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1. Gazdasági reklámok megfelelősége 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36.§ (1) 

bekezdés szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 46/A. § további 

kötelező tartalmi elemeket szabályoz, eszerint a fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére 

benyújtott kérelmének – az Ákr. 36. §-ban előírtakon túl – tartalmaznia kell: 

 a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, 

székhelyének címét, 

 a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének 

helyét, 

 a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, 

ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli 

panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás 

igazolását szolgáló dokumentumot. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 személyesen Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám 

alatt ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13:30 óráig) 

 bármelyik kormányablaknál 

 postai úton a 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. címre, vagy a 3301 Eger, Pf. 81. szám alatti 

postacímre 

 elektronikus úton ügyfélkapun keresztül 

 

Elektronikus ügyintézés: (kizárt, avagy lehetséges) 

lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy érdemi elintézése 8 napon belül nem történik meg 

– a hatóság értesítést küld az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség 

esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás tisztázását követően az 

első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást megszüntető végzéssel zárul. 

 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A hatóság eljárása hivatalból vagy kérelemre indul. Az eljárást teljes eljárásban, az Ákr. rendelkezései 

alapján kell lefolytatni 
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Az ügyintézés határideje: 

60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Ügyfélkapu, www.magyarorszag.hu/szuf, www.fogyasztovedelem.kormany.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magyarorszag.hu/szuf
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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2. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36.§ (1) 

bekezdés szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 46/A. § további 

kötelező tartalmi elemeket szabályoz, eszerint a fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére 

benyújtott kérelmének – az Ákr. 36.§-ban előírtakon túl – tartalmaznia kell: 

 a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, 

székhelyének címét, 

 a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének 

helyét, 

 a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, 

ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli 

panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás 

igazolását szolgáló dokumentumot. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 személyesen Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám 

alatt ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13:30 óráig) 

 bármelyik kormányablaknál 

 postai úton a 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. címre, vagy a 3301 Eger, Pf. 81. szám alatti 

postacímre 

 elektronikus úton ügyfélkapun keresztül 

 

Elektronikus ügyintézés: (kizárt, avagy lehetséges) 

lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy érdemi elintézése 8 napon belül nem történik meg 

– a hatóság értesítést küld az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség 

esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás tisztázását követően az 

első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást megszüntető végzéssel zárul. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A hatóság eljárása hivatalból vagy kérelemre indul. Az eljárást teljes eljárásban, az Ákr. 

rendelkezései, valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott eljárási rendelkezések alapján kell 
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lefolytatni 

 

Az ügyintézés határideje: 

60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 

törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Ügyfélkapu, www.magyarorszag.hu/szuf, www.fogyasztovedelem.kormany.hu, 

http://www.magyarorszag.hu/szuf
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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3. Elektronikus kereskedelmi tevékenység 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36.§ (1) 

bekezdés szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 46/A. § további 

kötelező tartalmi elemeket szabályoz, eszerint a fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére 

benyújtott kérelmének – az Ákr. 36.§-ban előírtakon túl – tartalmaznia kell: 

 a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, 

székhelyének címét, 

 a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének 

helyét, 

 a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, 

ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli 

panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás 

igazolását szolgáló dokumentumot. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 személyesen Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám 

alatt ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13:30 óráig) 

 bármelyik kormányablaknál 

 postai úton a 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. címre, vagy a 3301 Eger, Pf. 81. szám alatti 

postacímre 

 elektronikus úton ügyfélkapun keresztül 

 

Elektronikus ügyintézés: (kizárt, avagy lehetséges) 

lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy érdemi elintézése 8 napon belül nem történik meg 

– a hatóság értesítést küld az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség 

esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás tisztázását követően az 

első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást megszüntető végzéssel zárul. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A hatóság eljárása hivatalból vagy kérelemre indul. Az eljárást teljes eljárásban, az Ákr. 

rendelkezései, valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott eljárási rendelkezések alapján kell 
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lefolytatni 

 

Az ügyintézés határideje: 

60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 

 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott 

dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, 

 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Ügyfélkapu, www.magyarorszag.hu/szuf, www.fogyasztovedelem.kormany.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magyarorszag.hu/szuf
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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4. Közszolgáltatókra vonatkozó fogyasztóvédelmi eljárások 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36.§ (1) 

bekezdés szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 46/A. § további 

kötelező tartalmi elemeket szabályoz, eszerint a fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére 

benyújtott kérelmének – az Ákr. 36.§-ban előírtakon túl – tartalmaznia kell: 

 a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, 

székhelyének címét, 

 a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének 

helyét, 

 a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, 

ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli 

panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás 

igazolását szolgáló dokumentumot. 

Közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelem esetén a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a 

fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául 

szolgáló panaszt az érintett közszolgáltató felé megtette. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 személyesen Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám 

alatt ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13:30 óráig) 

 bármelyik kormányablaknál 

 postai úton a 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. címre, vagy a 3301 Eger, Pf. 81. szám alatti 

postacímre 

 elektronikus úton ügyfélkapun keresztül 

 

Elektronikus ügyintézés: (kizárt, avagy lehetséges) 

lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes. 

Az ügymenet leírása: 

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy érdemi elintézése 8 napon belül nem történik meg 

– a hatóság értesítést küld az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség 

esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás tisztázását követően az 

első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást megszüntető végzéssel zárul. 
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Alapvető eljárási szabályok: 

A hatóság eljárása hivatalból vagy kérelemre indul. Az eljárást teljes eljárásban, az Ákr. 

rendelkezései, valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott eljárási rendelkezések alapján kell 

lefolytatni 

 

Az ügyintézés határideje: 

60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

végrehajtásáról 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 

részletes szakmai szabályairól 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH 

rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Ügyfélkapu, www.magyarorszag.hu/szuf, www.fogyasztovedelem.kormany.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magyarorszag.hu/szuf
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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5. Piacfelügyeleti eljárások 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36.§ (1) 

bekezdés szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 46/A. § további 

kötelező tartalmi elemeket szabályoz, eszerint a fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére 

benyújtott kérelmének – az Ákr. 36.§-ban előírtakon túl – tartalmaznia kell: 

 a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, 

székhelyének címét, 

 a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének 

helyét, 

 a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 személyesen Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám 

alatt ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13:30 óráig) 

 bármelyik kormányablaknál 

 postai úton a 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. címre, vagy a 3301 Eger, Pf. 81. szám alatti 

postacímre 

 elektronikus úton ügyfélkapun keresztül 

 

Elektronikus ügyintézés: (kizárt, avagy lehetséges) 

lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

A fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes. 

 

Az ügymenet leírása: 

Amennyiben az ügy érdemi elintézése 8 napon belül nem történik meg a hatóság értesítést küld az 

eljárás megindításáról, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. Vizsgálati jegyzőkönyvet és 

szakvéleményt szerez be, felderíti az értékesítési lánc tagjait. A tényállás tisztázását követően az 

első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást megszüntető végzéssel zárul. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A hatóság eljárása hivatalból indul. Az eljárást teljes eljárásban, az Ákr. rendelkezései, valamint az 

ágazati jogszabályokban meghatározott eljárási rendelkezések alapján kell lefolytatni 
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Az ügyintézés határideje: 

70 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Ügyfélkapu, www.magyarorszag.hu/szuf, www.fogyasztovedelem.kormany.hu 

http://www.magyarorszag.hu/szuf
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

