
TÁJÉKOZTATÓ 
Fogyasztóvédelmi eljárásokkal kapcsolatosan 
 
 
2017. január 1-től ügyfeleink a következő módon indíthatják fogyasztóvédelmi panaszaikat 
elsőfokú eljárás keretében:  
 
- bármely kormányablakban  
- a Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatalaiban. 
 
Vonatkozó jogszabály: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. 
rendelet 
 
A Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatalai által ellátott leggyakrabban előforduló 
fogyasztóvédelmi feladatok: 

 Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok 

 Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások 

 Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek 

 Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a 
nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel 

 Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése 

 Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális 
termék értékesítése 

 Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 
vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése 

 Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás 
lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget 

 PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató 

 Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre 

 Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve 
 
Továbbá minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik 
a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe. 
 
 
A kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya által ellátott kiemelt 
fogyasztóvédelmi feladatok: 

• a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő ügyek, 
• piacfelügyeleti hatáskörökkel összefüggő ügyek, 
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek, 

• a fogyasztói csoporttal, fogyasztóvédelmi referensekkel, a békéltető testületekkel együtt nem 
működő vállalkozásokkal összefüggő ügyek, 

• fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése, 
• árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ügyek, 
• reklámmal kapcsolatos ügyek, 
• fiatalkorúak részére szóló szerencsejátékra vonatkozó reklám ügyek, 
• villamosenergia, földgáz, víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek, 
• az egységes közszolgáltatói számlaképpel összefüggő fogyasztóvédelmi feladatok, 
• az elektronikus hírközléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ügyek. 

 
Kormányhivatalunk weboldaláról letölthető a fogyasztóvédelmi panaszhoz használatos 
formanyomtatvány, amely elektronikusan is eljuttatható kerületi hivatalainkba.  
 
Fenti időponttól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatait részben a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, részben a Pest Megyei Kormányhivatal vette át. Másodfokú ügyekben országos 
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/bfkh-keruleti-hivatalai

