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  A Felügyelőség feladatai 

 

a.) A felügyelőség koordinációs feladatai tekintetében 

 Koordinálja és ellátja a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő külön jogszabályban 

meghatározott tevékenységeket, e körben ellenőrzi az áruk és szolgáltatások 

biztonságosságát és megfelelőségüket, vizsgálatokat végez és intézkedéseket tesz; 

 Részt vesz a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (a továbbiakban: KPIR) 

működtetésében, a tudomásukra jutott tények, vagy körülmények alapján a KPIR-en 

keresztül haladéktalanul tájékoztatja az NFH-t mindazon árukról, amelyek nem felelnek 

meg a biztonságossági követelményeknek; 

 Irányítja és ellátja a határon átnyúló kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi 

feladatokat; 

Összehangolja a területi államigazgatási szervek és civil szervezetek 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, kapcsolatot tart a feladatköréből 

adódóan egyéb társhatóságokkal, ellenőrző szervekkel és civil szervezetekkel, 

együttműködési megállapodást köt egyéb társhatóságokkal, ellenőrző szervekkel, egyéb 

szervezetekkel; 

 Támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését; 

 Gondoskodik az NFH Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának pontos és szakszerű 

lebonyolításáról, különös tekintettel az egységes jogalkalmazásra és a 

jogkövetkezmények alkalmazási elveinek betartására. 

 

b.) A Felügyelőség egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 

 A Felügyelőség ellenőrzi: 
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- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 

(IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 5. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 6. §-ában 

előírt rendelkezések; 

- a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 4. § (2) – (4) bekezdéseiben és 5. §-ában előírt rendelkezések és; 

- az egyes javító – karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) – (4) bekezdésében és 4-5. §-ában 

foglalt rendelkezések betartását; 

- mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások 

megtartását, amelyek a fogyasztókat érintik, vagy érinthetik, hatósági eljárásuk 

keretében a külön jogszabályokban meghatározott szerint jogkövetkezményeket és 

intézkedéseket alkalmazhatnak; 

 A külön jogszabályokban meghatározott esetekben szabálysértési hatóság jogkörét 

gyakorolja; 

 Piacfelügyeleti hatóságként ellenőrzi az áru biztonságosságára vonatkozó, az áruk és 

szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények betartását, és 

jogsértés esetén a Korm. rendeletben és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV: 

törvényben meghatározott eljárást lefolytatja; 

 Figyelemmel kíséri a fogyasztókat érintő általános szerződési feltételeket, és indokolt 

esetben javaslatot tesz közérdekű kereset indítására az NFH részére; 

 Ellátja a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartásának 

ellenőrzését, ezen belül lefolytatja az e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat; 

 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 

évi XLVII. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a 

fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 

esetén; 

 Ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói 

szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozó 

rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén; 

 Hatáskörében eljárva ellenőrzi az 1997. évi CLV. törvényben foglalt rendelkezések 

megtartását, gyakorolja az e törvényben meghatározott hatósági jogköreit; 

 A fogyasztók vagyoni érdekének védelme céljából irányítja, koordinálja és ellenőrzi az 

áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági 

előírások megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő ügyekben; 

 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott hatáskörében 

közigazgatási eljárást folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén; 

 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben meghatározott hatáskörében 

közigazgatási eljárást folytat le lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén. 
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      c.)  A Felügyelőség európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

 Az NFH-n keresztül részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes 

piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban; 

 Az NFH-n keresztül kapcsolódik a közösségi gyors tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), 

melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén; 

 Amennyiben az áru forgalomba hozatalát korlátozó intézkedést hoz, vagy a gyártókkal és 

a forgalmazókkal olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy árunak az 

értékesítését, vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák, vagy 

különleges feltételhez kötik, tájékoztatni kell az NFH-t; 

 Ellátja a 2006/2004. EK Európai Parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását az 1997. évi 

CLV. törvény 43/A. §-ában felsorolt irányelveket átültető tagállami jogszabályokba ütköző 

európai közösségen belüli jogsértések tekintetében. 

 

d.)  A Felügyelőség funkcionális feladatai tekintetében: 

 Ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési 

feladatokat, valamint Hatósági Tanácsadó Irodát működtet; 

 Közreműködik az állam iskolai és az iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatással 

kapcsolatos feladatainak ellátásában. 

 

e.) A Felügyelőség egyéb feladatai tekintetében:  

 Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 

tevékenységéhez, és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság 

erősítéséhez; 

 Fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentethet meg;Módszertani segédanyagokat 

készíthet a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és 

egységessége érdekében; 

 Tájékoztatást nyújt a vállalkozói érdekképviseleti szervezetek részére a vállalkozókat 

érintő jogszabályi változásokról, alkalmazásának módjáról; 

 

f.)  


