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A jogalkotók a 
fogyasztók 
számára 
ismertté 
kívánták tenni 
a közelmúltban 
jogsértésen 
bizonyítottan 
rajtakapott 
vállalkozások 
listáját. 

A 
fogyasztóvédelemrıl 
szóló 1997. évi CLV. 
Törvény 51.§ * 

 

Az Fgytv. 51.§ (6) 
bekezdése alapján a 
közzétett 
információkat a 
közzétételtıl számított 
hat hónap elteltével 
honlapjáról eltávolítja. 

 

Ld. Fgytv. 51.§ 
(1)-(3) 
bekezdés 

Az elsı- és 
másodfokú 
hatósági eljárások 

A hatóság honlapján a 
következı linkrıl letölthetıek a 
jogerıs határozatok: 
http://www.nfh.hu/magyar/infor
maciok/hatarozat/hatarozatok 
 

Díjtalan a 
hozzáférés 

Jogkövet ı 
vállalkozásokról 
vezetett pozitív 
lista 

Honlapon 
közzétett, 
pdf 
formátumú 

A Nemzeti 
Fogyasztóvéde
lmi Hatóság 
2011. 
márciusától 
bevezette a 
vállalkozások 
pozitív listáját. 
Az NFH 
honlapján 
megtalálható 
azoknak a 
vállalkozásokn
ak a névsora, 
amelyeknél 
három 
országos 
vizsgálati 
program során 
sem talált 
semmilyen 
rendellenesség
et a hatóság, a 
megelızı egy 
évben pedig 
nem 
alkalmaztak 
velük szemben 
szankciót, 
illetve nem volt 
megalapozott 
panasz 
ellenük.  

1011/2012. (I. 23.) 
Korm. határozat 

Magyarország IV. 
középtávú 
fogyasztóvédelmi 
politikájának 
megvalósítására 
irányuló, 2014-ig 
szóló feladatterv 
végrehajtásához 
szükséges 
kormányzati 
intézkedésekrıl 

 

A listára felkerült 
vállalkozások mindaddig 
szerepelhetnek a 
nyilvántartásban, amíg 
megalapozott fogyasztói 
panasz  nem érkezik velük 
szemben  ill. hatósági 
vizsgálat nem állapít meg 
ellenük jogsértést. 

A 
vállalkozásnál 
három 
országos 
vizsgálati 
program során 
sem talált 
semmilyen 
rendellenesség
et a hatóság, a 
megelızı egy 
évben pedig 
nem 
alkalmaztak 
velük szemben 
szankciót, 
illetve nem volt 
megalapozott 
panasz 
ellenük.  

Hivatalból indult 
hatósági 
ellenırzések, ill. a 
vállalkozások 
önmagukra is 
kérhetik az 
ellenırzést. 

A hatóság honlapján a 
következı linkrıl letölthetı a 
jogkövetı vállalkozások listája: 
 
http://www.nfh.hu/magyar/infor
maciok/letoltheto/pozitiv1/poziti
v2.html 
 

Díjtalan a 
hozzáférés 

 
 
 
 
 



 
* 

51. §181 (1) A fogyasztóvédelmi hatóság határozatát - jogorvoslatra tekintet nélkül - közzéteszi, ha 
a) a határozat fellebbezésre tekintet nélkül történı végrehajtását rendelte el a 49. § (2) bekezdése alapján, 
b) a határozathozatalra azért került sor, mert a fogyasztóvédelmi hatóság az 55. § (1) bekezdésének a) pontja alapján kiadott kormányrendelet szerinti eljárása során megállapítja, hogy a 

vizsgált termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, vagy 
c) a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását vagy az áru forgalmazásának, illetve értékesítésének megtiltását rendelte el. 
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi a 49. § (1) bekezdése szerinti végzését. 
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jogerıs határozatát közzéteszi. 
(4)182 A döntés közzététele a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján, továbbá - amennyiben szükséges - a fogyasztóvédelmi hatóság által célszerőnek tartott egyéb módon történik. A közzétett 

döntésrıl a fogyasztóvédelmi hatóság a nemzeti hírügynökséget is tájékoztathatja. 
(5) A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell: 
a) a közzététel napját, 
b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét, 
c) a jogerı beálltára vagy annak hiányára történı utalást, 
d) az eljáró hatóság megnevezését, 
e) az ügy számát és tárgyát, 
f) a jogsértı vállalkozás nevét és székhelyét, 
g) a megállapított tényállást, 
h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését, 
i)183 a döntés rendelkezı részét, ide nem értve jogerıs döntés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint 
j)184 a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét. 
(6)185 A fogyasztóvédelmi hatóság a jogorvoslat során hozott és a közzétett döntés érdemében változást eredményezı hatósági döntés vagy bírósági határozat tudomására jutásakor - a 

döntés közzétételével megegyezı módon - közzéteszi: 
a)186 a jogorvoslattal érintett döntésre vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat, 
b)187 a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozatot, annak rövid indokolását, valamint 
c) a közzététel napját. 
(7) A fogyasztóvédelmi hatóság a (4), illetve (6) bekezdés alapján közzétett információkat a közzétételtıl számított hat hónap elteltével honlapjáról eltávolítja. 
(8)188 A hatóság biztosítja, hogy a honlapon közzétett hatósági döntések és bírósági határozatok között a dokumentumok szövegére, a jogorvoslati eljárás tényére és a megsértettként 

megjelölt jogszabályi rendelkezésre keresni lehessen. 
 


