Fogyasztóvédelmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok

1. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6.§ (2) (4) bek.
6. § (2) Az NFH és a Felügyelőségek
a) szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság
erősítéséhez;
b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg;
c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok
eredményét;
d) módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi
tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, továbbá
e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 8.§ (1)-(3) bek.
8. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság:
a) az önkormányzat jegyzőjének megkeresése alapján véleményezi a távhőszolgáltató
üzletszabályzatát,
b) eljár a 11. § (2) bekezdésében, a 36. §-ban, a 40. § (2) bekezdésében, a 43. § (1)-(4)
bekezdésében, a 44. §-ban, 46. §-ban, valamint az 53. §-ban foglalt rendelkezések lakossági
felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szembeni megsértése esetén.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvényt (a továbbiakban: Fgytv.) kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági
felhasználó az Fgytv. alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes
személy.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában
fogyasztóvédelmi rendelkezések.

2. Békéltető Testület
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (1)-(2) bek.

18. § (1) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson
kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás
kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban.
(2) A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban:
kamara) mellett működő független testület.

3. Gazdasági Versenyhivatal
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 33.§, 45.§
33. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal autonóm államigazgatási szerv, amely ellátja az e
törvényben és a külön törvényben meghatározott versenyfelügyeleti és egyéb feladatokat. A
Gazdasági Versenyhivatal ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az Európai
Unió joga a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utal.
(2) A Gazdasági Versenyhivatal feladatai ellátása során csak a törvénynek van alárendelve,
feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól
mentesen látja el. A Gazdasági Versenyhivatal számára feladatot csak törvény írhat elő.
(3) A Gazdasági Versenyhivatal véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő, továbbá a
versenyt - különösen valamely tevékenység gyakorlása, a piacra lépés feltételeinek
meghatározása vagy kizárólagossági jogok biztosítása révén - korlátozó vagy a verseny
feltételeit - ideértve a verseny szabadságát sértő magatartásokkal szembeni fellépést is befolyásoló, valamint az árakra vagy az értékesítési feltételekre vonatkozó előírásokat
tartalmazó szabályozási koncepciókat, jogszabálytervezeteket az önkormányzati rendeletek
kivételével. A jegyző kezdeményezheti az önkormányzati rendelet tervezetének
véleményezését a Gazdasági Versenyhivatalnál.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal a verseny társadalmi elfogadottsága, a vállalkozások
jogkövető magatartásának előmozdítása, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói
döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet megalkotásának elősegítése, valamint a
fogyasztói tudatosság növelése érdekében - különösen a versenyjog, a verseny- és
fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok, a versenyjoggal,
verseny-, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésének
támogatásával, a versenypolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és az annak
védelmével kapcsolatos tájékozottság növelésével - hozzájárul a versenykultúra és a tudatos
fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztéséhez, a verseny, valamint a fogyasztói
döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez.
45. § A Gazdasági Versenyhivatal jár el versenyfelügyeleti eljárásban e törvény
rendelkezéseinek megsértése esetén - a 86. § (1) bekezdése alapján a bíróság hatáskörébe
tartozó ügyek kivételével -, továbbá azokban a hatósági ügyekben, amelyek tekintetében
törvény az eljárást a hatáskörébe utalja.

4. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10.§ (1) bek. c), f), i) pont

10. § (1) A gazdasági kamarák az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás
tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében
c) a gazdasági érdek-képviseleti szervezetek bevonásával kidolgozzák a valamennyi
gazdálkodó szervezetre általánosan érvényes, a tisztességes piaci magatartásra és tisztességes
kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó etikai szabályokat, figyelemmel kísérik e szabályok,
valamint a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben, illetve a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott, a
tisztességtelen verseny és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó
rendelkezések érvényesülését, a kamarai etikai szabályok megsértése esetén a kamarai tag
gazdálkodó szervezeteket határozatban figyelmeztetik és - az etikai szabályzatban
meghatározott esetekben és módon - a figyelmeztetést nyilvánosságra hozzák, a
tisztességtelen verseny vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó
jogszabályokba ütköző magatartás esetén pedig kezdeményezhetik a hatáskörrel rendelkező
szervnél a szükséges intézkedés megtételét. Etikai vétség esetén a gazdasági kamarák a nem
kamarai tagok felé jelzéssel és figyelemfelhívással élhetnek;
f) együttműködnek a fogyasztóvédelmi hatóságokkal és a Gazdasági Versenyhivatallal,
amelyek az általuk hozott jogerős határozatokat az illetékes gazdasági kamarákkal közlik;
i) működtetik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján működő békéltető
testületeket;

5. Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10.§ (1) bek. f), i) pont
Lsd. 4. pont

6. Országgyűlési Biztosok Hivatala
Alapvető jogok biztosa
Magyarország Alaptörvénye 30. cikk (1)-(2) bekezdés
(1) Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki
kezdeményezheti.
(2) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi
intézkedéseket kezdeményez.

7. Felhasználói érdekképviseletek:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45.§ (1) bek.
45. § (1) Az állam és a helyi önkormányzatok előmozdítják és támogatják a fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy

a) érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói
jogainak érvényesítését, ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékeljék a
fogyasztói jogok érvényesülését,
b) figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési
feltételeket,
c) képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben,
d) közérdekű keresetet indítsanak, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a
fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében,
e) véleményezzék a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást
kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek érvényesítése vagy védelme
érdekében,
f) közreműködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kísérjék
annak érvényesülését,
g) a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodákat és
a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtessenek,
h) a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása
érdekében fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek,
i) a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a
közvéleményt,
j) a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegyenek a nemzetközi szervezetek
tevékenységében,
k) közreműködjenek a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület szervein
keresztül.
2. §
e) Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület: az egyesülési jogról szóló törvény alapján
létrehozott egyesület, ha az alapszabályban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek
védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, és természetes személy tagjainak
száma legalább ötven fő, továbbá az ilyen egyesületek szövetsége.

