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SZEGHALMI JÁRÁSI HIVATALA 

Fogyasztóvédelmi kérdésekről dióhéjban 

 

A fogyasztóvédelem célja, a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme, a fogyasztók 

megkárosításához, megtévesztéséhez vezető árfeltüntetési, illetve áralkalmazási 

szabálytalanságok felderítése, a fiatalkorúak egészséges testi, lelki, szellemi és 

erkölcsi fejlődésének védelme, valamint a fogyasztók szavatossági, jótállási 

igényeinek intézésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartása. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala folyamatosan jelen van az 

illetékességi területén és próbavásárlással egybekötött hatósági ellenőrzéseket végez. 

  

Fontos, hogy a termékek, szolgáltatások árai pontosan és természetesen forintban 

legyenek feltüntetve a terméken, vagy annak polccímkéjén, illetve a kihelyezett 

ártájékoztatókon. Jogszabályi előírás az egységár feltüntetése, melynek célja, hogy a 

fogyasztó azonos, vagy a rendeltetése alapján hasonló termékeket össze tudja 

hasonlítani. 

 

Sem a vásárló sem a vállalkozások nincsenek tisztában, a köznyelvben garanciaként 

emlegetett szavatossági, jótállási jogokkal, kötelezettségekkel. 

Szavatossági, jótállási igény érvényesítése esetében az elsődleges, hogy a termék 

hibás legyen, nem pedig csak az, hogy nem tetszik a színe, vagy, hogy talán egy kicsit 

nagy lett. Hibás teljesítés esetében a vásárlást igazoló blokkal, számlával 

érvényesíthetjük igényeinket. Öt igényérvényesítési lehetőség van (kijavítás, 

kicserélés, vállalkozás költségére való kijavíttatás, árleszállítás és az elállás), ami nem 

teljesen a fogyasztó választása szerinti és nem is a vállalkozás dönti el önkényesen. 

Például, ha egy árucikkről kiderült, hogy hibás, akkor nem kérhetjük vissza rögtön a 

termék vételárát, amennyiben ugyanis a kereskedő ki tudja azt javítani, akkor azt 

kötelesek vagyunk elfogadni. Ezt követi a csere, de itt is fontos, hogy azonos termékre. 

Nem ismert fogalom a fogyasztóvédelemben a „levásárlás”, azaz nem ajánlható fel a 

fogyasztónak. Ha nem lehetséges a javítás, vagy a csere akkor jöhet a 

pénzvisszafizetés. 

Fontos az is, hogy újonnan vett termékek esetében a vásárlástól számított két éven 

belül van lehetőség reklamálni hiba miatt, összeghatártól függetlenül. Ha a hiba a 

vásárlástól számított hat hónapon belül jelentkezik, akkor a kereskedőnek kell 
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bizonyítania, hogy a hiba a nem megfelelő használatból adódott, hat hónapon túl 

viszont a bizonyítási teher a fogyasztót terheli. 

 

Nincs jogszabályi előírás arra vonatkozóan, hogy egy adott termék esetében a 

fogyasztó mely szerviznél, javító szolgáltatónál vizsgáltatja be a hibás terméket. 

A jótállás során ugyanazokat a jogokat érvényesíthetik a fogyasztók, mint a 

szavatosság esetében, annyi eltéréssel, hogy ezen termékek esetében a vállalkozás 

köteles jótállási jegyet adni fogyasztónak és a jótállási idő tartamáig a bizonyítási teher 

a vállalkozást terheli. A jótállás köteles termékek jegyzékét jogszabály írja elő, de a 10 

ezer forint feletti elektronikus árucikkek biztos jótállás kötelesek. 

 

A fiatalkorúak védelme érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság megbízólevéllel 

rendelkező fiatalkorú közreműködésével, dohánytermékkel, alkoholtermékkel való 

kiszolgálást ellenőriz. Nagyon fontos a fogyasztóvédelem területén belül a fiatalkorúak 

védelme, melyet a bírságolás tekintetében a jogszabályi rendelkezés is figyelembe 

vesz. Nem tekinthet el a hatóság a bírság kiszabásától, amennyiben a fiatalkorút 

alkohollal, vagy dohánytermékkel kiszolgálják.  

A fogyasztóvédelmi hatóság vendéglátóipari egységekben is megjelenik és az 

ártájékoztatáson túl a kiszolgált ital mennyiségét is vizsgálja. Fontos itt is a kért 

mennyiség megléte, amit a vállalkozás úgy tarthat be, ha hiteles mércével méri le és 

szolgálja ki a kért italt.  

 

Ami még a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozhat, és mint fogyasztót, bárkit 

érinthet, a gépkocsi műszaki vizsgáztatással kapcsolatosan, annak hatósági árára 

vonatkozó ártájékoztatás. Nem kérhető a műszaki vizsgáztatás során előzetes kötelező 

átvizsgálás. Itt a kötelezőn van a hangsúly. A műszaki vizsgáztatás hatósági áras, 

annak díját jogszabály határozza meg. 

 

A fogyasztó panaszával elsősorban magához a vállalkozáshoz kell, hogy forduljon. A 

panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel a vállalkozás és azt 30 napon belül kell, hogy 

kivizsgálja, megválaszolja. Amennyiben a vállalkozás ennek nem tesz eleget, akkor 

lehet a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A hatóság feladata a panaszügyintézés 

menetének, határidejének, érdemben történő tájékoztatásának kivizsgálása. A hatóság 

nem rendelheti el a termék cseréjét, javítását, a szolgáltatás elvégzését. Ezek az 

esetek szerződésből eredő jogok, kötelezettségek. Szerződésből eredő jogok 

megsértése esetében bírósághoz, vagy az ingyenesen igénybe vehető békéltető 

testülethez lehet fordulni. Viszont ezt is meg kell, hogy előzze a vállalkozás felé 

igazolhatóan megtett megkeresés. 
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Panaszával a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalához az alábbi 

elérhetőségen fordulhat: 

 

Személyesen a Járási Hivatal illetékességi területén működő Kormányablakokban: 

5520 Szeghalom, Nagy M. u. 4. 

5535 Vésztő, Kossuth u. 67. 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

Levélben: 

5520 Szeghalom, Nagy M. u. 4. 

 

 

 Détárné Molnár Andrea sk. 

 hivatalvezető 
 
 


