
Pozitív lista 
 
2011. március 01-től az NFH rendszeresítette a honlapján a kis és középvállalkozások pozitív 
listáját, melyre alapvetően a jogkövető magatartást tanúsító, fogyasztóbarát vállalkozások 
kerülhetnek fel. A hatóság álláspontja szerint a vállalkozásokat a megelőzés eszközeivel 
szükséges motiválni, mely keretében a vállalkozások érdekeltté válhatnak a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések betartásában. 
 
Elsődleges célja a hatóságnak tehát nem a szankciók alkalmazása, a bírságolás, hanem a 
fogyasztói jogok fokozott érvényre juttatása ösztönző eszközök alkalmazása. A hatósági 
ellenőrzések már nem a megtorló jellegű „hadjárat, kommandó” elnevezés alatt folytatódnak, 
hanem tényfeltáró vizsgálatok végzésére kerül a hangsúly.  
2011. március 1- től kezdődően nem csupán a jogsértés elkövetéséért elemasztalt vagy a 
Békéltető Testület határozatainak végre nem hajtása miatt létezik a negatív lista, hanem egy 
jogkövető magatartás tanúsítását igazoló pozitív lista is fellelhető. 
 
A pozitív listára vételről az érintett vállalkozások hatósági okmányt is kapnak, melyet 
kifüggeszthetik a meghatározott feltételeknek megfelelő üzletben. 
 
A listára való felkerülés általános feltételei: 
 

- a tárgyévet megelőző 1 élvben nem került sor szankció alkalmazására, vagy nem volt 
megalapozott fogyasztói panasz a vállalkozással szemben 

- 2011 év folyamán három témakörben folytatott vizsgálat kapcsán kell megfelelniük 
a vállalkozásoknak a jogszabályi rendelkezéseknek: árfeltüntetés és árfelszámítás 
ellenőrzése; szavatossággal és jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és vásárlók 
könyvében tett bejegyzésekre történő intézkedések ellenőrzése; idegenforgalmilag 
frekventált helyeken működő vendéglátó egységek és a személy taxi szolgáltatás 
ellenőrzése.   

- Azok a vállalkozások, melyek nem kerülnek ellenőrzésre az említett három 
témavizsgálat keretében kérhetik a megyei felügyelőségektől az átfogó vizsgálat 
elvégzését, amely során, ha mindent rendben talál a hatóság, fel lehet kerülni a listára 

- A listára felkerülő vállalkozásnak vállalnia kell az utóellenőrzést továbbá azt is, hogy 
amennyiben annak során jogsértés kerül megállapításra, úgy lekerül a listáról illetőleg 
a kifüggesztett hatósági okmányt is haladéktalanul el kell távolítania. 

- A pozitív listán szereplő vállalkozásokkal szemben érkezett fogyasztói 
panaszbejelentések kivizsgálása soron kívül  történik   

 
A hatóság lehetőséget biztosít arra, hogy a jogsérelmet fel nem táró ellenőrzés helyszínét 
biztosító vállalkozás eldöntse, hogy fel kíván-e kerülni a listára. A hatóság úgy az igenlő, mint 
akár a nemleges választ is figyelembe veszi, és annak megfelelően jár el. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében jelenleg 7 vállalkozásnak az üzlete szerepel a pozitív listán, 
mely lista folyamatosan bővüli fog, hiszen a hatósági ellenőrzéseknek a jelentős része 
kedvező megállapításokkal zárul. Ez a tendencia a megyei szintű vállalkozásoknak a pozitív 
irányban történő elmozdulását tükrözi, továbbá a listára való felkerülés esélyeit nyújtja 
számukra. Megtalálhatók a megyei listán úgy budapesti székhelyű, de a megyénkben üzletet 
üzemelő székhelyű vállalkozások, mint megyei székhelyű és megyei telephelyű vállalkozások 
is. 
 


