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A FOGYASZTÓVÉDELEM KLASSZIKUS FELADATAI

� ELLENŐRZÉS  A HATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TERÜLETEKEN

� kereskedelem – általános forgalmazási követelményekre vonatkozó előírások 

betartásának az ellenőrzése

� termékbiztonság, piacfelügyelet – a veszélyes termékek kiszűrése a 

kereskedelemből

� a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzése, reklámfelügyeleti 

tevékenység

� szolgáltatói szektor – közszolgáltatások, energia, hírközlés, távközlés

� INTÉZKEDÉSEK, SZANKCIÓK MEGHOZATALA:

� „mit érdemel az a bűnös?”



AZ ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁT AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK 
KÉPEZTÉK

� A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

� A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló

2008. évi XLVII. törvény;

� A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;

� A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény;

� Az áruk szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti 

eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet;

� Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 

valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet.



2011. ÉVI ÉPÍTÉSI CÉLÚ TERMÉKEKET ÉRINTŐ
TÉMAVIZSGÁLATOK

� I. Az építési fóliák megfelelőség igazolásának ellenőrzése

� II. A cement és zsákos kiszerelésű építési termékek megfelelőség igazolásának 

ellenőrzése a cement oldható krómtartalmának laboratóriumi vizsgálatával 

egybekötve

� III. A betonacélok és előre gyártott betonelemek piacfelügyeleti ellenőrzése



AZ ELLENŐRZÉSEK CÉLJA

� A vizsgálatok célja volt az építési termékek jogsze rű forgalmazásának 

ellenőrzése, kiemelt figyelemmel a megfelel őség igazolási kötelezettség 

betartására, valamint jogsértés megállapítása eseté n a szükséges 

intézkedések megtételére. 

� Az ellen őrzések kiterjedtek továbbá az el őírtnál magasabb króm(VI) tartalmú

cementek forgalmazásának kisz űrésére . 



I. AZ ÉPÍTÉSI FÓLIÁK MEGFELELŐSÉGIGAZOLÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSE

� A felügyel őségek összesen 307 kereskedelmi egységet ellen őriztek. A hatóság 

az ellenőrzött egységek 16%-ában, 48 egységben állapított me g kereskedelmi 

feltételekkel kapcsolatos szabálytalanságot. 

Ellen őrzött üzletek megoszlása
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I. AZ ÉPÍTÉSI FÓLIÁK MEGFELELŐSÉGIGAZOLÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSE

� 307 kereskedelmi egységben összesen 16 734 darab ép ítési terméket ellen őriztek a 

felügyel ők, melyb ől 8 778 darabot (52%) kifogásoltak. Az ellen őrzött és kifogásolt 

termékek mennyiségét termékcsoport szerinti bontásb an az alábbi diagram mutatja be. 

Ellen őrzött és kifogásolt termékek mennyisége
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I. AZ ÉPÍTÉSI FÓLIÁK MEGFELELŐSÉGIGAZOLÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSE

� Az ellen őrzés során a leggyakrabban el őforduló szabálytalanság az átadott szállítói 

megfelel őségi nyilatkozatok tartalmi hiányossága volt. A tet őfóliák esetében az 

ellenőrzött termékek 49%-a (7 242 db), míg a padlóalátét fóliáknál az ellen őrzött termékek 

39%-a (780 db) esett emiatt kifogás alá.

Megfelel őség igazolással kapcsolatos hiányosságok 
termékcsoportonkénti %-os bontásban
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II. CEMENT ÉS ZSÁKOS KISZERELÉSŰ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK 
ELLENŐRZÉSE

� A felügyel őségek összesen 506 kereskedelmi egységet ellen őriztek. A hatóság 

az ellenőrzött egységek 51%-ában, 258 egységben állapított m eg hiányosságot. 

Ellen őrzött és kifogásolt üzletek száma (db)
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II. CEMENT ÉS ZSÁKOS KISZERELÉSŰ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK 
ELLENŐRZÉSE

� Az ellen őrzött 506 kereskedelmi egységben összesen 382 700 d b zsákos 

építési terméket ellen őriztek a felügyel ők, melyb ől 58 233 db terméket (15%) 

kifogásoltak.

Ellenőrzött és kifogásolt termékek (db)
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II. CEMENT ÉS ZSÁKOS KISZERELÉSŰ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK 
ELLENŐRZÉSE

� A megfelel őség igazolás az összes vizsgált termék 3%-ához (11 121 db) nem állt 

rendelkezésre, így annak átadására nem kerülhetett sor. A bemutatott szállítói 

megfelel őségi nyilatkozatoknak mindössze 1,4%-a (2 375 db) v olt hiányos tartalmú.

Megfelel őség igazolással kapcsolatos 
kifogások (db)
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II. CEMENT ÉS ZSÁKOS KISZERELÉSŰ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK 
MINTAVÉTEL, LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT

� Az ellen őrzés során 12 féle cementb ől (5 hazai gyártású, 5 EU országból 

származó, 2 import) történt mintavétel. 

� A vizsgálatokra az NFH akkreditált Élelmiszer és Ve gyipari Laboratóriumában 

került sor. 

� A vizsgálati eredmények alapján vízoldható króm(VI) tartalom szempontjából 4-

féle cement (1 import, 3 hazai gyártású) nem felelt  meg az előírásoknak. A 

kifogásolt cementekkel való munka veszélyforrást jel ent a felhasználó

számára, egészségkárosodást okozhat. 

� A veszélyes cementek forgalomból történ ő kivonásának elrendelése 

megtörtént.



III. A BETONACÉLOK ÉS ELŐREGYÁRTOTT BETONELEMEK 
PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE

� A felügyel őségek összesen 245 kereskedelmi egységet ellen őriztek. A hatóság 

az ellenőrzött egységek 67%-ában, 164 egységben állapított m eg hiányosságot.

Ellenőrzött és kifogásolt üzletek száma (db)
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III. A BETONACÉLOK ÉS ELŐREGYÁRTOTT BETONELEMEK 
PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE

� Az ellen őrzött 245 kereskedelmi egységben összesen 1 731 944  db építési 

terméket ellen őriztek a felügyel ők, melyb ől 1 431 032 db terméket (82%) 

kifogásoltak.

Ellen őrzött és kifogásolt termékek száma (db)
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III. A BETONACÉLOK ÉS ELŐREGYÁRTOTT BETONELEMEK 
PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE

� Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a megfelelőség igazolás az 

összes vizsgált termék 5%-ához (77 505 db betonacél, 3 247 db betonelem) 

nem állt rendelkezésre , így annak átadása sem valósult meg. Az 

ellenőrzött előregyártott betonelemek 67% -át hiányos tartalm ú szállítói 

megfelel őségi nyilatkozattal forgalmazták.

� A legnagyobb arányban a kijelölt szervezet (66%) és a nyilatkozat 

azonosítójának (67%) feltüntetése hiányzott.



PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

� A felügyel őségek 1058 kereskedelmi egységet ellen őriztek. Az ellen őrzött 

egységek 44%-ában 470 egységben állapítottak meg hi ányosságot.

2011-ben ellen őrzött és kifogásolt helyszínek száma
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PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

� A megfelelőség igazolás és a nyugta átadása, valamint a vásárlók 

megkárosítása próbavásárlással bizonyítható. A 963 próbavásárlás során 

4 378 termék próbavásárlására került sor, melynél a term ékek 22%-hoz

947 termékhez nem adták át a forgalmazáshoz szükséges megfelel őség 

igazolást a felügyelők részére.

� A próbavásárlások során 9 üzletben nem adtak nyugtát , 

� vásárlói megkárosítás 12 üzletben történt, összesen 31 054 Ft értékben.



PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

� Közigazgatási jogkörben hozott intézkedések és 

szankciók:

� fogyasztóvédelmi bírság 54 esetben, 4 595 000 Ft össze gben,

� forgalmazást feltételhez köt ő határozat 145 esetben, 

� kötelezésre szóló határozat 479 esetben .



AZ NFH ÚJ JOGALKALMAZÁSI POLITIKÁJA

� szakítás a „kommandózó” hatóság képével

� nagyobb figyelem a prevencióra és az alternatív eszközök igénybe vételére

� első a figyelmeztetés, a kötelezés, a pénzbeli szankció csak ott, ahol feltétlenül 

szükséges

� a kis- és középvállalkozások segítő, felkészítő hatósági gyakorlat

� együttműködési megállapodások segítségével (MKIK, KISOSZ, stb.)

� országjárással 

� szakmai konferenciákon való részvétellel

� hírlevelek indításával



ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK:
NEMZETI FOGYASZTÓI TERMÉKKOSÁR

� elsősorban Magyarországon előállított és forgalmazott, minőségi termékek 

összegyűjtése és ajánlása, amelyek a hazai fogyasztók értékelése alapján 

minőségében és ár/érték arányban is kiemelkednek a honi kereskedelemben

� mindazoknak a hazánkban előállított és forgalmazott termékeknek az 

összegyűjtése, amelyek valamely elismert rendszeren keresztül korábban már 

díjazásban részesültek, ezen termékek körében kiemelten jelennek meg a 

honlapon a magyar termékek.



ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK: 
NEMZETI FOGYASZTÓI TERMÉKKOSÁR

� termékek ajánlása

� egy hónapban két termék

� szavazás a legjobbra

� értékelés, eredményhirdetés



ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK:
A POZITÍV LISTA

� cél: azoknak a vállalkozásoknak az „elismerése”, amelyek valamennyi ellenőrzött 

jogszabályi rendelkezést betartottak

� a listára kerülésről a vállalkozás igazolást kap

� a listán való szereplés felelősséget jelent

� a listáról le is lehet kerülni

� jelenleg több, mint 1300 vállalkozás szerepel a listán

� mindössze néhány esetben kellett intézkedni a listáról való

eltávolításról

� egyre több az önként jelentkező vállalkozás



ÚJ INTERAKTÍV FELÜLETEK

� termékek ajánlása

� egy hónapban két termék

� szavazás a legjobbra

� értékelés, eredményhirdetés



HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÜGYEK: 
AZ EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET


