
 
 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
a „Közösen a fogyasztókért! ”  

fórumon előadása 
 
 
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezetének 
szervezésében 2011. március 23-án sor került a „Közösen a fogyasztókért!” fórum megtartására, 
melynek a Coop Szolnok Zrt. székháza adott otthont (5008 Szolnok, Krúdy Gy. út 108.). 
 
A fórum fő témája a 2011. évben a kereskedelem terültén várható elvárások és feladatok 
megbeszélése volt, melynek kapcsán meghívást kaptak a rendezvényre az adott területén ellenőrzési 
feladatokat ellátó hatóságok, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége.  
 
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget dr. Szűcs Réka jogi ügyintéző képviselte a rendezvényen, aki 
beszédében kitért a fogyasztóvédelmet érintő változásokra, beleértve ebbe a szervezeti, valamint 
fogyasztóvédelmi szakmai területen bekövetkezett változásokat is. Tájékoztatta a kereskedelmi oldal 
megjelent képviselőit, a kereskedelemben foglalkoztatottakat és vezetőket a 2010-es év ellenőrzési 
tapasztalatairól, valamint a kereskedelem területén üzemelő üzletek, áruházláncok ellen benyújtott 
fogyasztói kérelmek és közérdekű bejelentések gyakran előforduló eseteiről és a hatóság 2011-es 
évre kitűzött, megvalósítani szánt céljairól.  
 
Tájékoztatást adott továbbá a sokakat érdeklő pozitív lista bevezetéséről és a listára kerülés 
feltételeiről, a kereskedelem területén tapasztalt javuló tendenciákról. Dr. Szűcs Réka ismételten 
felhívta a figyelmet bizonyos jogszabályi követelményekre, amelyek betartását a felügyelőség 
munkatársai az idei évben is változatlanul ellenőrzik akár hivatalból, akár kérelemre indult eljárások 
esetében. 
 
A fórum részt vevői nagy érdeklődést tanúsítottak a pozitív listával és az arra való felkerülés módjával 
kapcsolatosan, a felügyelőség képviselőjének feltett kérdések jelentős része erre irányult, továbbá 
kifejezték tetszésüket a hatóság azon elgondolása miatt, mely szerint a fogyasztóvédelem elsősorban 
a prevencióra, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. 
 
A Szakszervezet képviselői örömmel nyugtázták a hatóság azon magatartását, amely a kereskedelem 
résztvevői felé történő nyitást és a velük való kommunikációt jelenti. 
 
A rendezvény szervezői a rendezvény zárásakor kifejezték azon szándékukat, mely szerint a 
jelenlegihez hasonló fórumhoz a jövőben is szerveznének, melyen a hatóságok képviselőinek 
részvételére ismét számítanak. 
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