15 év múlva jut hozzá.

A havonta befizetett törlesztőrészletek után gyűlik kamat is?

Nem. A havi befizetések – szemben egy banki megtakarítással – nem 
kamatoznak, tehát ha sem a nagyösszegű befizetés, sem a szerencse 
révén rövid időn belül nem kerülünk kiválasztásra, akkor nem lesz 
semmilyen gyarapodásunk az időközi infláció ellensúlyozására.

Ezek szerint az is előfordulhat, hogy hosszú évekig 
csak befizetek, de nem jutok például lakáshoz vagy autóhoz?

Igen, sőt sajnos ez a jellemző.

Ha be szeretnék lépni egy fogyasztói csoportba, 
mit gondoljak végig?

Azt kell átgondolni, hogy valóban a fogyasztói csoport-e a legmegfe-
lelőbb módja a megvásárolni kívánt termék vagy ingatlant megszer-
zésének. A vásárlói jog értéke beszűkíti a lehetőségeket. Előfordulhat, 
hogy a fogyasztói csoport tagja csak több szerződés megkötésével 
juthat olyan összegű vásárlói joghoz, amire szüksége lenne. Csak-
hogy ebben az esetben az egyes vásárlói jogok elnyerésének idő-
pontja eltérő lehet, így lehetetlen azokat egyszerre felhasználni.

Ha már beléptem egy fogyasztói csoportba és rájöttem, 
hogy az nem nyújt számomra hitelt, kiléphetek belőle?

Ha a fogyasztói csoport tagja az aláírástól számított 30 napon belül 
meggondolja magát és szeretné felbontani a szerződést, akkor egy 
tízezer forint körüli összeg kivételével a már befizetett regisztrációs 
díjat és havi részletet/részleteket a fogyasztói csoportot szervező vál-
lalkozás visszatéríti. 

Amennyiben „előtörlesztést” vállal a következő közgyűlésre, úgy 
a szerződéstől a közgyűlés napjáig állhat el. Érdemes ugyanakkor 
odafigyelni arra, hogy a leendő tagoknak a szerződés megkötése-
kor általában 1-2 havi részletet kell befizetniük, így az elállási idejük 

www.nedoljonbe.hu Infovonal: 06 80 48 48 48
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a közgyűlés napjáig – mely akár a szerződéskötést követő napra is 
eshet – lerövidül. 

A 30 napos határidő leteltével, vagy a közgyűlés után a fogyasztói 
csoport tagja csak rendes felmondással szüntetheti meg a szerző-
dést. Ilyenkor azonban a regisztrációs díjat nem, a már befizetett havi 
részletet/részleteket pedig csak a futamidő végén, de kamatok nélkül 
kapja vissza. Az a tag, aki kiválasztásra került és hozzájutott az általa 
megszerezni kívánt vagyontárgyhoz, a szerződést rendes felmon-
dással nem szüntetheti meg, amíg a szerződésben meghatározott 
valamennyi fizetési és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul ele-
get nem tett.

Kihez fordulhatok? 

Ha Önben is felmerült, hogy fogyasztói csoporthoz fordul, tájéko-
zódjon, mielőtt bármit aláírna!
A Gazdasági Versenyhivatal ügyfélszolgálatának munkatársai 
készséggel adnak tájékoztatást a fogyasztói csoportokkal kapcso-
latban az alábbi, ingyenesen hívható zöld számon:
06 80 48 48 48

illetve a www.nedoljonbe.hu weboldalon.

E-mailen is tehet észrevételt, kérhet információt:
nedoljonbe@gvh.hu

Postán is feladhatja levelét:
1245 budapest 5. Pf. 1036

Kiadja a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja 
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
www.versenykultura.hu 

Felelős kiadó: Tevanné dr. Südi Annamária

Készítették: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának  
(GVH VKK) munkatársai a GVH VKK korábbi kiadványai alapján.

Nyomda: Kontaktprint Nyomdaipari Kft.

Budapest, 2013.
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