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Kedves Olvasó!

Van a hagyományos piac, ahol húst, tojást, 

esetleg kenyérpirító masinát és karácsonyfa-

iz zó kat veszünk. Az efféle piacokat megszok-

tuk, az ilyenek szomszédságában nôttünk föl, 

ismerjük mûködésüket, többé-kevésbé fel 

vagyunk vértezve a ránk leselkedô veszélyek 

ellen. Tudjuk, hogy mit higgyünk el a ke res-

ke dô nek, s mit ne. De mi történik, ha rende-

léseinket immáron számítógépen adjuk le, s 

a termék, amelyet megkapunk a pénzünkért, 

hibás, használhatatlan, vagy éppen nem sza-

bad a gyerekeinket a közelébe engedni?

Az új típusú piacok felügyeletét másho-

gyan kell szervezni, talán bonyolultabbak a 

szabályok is, de az európai tagállamok gya-

korlatát tekintve a fáradozás megéri, mert a 

szigorú rend a fogyasztók biztonságát védi. 

Azok pedig végsô soron mi volnánk. A hazai 

jogrend alkalmazkodott az európai ajánlá-

sokhoz, a fogyasztóvédelem területén most 

már csak az utolsó simításokat kell elvégez-

ni. A cél az, hogy ne lehessen becsapni a 

vevôk nagy tömegeit, s évek múlva a piacon 

vagy az üzletben drága pénzen vásárolt ter-

mékeinkkel, elektromos berendezéseinkkel, 

játékainkkal ne találkozhassunk a Pocsék 

Áruk Fóruma címû televízió-mûsorban. 
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A Római Szerzôdéssel 1957-ben létrejött 

Európai Gazdasági Közösség alapvetô célja a 

közös piac megteremtése, egyebek között a 

termelés és az elosztás támogatása volt. Az 

EGK-szerzôdésben ekkor még nem szere-

pelt a fogyasztóvédelem, mindössze néhány 

cikkelyben fordul elô a „fogyasztó” kifeje-

zés. A fogyasztóvédelmi szabályozás fonto-

sabb állomásai a következôk:

• 1990–1992 

Az Európa Tanács – 1989. november 9-

én elfogadott – elsô hároméves fogyasztói 

programjának keretében a Bizottság külön 

hároméves fogyasztóvédelmi cselekvési ter-

vet készített. 

A Maastrichti Szerzôdés nyomán egysé-

gessé váló belsô piac kialakításával együtt a 

teljes körû fogyasztóvédelem is a program 

részévé vált.

• 1993–1995

Az önálló Fogyasztóvédelmi Fôigazgatóság 

(a DG XXIV., illetve 2000 óta DG SANCO) 

létrejötte. A Maastrichti Szerzôdés a fogyasz-

tó védelem témakörét önálló stratégiai terü-

letként ismerte el. A fôigazgatóság hét igaz-

gatósággal és 27 osztállyal mûködik. 

• 1996–1998

Az élelmiszerekkel kapcsolatos problémák (a 

szarvasmarhák szivacsos agyvelôgyulladása 

vagy a dioxin-krízis) miatt kiemelten kezelik 

a magasabb szintû élelmiszerbiztonságot és 

a fogyasztók egészségének védelmét.

Az erre vonatkozó szabályozás – az öt 

fogyasztói alapjog figyelembevételével – a 

következôket célozza:

› Az egyes árukra vonatkozó mûszaki-biz-

tonsági elôírások szavatolják a fogyasztók 

személyi biztonságát és egészségét azál-

tal, hogy csak megfelelôen biztonságos 

áru kerülhet ki a piacra, illetve az egészsé-

get károsító áruk (dohánytermékek, alko-

hol) reklámja visszaszoruljon. (A szolgál-

tatások biztonságosságáról szóló irányelv 

jelenleg áll kidolgozás alatt.)

› A tisztességtelen szerzôdési feltéte-

lek vagy hátrányos kölcsönszerzôdések, 

illetve megtévesztô reklámok ne veszé-

lyeztessék a fogyasztók gazdasági érde-

keit, ne késztessék ôket hátrányos üzle-

tek megkötésére.

› A fogyasztók az áru vásárlásához vagy 

a szolgáltatás igénybevételéhez szüksé-

ges valós tájékoztatást (áru adatai, gyár-

tó és forgalmazó adatai, minôségi adatok, 

ár, használati-kezelési útmutató stb.) 

maradéktalanul megkapják, illetve min-

den, az érdekek érvényesítéséhez szük sé-

ges ismerettel rendelkezzenek, lehetôleg 

iskolai oktatás keretében megszerezve 

azokat.

I.  Fogyasztóvédelem az Európai Unióban
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› A hibás áru vagy szolgáltatás okozta kár 

a lehetô legolcsóbb, leggyorsabb és legha-

tékonyabb eljárással megtéríthetô legyen.

› A fogyasztói érdekek képviseletében eljá-

ró civil szervezôdések közösségi és nem-

zeti szinten egyaránt részt vehessenek a 

fogyasztók érdekeit érintô szabályok kia-

lakításában.

• 1999–2001

A fogyasztóvédelmi politika prioritásait és 

legfontosabb feladatait az Európai Bizott-

ság 1998 decemberében fogadta el.

A program kiemeli:

› a fogyasztói érdekek védelmének erô-

teljesebb érvényesítése iránti igényt az 

Európai Unióban;

› a magas szintû egészségvédelemhez és 

biztonsághoz fûzôdô érdekek fokozot-

tabb érvényesítésével kapcsolatos elvá-

rást, és hangsúlyozza

› az Európai Unió fogyasztói gazdasági 

érdekeinek teljes körû tiszteletben tartá-

sához fûzôdô követelményt.

Az információs társadalomban végbemenô 

változások közül az elektronikus kereskede-

lem képes a legmélyrehatóbb módon meg-

változtatni az eladó és a fogyasztó közötti 

kapcsolatot. Egyelôre hiányzik az elektro-

nikus kereskedelemmel szembeni bizalom, 

ezért – a lehetôségekhez képest – még keve-

sen élnek ezzel a vásárlási formával. A közös-

ségi fogyasztóvédelmi politika megfelelô 

szabályozási keretek biztosításával elômoz-

díthatja a fogyasztói bizalom növekedését az 

elektronikus vásárlások iránt. Mindehhez az 

szükséges, hogy a jelenlegi szabályozást úgy 

változtassák meg, hogy az alkalmassá váljon 

a fogyasztói érdekek védelmére az elektroni-

kus kereskedelemben.

• 2002–2006

Az Európai Bizottság tavaly fogadta el és 

tette közzé az új fogyasztóvédelmi stratégi-

át. Ennek három fô célkitûzése van:

› egységes, magas szintû fogyasztóvédelem;

› a fogyasztóvédelmi jogszabályok haté-

kony végrehajtása;

› a fogyasztóvédelmi szervezetek bevonása 

a közösségi politikába.
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Az Európai Unió szabad és egységes pia-

cán mindent lehet árusítani, ami más ország 

piacán már megjelent, a forgalmazás útjá-

ba semmilyen adminisztratív akadály nem 

gördíthetô.

A magyar piac az elmúlt néhány évben gyö-

keres változáson ment keresztül. Korábban 

az uniós és a hazai termékforgalmazás közöt-

ti szembetûnô különbség volt, hogy nálunk 

a forgalomba hozatalnak adminisztratív 

feltételei voltak. Az úgynevezett elôzetes 

engedélyezési rendszer szöges ellentétben 

állt az Európában megszokott gyakorlat-

tal. A magyar piac iránt érdeklôdô vállalko-

zók érthetetlennek találták, hogyan lehet 

feltétele egy majdani folyamatos forgalma-

zásnak az elôzetes minôségvizsgálat. Azt 

kérdezték, mikor kell a termékkel szembe-

ni kívánalmaknak megfelelni: a prototípus-

nak az elôzetes minôségvizsgálatkor, vagy 

pedig a kereskedelemben, akkor, amikor a 

cikkeket megvásárolják? Ma már a termé-

II.  A közösségi és a hazai piacfelügyelet
jellemzôinek összevetése
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kek zöme az Európai Unióban megszokott 

módon kerülhet piacra, nincs indokolatlan 

engedélyeztetési eljárás.

Az Európai Unióban a fogyasztók anyagi 

érdekeit a hatóságok, a társadalmi fo gyasz tó-

védelmi szervezetek és a szakmai szö vetségek 

is védik. A fogyasztók élet- és egészségvédel-

mét az állam piacfelügyeleti tevékenységével 

biztosítja. Ez azt jelenti, hogy valóban min-

dent szabad forgalmazni – az áru tulajdonsá-

gainak tisztességes és teljes körû ismertetése 

mellett –, amíg a hatóság meg nem állapítja 

a termékrôl, hogy az nem biztonságos. Ha 

a gyanú beigazolódik, a hatóság intézkedik. 

A gyártók és a forgalmazók azonban ezt meg 

sem várják, önként kivonják az árut a piac-

ról, és kártalanítják a vásárlókat. 

Magyarországon is csak biztonságos áru 

hozható forgalomba. A biztonságot jogsza-

bályban megfogalmzott követelmények telje-

sítése alapján kell megállapítani. A kockázati 

tényezôk felmérése a gyártó és a forgalma-

zó feladata, és e mérlegelés befolyásolja a 

majdani forgalmazás mikéntjét is. A magyar 

jogi szabályozás alkalmazkodott a közössé-

gi rendelkezésekhez. 1997-ben lépett életbe 

a fogyasztóvédelmi törvény, ezután alkottuk 

meg az EU-irányelvekre alapozott, a gépek, 

kisfeszültségû berendezések és játékok biz-

tonságosságára vonatkozó jogszabályokat, 

valamint a termékek és a szolgáltatások 

biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos 

piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV. 

29.) kormányrendeletet.
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Miután az áruk forgalomba hozatalát libe-

ralizáltuk, indokolt mûködtetni egy olyan 

ellenôrzési rendszert, amelynek az a rendel-

tetése, hogy az eladásra kínált – már a 

kereskedelmi forgalomban lévô – termékek 

közül kiszûrje azokat az árukat, fogyasztási 

cikkeket, amelyek veszélyeztetik a fogyasz-

tók egészségét és biztonságát. Ez a tevé-

kenység a piacfelügyeleti eljárás.

A fejlett piacgazdasággal rendelkezô 

orszá gok ban a fogyasztóvédelmi szerveze-

tek között hatékony a munkamegosztás. 

A fogyasz tók anyagi érdekeit (az egyezségek 

köz ve tí té sé vel, perindítással, vagy a békélte-

tô testületekben való részvétellel) általában 

a civil szervezetek védik. Az élet- és egész-

ség védelem érdekében mindig a hatóság 

intézkedik, ez a piacfelügyeleti tevékenység.

A fogyasztóvédelemmel és a piacfelügye-

lettel kapcsolatos EU-konform rendszer kia-

lakítása 1996-ban kezdôdött, a kormány 

ekkor dolgozta ki a szabályozás alapelve-

it. Átalakult a fogyasztóvédelmi intézmény-

rendszer, a fogyasztóvédelmi és a piacfelü-

gyeleti ellenôrzés elvált a vizsgáló-tanúsító 

intézményi feladatoktól, az általános piacfel-

ügyeleti hatáskörrel rendelkezô Fogyasztó-

védelmi Fôfelügyelôség fejlett laboratóriumi 

hátteret épített ki. A piacfelügyelet stratégi-

áját a kormány 1036/1999.(IV. 21.) számú 

határozata jelöli ki. 

Hétköznapi piacfelügyelet

(kép a 7. oldalon).

Ezt a hosszabbítót egy piacon találták 

a felügyelôk. Amennyiben eredeti álla-

potában, szétszedetlenül látjuk, sem-

mi kivetnivalót nem találunk benne. Ha 

csak azt nem, hogy az alján CE-jelö-

lés volt, miközben a villamos szerelési 

anyagokon és kellékeken ezt nem sza-

bad feltüntetni (csak az elektromos 

berendezéseken). Hiányzik róla a MEEI-

szám, amely tanúsítja, hogy biztonságos 

eszközzel van dolgunk. Munkatársaink 

alaposan megvizsgálták a terméket. 

A szétbontást követôen tûnt fel a látha-

tó kép. Az ábra 1-sel jelzett része sze-

rint földelt hosszabbítóval van dolgunk, 

tehát a fogyasztó a kellô gondossággal 

járna el, ha a mosógépéhez ilyet használ-

na. A 2. számmal jelölt  helyen viszont 

nem található földelési huzalvégzôdés 

az aljzatban. Nincs ugyanis ilyen huzal. 

A gyártó ezzel veszélyezteti a fogyasz-

tó életét. A 3. pontot csak azért jelöl-

tük meg, hogy felhívjuk a figyelmet a 

III.  Piacfelügyelet napjainkban
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szakszerûtlen csatlakozási kivitelezés-

re (ilyen lazán nem lehet rögzíteni olyan 

vezetéket, amelyen erôs áram halad át). 

Ezen a ponton magas hômérséklet ala-

kul ki, amely könnyen tüzet okozhat. 

Jelen esetben, ha áramütés következté-

ben baleset történne, vagy lakástûz ütne 

ki, a termékfelelôsségi törvény értelmé-

ben a gyártó lenne a felelôs, amennyiben 

az nem ismert, akkor a forgalmazó. Ha 

a termék nem minôsül biztonságosnak, 

a piacfelügyeleti hatóság intézkedik. Ez 

esetben a forgalmazást megtiltottuk. 

A veszélyrôl a fogyasztókat tájékoztat-

tuk, a forgalmazónak fogyasztóvédelmi 

bírságot kellett fizetnie. 

1.  A piacfelügyelet
meghatározása

A piacfelügyeletnek nincs jogszabályi definí-

ciója, az unió egyes tagországaiban sem pon-

tosan ugyanazt értik a fogalom alatt. Ezért – 

a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal 

egyeztetve – a Fogyasztóvédelmi Fôfelügye-

lôség (FVF )a következô közelítô meghatá ro-

zást használja:

A piacfelügyelet – tiszteletben tartva a pia-

ci automatizmusokat és törvényszerûségeket 

– az állam által kijelölt közigazgatási szerve-

zet olyan hatósági ellenôrzési és felügyeleti 

tevékenysége, amely magában foglalja

• a piac folyamatos ellenôrzését olyan áru-

cikk fellelése céljából, amely nem fe lel 

meg a rá vonatkozó követelményeknek, 

elsô sor ban a termékbiztonságosság tekin-

te té ben;

• a jogsértés súlyával arányban álló intéz-

kedések meghozatalát;

• szükség esetén a termék értékesítésének 

valamilyen feltétel tejesítéséhez kötését, 

súlyosabb esetben kivonását a forgalom-

ból, elkobzását és/vagy megsemmisíté-

sét;

• a jogkövetô magatartás biztosítása és a 

visszatartás érdekében szankció alkalma-

zását azokkal szemben, akik veszélyes 

terméket hoztak forgalomba.

1

2 3
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A fogyasztóvédelemrôl szóló 1997. évi 

CLV. törvény értelmében a Fogyasztó-

védelmi Fôfelügyelôség irányítja a ter-

mékbiztonsággal összefüggô piacfel-

ügyeleti feladatokat. Külön jogszabály 

más hatóságnak is adhat piacfelügye-

leti hatáskört, de a fogyasztóvédelmi 

törvény 43. paragrafusának f. pontja 

a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôséget 

nevesíti, mint olyan hatóságot, amelyik 

piacfelügyeleti tevékenysége keretében 

minden fogyasztót érintô ügyben jogo-

sult vizsgálatot végezni.

2.  A termékek biztonsá-
gosságára vonatkozó közös-
ségi és magyar jogszabályok

Az Európai Unióban alapvetô elvárás, hogy 

ne hozzanak forgalomba olyan terméket, 

vagy ne alkalmazzanak olyan eljárást, amely 

veszélyezteti emberek egészségét, testi 

épségét vagy vagyoni biztonságát. Az EU-

tagállamok számára a 92/ 59 EGK irányelv 

jelöli meg az általános termékbiztonság sza-

bályait. Ez azokra a termékekre vonatkozik, 

amelyekre nem született külön termékspe-

cifikus irányelv. 

Magyarországon a biztonságosságra 

vonatkozó kitételeket a fogyasztóvédelem-

rôl szóló 1997. évi CLV. törvény és a 79/

1998. (IV. 29.) kormányrendelet fogalmaz-

za meg. Eszerint biztonságos az a termék, 

amely a rendeltetésszerû vagy ésszerû hasz-

nálat idôtartama alatt nem, vagy csak az 

ésszerûen megengedhetô minimális mérték-

ben veszélyezteti a fogyasztók életét, egész-

ségét, testi épségét.

A 83/357 EGK irányelv szerint nem hoz-

ható forgalomba olyan áru, amely másnak 

tûnik, mint amilyennek külsô megjelenése, 

formája, mérete, színe, csomagolása vagy 

címkéje alapján a fogyasztó vélheti. Ezzel 

különösen a legveszélyeztetettebb korosz-

tályt, a kisgyermekeket kívánják védeni, 

hiszen például a csomagolása szerint élel-

miszernek tûnô, valójában azonban vegy-

szert tartalmazó áru véletlen elfogyasztá-

sa mérgezést okozhat. Ezzel az irányelvvel 

analóg szabályozás a magyar jogrendben is 

létezik, a 79/1998.(IV. 29.) kormányrende-

let tartalmazza.

A 92/59 EGK irányelv szerint valameny-

nyi tagállam köteles megalkotni saját nem-

zeti jogszabályait annak érdekében, hogy 

csak biztonságos áru kerülhessen forga-

lomba. Ezzel összefüggésben Magyaror-

szág jogalkotási kötelezettségének eleget 

tett. A leglényegesebb hazai jogszabályok 

a következôk:

• a fogyasztóvédelemrôl szóló 1997. évi 

CLV. törvény;

• az áruk és szolgáltatások biztonságossá-

gáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügye-
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leti eljárásról szóló 79/1998.(IV. 29) kor-

mányrendelet;

• a gépek biztonsági követelményeirôl és 

megfelelôségének tanúsításáról szóló 21/

1998.(IV. 17) IKIM rendelet;

• az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, 

a megfelelôség értékelésérôl és az ipari 

termékek elfogadásáról szóló jegyzô-

könyv kihirdetésére vonatkozó 84/2001. 

(V. 30.) kormányrendelet;

• az egyes villamossági termékek bizton-

sági követelményeirôl és az azoknak 

való megfelelôség értékelésrôl szóló 79/

1997.(XII. 31.) IKIM rendelet;

• a gyermekjátékszerek biztonságossági 

követelményeirôl, vizsgálatáról és tanú-

sításáról szóló 24/1998.(IV. 29) IKIM-

NM együttes rendelet;

• az egyes gázfogyasztó készülékek kiala-

kításáról és megfelelôségének tanúsítá-

sáról szóló 22/1998.(IV.17.) IKIM rende-

let;

• az elektromágneses összeférhetôségrôl 

szóló 31/1999.(VI. 11.) GM-KHVM együt-

tes rendelet;

• a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény;

• az élelmiszerekrôl szóló 1995. évi XC. 

törvény;

• a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet a koz-

metikai termékekrôl;

• a 168/2002.(VIII. 2.) kormányrendelet a 

vámáruk piacfelügyeleti eljárásáról. 

Az említett irányelv megszabja, hogy ki 

kell jelölni olyan hatóságokat, amelyek 

ellenôrzik a termékek biztonságosságát. 

E hatóságoknak felhatalmazást kell kap-

niuk minden olyan intézkedésre, amellyel 

a nem biztonságos termékek forgalmazá-

sát megakadályozzák, korlátozzák. Ennek 

megfelelôen alkotta meg az Országgyûlés 

a fogyasztóvédelemrôl szóló 1997. évi CLV. 

törvényt, és adta ki a kormány a 79/1998. 

(IV. 29) sz. rendeletet, amelyek a piacfel-

ügyeleti hatóságok feladat- és hatáskörét 

állapítják meg.
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3.  A CE-jelölés

A magyar fogyasztók egyre gyakrabban talál-

kozhatnak egyes termékeken a CE-jelöléssel. 

A 93/465 EGK tanácsi határozat fogalmaz-

ta meg a CE-jelölés használatának szabálya-

it. Az ennek megfelelô hazai rendelkezések 

megalkotására a fogyasztóvédelemrôl szóló 

törvény hatalmazza fel a kormányt. A jelö-

lés az EU belsô piaci mûködésének alapvetô 

eszköze. Arról tanúskodik, hogy az e jelölést 

magán hordozó termék a rá vonatkozó ösz-

szes irányelv elôírásainak megfelel, s az unió 

bármely tagállamában korlátozás nélkül for-

galomba hozható. 

CE-jelöléssel hozhatók forgalomba (50–

1000 volt névleges feszültségû váltóárammal 

mûködtetett) elektromos termékek, gáz ké-

szü lé kek, játékok, gépek, egyszerû nyo más-

tar tó edények, elektromágneses össze fér he-

tô sé gi direktíva hatálya alá esô ter mé kek 

(például rádióhullámos távirányítós játék) és 

csatlakozáskor az építôanyagok. A CE-jelö-

lést a gyártó helyezi el a terméken, az egy-

ben gyártói nyilatkozatnak minôsül. 

A hatóságok piacfelügyeleti tevékeny-

ségüket a következô jogszabályok alapján 

végzik:

• a fogyasztóvédelemrôl szóló 1997. évi 

CLV. törvény;

• az áruk és szolgáltatások biztonságossá-

gáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti 

eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29) kormány-

rendelet;

• az Európai Megállapodáshoz kapcsoló-

dó, a megfelelôség értékelésérôl és az ipari 

termékek elfogadásáról szóló jegyzôkönyv 

kihirdetésére vonatkozó 84/2001. (V. 30.) 

kormányrendelet. (Az Európai Unióból érke-

zô és az oda szállított magyar áruk – gépek, 

villamos-biztonsági készülékek, melegvízka-

zánok, gázkészülékek, orvosi eszközök és a 

gyógyászati termékekre vonatkozó direktí-

va hatálya alá esô termékek – akadálytalanul 

forgalomba hozhatók, ha bejelentett tanúsí-

tó intézet tanúsítja a termék biztonságos-

ságát. Jelenleg Magyarországon négy ilyen 

van: a Magyar Elektrotechnikai Ellenôrzô 

Intézet, a TÜV Rheiland Hungary, a Mûszaki 
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Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet és 

az Orvostechnikai Intézet. A jogszabály meg-

adja, hogy az egyes tagországokban hol és 

kitôl lehet megtudni, hogy melyek a kijelölt 

tanúsító intézetek.)

4.  Termékbiztonsági
alapelvárások

A fogyasztóvédelemrôl szóló törvény ki mond-

ja, hogy a gyártó köteles gondoskodni a ter-

mék biz ton sá gos ság ról, s csak biz ton sá gos 

áru hozható forgalomba.

A forgalmazó kötelessége, hogy ne áru-

sítson olyan terméket, amelyrôl tudja vagy 

más forrásból tudhatja, hogy nem bizton-

ságos. Ô az, aki köteles megtenni az áru 

biztonságosságával összefüggô cselekede-

teket. Így köteles – a termék gyártójával 

együttmûködve – tájékoztatni a fogyasztót 

az áru használatával együtt járó kockáza-

ti tényezôkrôl. 

Az áruk biztonságosságának követel-

ményeit jogszabály vagy nemzeti szabvány 

határozza meg. Ha ilyen nem áll rendelke-

zésre, akkor a tudomány és technika min-

denkori állása szerinti egészségügyi, biz-

tonsági és technikai ismeretek alapján kell 

meghatározni a termék biztonságosságát. 

Tilos forgalomba hozni olyan árut, amelynek 

tényleges tulajdonsága nehezen ismerhetô 

fel. Ilyen termék például egy vegyszer, ame-

lyet valamilyen élelmiszerhez hasonló csoma-

golásban árusítanak. 

Egy adott termék biztonságosságának 

meg határozásánál a következôkre kell figye-

lem mel lennie a gyártónak, illetve a forgal-

mazónak:

• az áru összetétele, az összeszerelésére és 

a karbantartására vonatkozó utasítások 

szakszerûsége, közérthetôsége, az áru 

csomagolása;

• a termék más áruval történô együttes 

használatával vagy tevékenység végzésé-

vel fellépô veszély;

• az áru használatának hatása a fokozott 

veszélynek kitett fogyasztókra, például 

a kisgyermekekre, a gyengénlátókra, a 

mozgáskorlátozottakra.

Jellemzô példa az ilyen esetre, amikor 

hegyes orrú gyermekcipôt gyár ta nak 

és forgalmaznak. Konkrét jog sza bály 

ugyan ezt nem tiltja, de a gyártótól 

elvárható lenne annak ismerete, hogy a 

láb normális anatómiai fejlôdését veszé-

lyezteti a szûk cipô (kalapácsujj kialaku-

lásához vezethet). Ekkor a piacfelügye-

leti hatóság – beszerezve az Orthopédiai 

Klinika szakmai véleményét – fellép az 

ilyen termék forgalomba hozatala ellen.

A piacfelügyeleti ellenôrzésnek az is a tárgya, 

hogy a gyártó megfelelô módon felhívta-e a 
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fogyasztó figyelmét az áru rendeltetésszerû 

használatával együtt járó kockázatra (pél-

dául a sétálómagnók fülhallgatójának hal-

láskárosító hatására túlságosan nagy hang-

erô esetén). A kockázati tényezôk feltárása 

és a fogyasztók tájékoztatása a gyártó és 

a forgalmazó kötelessége. A tájékoztatás 

része a kockázati tényezô elhárítását elô-

segítô fogyasztói magatartás bemutatása 

is (például ne dobjuk tûzbe a kiürült aero-

zolos flakont).

5.  A piacfelügyeleti vizsgálat

A vizsgálatot kiváltó okok a következôk 

lehetnek:

• Fogyasztói bejelentés: A Fogyasztóvédel-

mi Fôfelügyelôség feladatkörébe tartozik a 

fogyasztói bejelentések kivizsgálása. Ezek 

tárgya gyakran figyelemfelkeltés valamilyen, 

a fogyasztó által veszélyesnek vélt termék-

kel kapcsolatban. A fôfelügyelôség ezt fon-

tos információforrásnak tekinti, és éppen 

ebbôl kiindulva gyártatott le 100 ezer bér-

mentesített, postán feladható levelezôlapot, 

amelyen a fogyasztó a bejelentést megtehe-

ti. A levelezôlap a nagy ügyfélforgalmat lebo-

nyolító helyeken megtalálható. A bejelentést 

személyesen is meg lehet tenni Budapesten 

az FVF Vásárlókapcsolatok Irodáján, vidé-

ken pedig a megyei felügyelôségeken. A beje-

lentésrôl jegyzôkönyv készül.

Ilyen eset az, amikor egy hajszárítót a 

fürdôkádban kívánnak használni, vagy 

papírsárkányt magasfeszültségû táv-

vezeték mellett eregetnek. Ezekben az 

esetekben a fogyasztók figyelmét az 

áru használati-kezelési útmutatójában 

fel kell hívni a veszélyforrásokra.

• Fogyasztói reklamáció során felismert 

veszély: A vásárló és a kereskedô közöt-

ti, termékekkel kapcsolatos reklamációs 

vitát a fôfelügyelôség áruvizsgálata hivatott 

eldönteni. Ilyenkor mód nyílik arra, hogy a 

termék összetevôit és a gyártási technológia 

szakszerûségét megvizsgáljuk, s kitérünk a 

termék biztonságosságának megállapításá-

ra is (veszélyes ruhafestékek, vagy a láb ana-

tómiai felépítéséhez nem alkalmazkodó láb-

beli stb.).

• Vizsgáló intézetektôl kapott tájékoz-

tatás: A gyártást követôen a hazai vagy 

az importból származó termékek döntô 

része valamilyen vizsgáló-tanúsító intézet-

be kerül, ahol a terméket tüzetesen meg-

vizsgálják. Ilyenkor kiderülhet a veszélyes-

ség jellege és mértéke. A vizsgáló intézet 

megkeresi a gyártót, és a hiba kijavításá-

ra szólítja fel. Ha erre nincs mód (import 

termék), vagy a hiba olyan súlyos, illetve a 

gyártó nem hajlandó a veszélyesség meg-

szüntetésére, a vizsgáló intézet tájékoztat-

ja a fôfelügyelôséget.
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• Társhatóságoktól, más államigazgatási 

intézményektôl kapott információ: Bejelen-

tés érkezhet más intézményhez is. Számos 

bejelentést kapnak a települési önkormány-

zatok, s a polgármesteri hivatalok maguk 

is végeznek helyi vizsgálatot, fellelhetnek 

veszélyes árut. Ekkor az intézmény az ügyet 

áthelyezi a hatáskörrel rendelkezô FVF-hez.

• Gyártóktól, forgalmazóktól, kamarák-

tól, szakmai szövetségektôl kapott tájé-

koztatás: A felsorolt szervezetek közvetlen 

résztvevôi a piacnak, a legélôbb ismeretek-

kel rendelkeznek. A veszélyes árura vonat-

kozó jelzések gyakran szakmai szervezetek-

tôl érkeznek. Elôfordul, hogy konkurens cég 

jelez valós vagy annak vélt veszélyt. Ilyenkor 

a vizsgálatot elvégezzük, de általában kiter-

jesztjük a bejelentôre is.

• A médiától és a civil szervezetektôl 

kapott információk: A sajtóorgánumok gyak-

ran beszámolnak veszélyes termékekrôl. 

A civil szervezetek napi kapcsolatban vannak 

a fo gyasz tókkal.

• KPIR, RAPEX, TRAPEX rendszerek jelzé-

sei: A Központi Piacfelügyeleti Információs 

Rendszert (KPIR) a Fogyasztóvédelmi Fôfel-

ügyelôség üzemelteti. Ebben a számítógé-

pes rendszerben rögzítik valamennyi piac-

felügyeleti hatóság által veszélyesnek ítélt 

termék adatait. A RAPEX-rendszerben az 

Európai Unióban veszélyesnek nyilvánított 

termékeket tartják nyilván, a TRAPEX-ben 

a csatlakozni kívánó országok veszélyes ter-

mékeit rögzítik.

• Vámszervektôl kapott jelzések: E témával 

külön fejezetben részletesen foglalkozunk.

A fôfelügyelôségre befutó jelzéseket is 

figyelembe véve állítjuk össze vizsgálati ter-

vünket. Ezt befolyásolja az, hogy egy adott 

termékkört mikor vizsgáltunk utoljára. 

A tervezés során figyelembe kell venni a 

következôket:

• az ellenôrzés lehetôleg olyan forgalmazó-

nál történjen, ahol a korábbi idôszakban 

hiányosság miatt intézkedni kellett;

• az ellenôrzés olyan termékcsoportokra 

terjedjen ki, amelyeknél a piacfelügyeleti 

hatóságnak korábban intézkednie kellett.

A vizsgálandó témakörök a fôfelügyelô-

ség éves vizsgálati munkatervébe kerülnek. 

A vizsgálati programot a fogyasztóvédelmi 

törvény értelmében a gazdasági és közleke-

dési miniszter hagyja jóvá.

6.  A piacfelügyeleti 
ellenôrzés

A piacfelügyeleti ellenôrzés mindig termék-

re vonatkozik, s azt hivatott megállapítani, 

hogy egy adott termék használata jelent-e 

veszélyt a fogyasztóra vagy sem.

Ha az ellenôrzés során az eljáró felügye-

lôben valamilyen gyanú ébred arra vonatko-

zó an, hogy az áru problematikus, akkor 
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a piacfelügyeletet ellátó hatóság jogosult 

ingyenesen mintát venni és azt vizsgálati 

analízisre elszállítani. 

A mintavételrôl kötelezô mintavéte-

li jegyzôkönyvet felvenni. Ebben rögzíte-

ni kell a mintavétel idôpontját, a termék 

pontos megnevezését, a minták darabszá-

mát, a termék azonosítóit, a mintát képezô 

áru helyszínen található készletét, a mintá-

ul vitt áru(k) értékét, a felelôs bolti dolgo-

zó nyilatkozatát arról, hogy kéri vagy nem 

kéri az ellenmintát. Az ellenôrzött személy 

bármilyen észrevételt tehet. Lehetôség van 

ellenminta-vételre (a mikrobiológiai vizsgá-

lat kivételével), véleménykülönbség esetén 

a terméket más, akkreditált laboratórium-

ban meg lehet vizsgáltatni (a végsô döntés 

ez esetben a bíróságra tartozik).

Ha az áru nem tûnik biztonságosnak, akkor 

a biztonsági vizsgálathoz szükséges idô-

tartamig a felügyelôség jogosult ideiglenes 

intézkedés keretében az áru forgalmazását, 

reklámozását megtiltani. A mintát beszál-

lítják a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség-

re, ahol a szakmai osztályok koordinálják a 

további tevékenységet.

A felügyelôség elrendelheti az intézke-

dés azonnali végrehajtását, függetle-

nül attól, hogy a határozat ellen lehet-

e fellebbezni, de ennek nincs halasztó 

hatálya. Ez egyben az eljáró hatóság 

felelôsségét is növeli, hiszen alaptalan 

árumozgás-korlátozás esetén a köte-

lezett kártérítést kérhet.

Van olyan eset, amikor a termékbôl nem kell 

mintát venni, mert e nélkül is megállapítha-

tó, hogy az áru hiányos. Ilyen eset az, ami-

kor nincs CE-jelölés egy gyermekjátékon 

vagy hálózati feszültséggel mûködtethetô 

háztartási gépen, hiányzik a használati vagy 

a kezelési útmutató. Ekkor a területi felü-

gyelôség eljáró munkatársa (illetve a terüle-

ti felügyelôség) jogosult az áru értékesítését 

államigazgatási határozatban megtiltani, fel-

tételhez kötni. A terméket addig nem szabad 

értékesíteni, ameddig a hiányosságot nem 

pótolják. A hiányosság megállapításakor 

felmérik az adott áru készletét, ennek érté-
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kesítését korlátozza a felügyelô. Ha még-

is eladnak abból, akkor az szankcionálható. 

Amennyiben a hiányosságot felszámolták, a 

felügyelôség feloldó határozatot hoz.

6.1.  A mintával kapcsolatos
fôfelügyelôségi tevékenység

A fôfelügyelôségre bevitt minta a területre 

szakosodott szakemberhez kerül. A minta 

azonosító számot, a mintaügyirat iktatószá-

mot kap. Az adatok bekerülnek a Központi 

Piacfelügyeleti Információs Rendszerbe.

A mintát elsôdlegesen szemrevételezik, 

hiszen lehetnek olyan hibák, hiányosságok, 

amelyek már így is felfedezhetôk (példá-

ul nincs CE-jelölés, hiányzik az áru pontos 

megnevezése). Ilyen esetekben a szükséges 

intézkedéseket további beható vizsgálat nél-

kül is meg lehet hozni.

A piacfelügyeleti vizsgálatot végzô mun-

katárs jogosult belépni a biztonságosság 

ellenôrzéséhez szükséges valamennyi helyi-

ségbe, telephelyre. Ha ebben akadályozzák, 

a rendôrség segítségét kérheti. Valameny-

nyi szükségesnek tartott iratba betekint-

het, azokról másolatot készíthet. Lehetsé-

ges kép és hangfelvétel készítése, de ezek 

csak az adott ügyet érintô hivatalos eljá-

rásban használhatók fel. Az iratokba a bete-

kintést nem lehet megtagadni üzleti titokra 

hivatkozva. Az ily módon megszerzett infor-

mációt a felügyelô szolgálati titokként köte-

les kezelni, azt illetéktelennek (például ver-

senytársnak) átadnia tilos. 

6.2.  A fogyasztóvédelmi szakembert
érintô munkafázisok

• A kötelezô jelölések, címkézési elôírások 

tartalmi megfelelôségének átvizsgálása.

• Indokolt esetben a megfelelôségi nyilat-

kozat és mûszaki dokumentáció bekéré-

se.(Az érintett – a gyártó, az importôr, a 

forgalmazó – köteles a dokumentumokat 

a fogyasztóvédelmi hatóságnak átadni. 

Nem hivatkozhat üzleti titokra, mivel az 

esetleges üzleti, gyártási titok jogszerû 

felhasználását a hatóságnak szavatolnia 

kell, az azzal való visszaélés büntetendô 

cselekmény.)

• A megfelelôségi nyilatkozat tartalmi meg-

felelôségének ellenôrzése.

• A mûszaki dokumentáció tartalmi megfe-

lelôségének ellenôrzése.

• A magyar nyelvû használati útmutató tar-

talmi ellenôrzése arra vonatkozóan, hogy 

a fogyasztó megkapja-e az információt a 

biztonságos használatról.

6.3.  Laboratóriumi analízis

A szemrevételezés, illetve a dokumentáci-

ókból nyert ismeretek alapján a szakember 

eldönti, hogy milyen mûszeres vizsgálato-

kat rendeljen el. Errôl írásos megrendelôla-

pot készít. A vizsgálandó termékminta lehet 
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címkével, névvel ellátott, de lehet anonim is, 

ekkor kódszámot kap. A vizsgálatok több-

ségét a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség 

saját laboratóriumaiban végzik, de meg 

lehet rendelni akkreditált laboratóriumtól is, 

ha nincs megfelelô módszer vagy eszköz a 

saját vizsgálathoz.

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok-

ról dokumentáció készül, ugyanis egy eset-

leges késôbbi vita során be kell tudni mutat-

ni a megállapítás alapjául szolgáló vizsgálati 

módszert és mérési eredményt. Az eredmé-

nyeket összesítve a laboratórium vizsgálati 

jelentést készít, amelyet a megrendelô kéz-

hez kap.

6.4.  Értékelés

A laboratóriumi vizsgálati jelentés és a doku-

mentációk értékelése alapján a piacfelügye-

leti szakértô elkészíti a szakvéleményt, a 

tényleges megállapítások és a jogszabá-

lyi elôírások egybevetésével. Ez lényegében 

döntés arról, hogy a termék biztonságos-e 

vagy sem. Ha a termék biztonságos, akkor 

azt szabad tovább értékesíteni, ha veszé-

lyesnek bizonyul, akkor termék-forgalmazá-

si korlátozások és szankciók következnek.

6.5.  Intézkedések

A termék forgalmazásával kapcsolatos 

intézkedésre elsô fokon a területi felügyelô-

ség jogosult. A fôfelügyelôségen elkészített 

szakvéleményt megküldik további eljárás-

ra a területileg illetékes megyei felügyelô-

ségnek. A szakvélemény tartalma a követ-

kezô lehet:

• ha az áru biztonságos, akkor az esetle-

ges korábbi korlátozást határozati úton 

feloldja;

• a kedvezô vizsgálati eredményrôl tájé-

koztatja azt az intézményt, ahonnan a 

minta származik;

• elrendeli az áru használatából származó 

veszélyre vonatkozó figyelmeztetô jelzés 

elhelyezését;

• megtiltja az áru forgalomba hozatalát, 

korlátozza az áru reklámozását;

• elrendeli a már forgalomba hozott áru 

forgalomból való kivonását; 

• ha indokolt, a környezetvédelmi szem-

pontok figyelembevételével elrendeli az 

áru megsemmisítését. 

A veszélyes áruról széles körûen tájékoztat-

ni kell a fogyasztókat. Erre többféle megol-

dás létezik:

• a gyártó, a forgalmazó vagy az importôr 

maga tesz közzé közleményt (a sajtóban, 

a rádióban, a televízióban), és intézke-

dik a termékek forgalomból, fogyasztó-

tól való visszagyûjtésérôl, a végrehajtást 

a felügyelôség ellenôrzi;

• a felügyelôség vagy a fôfelügyelôség 

maga tesz közzé tájékoztatást, és köte-

lezôvé teszi a forgalmazónak, hogy a ter-
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méket vonja vissza a forgalomból és vásá-

rolja vissza. 

A területi felügyelôség határozata ellen 

benyújtott fellebbezést a fôfelügyelôség 

vezetôje bírálja el. A másodfokú határozatot 

a bíróságon lehet megtámadni. A fellebbe-

zésnek nincs halasztó hatálya a veszélyesnek 

ítélt termék esetén, ilyenkor a forgalmazást 

azonnal felfüggesztik. 

A forgalmazással kapcsolatos szabályok 

megszegése miatt a területi felügyelôség 

bírságot szab ki. A bírságtípusok a követ-

kezôk:

• Szabálysértési bírság: Természetes sze-

mélyekre szabható ki. A bírság felsô hatá-

rát jogszabály határozza meg. Halmaza-

ti szabálysértés esetében a bírság összege 

50 százalékkal emelhetô. Fogyasztóvédelmi 

szabálysértési alakzatokban a maximális bír-

ság 150 000 forint lehet. A szabálysértési 

határozatot a bíróságon lehet megtámadni. 

Az eljáró hatóságnak méltányossági kérel-

met lehet benyújtani.

• Fogyasztóvédelmi bírság: A jogsértés 

összes körülményének gondos mérlegelésé-

vel kell kiszabni, alsó és felsô határ nincs. 
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Jogorvoslatért a fôfelügyelôséghez benyúj-

tott fellebbezéssel lehet fordulni.

• Minôségvédelmi bírság: Csak élelmisze-

rek esetében lehet kiszabni. A mértéket 

megadott képlet alapján kell meghatároz-

ni, termékenként 20 000 forinttól egymillió 

forintig terjedhet. A határozat ellen a fôfel-

ügyelôségen lehet fellebbezni.

• Végrehajtási bírság: Ha a jogerôs határo-

zatot nem hajtják végre, akkor lehet kiszab-

ni. Maximális összege 100 000 forint. Fel-

lebbezés a fôfelügyelôségen lehetséges.

A fôfelügyelôség további kötelezettsége a 

veszélyes termékekkel kapcsolatosan, hogy 

azokat rögzíteni kell a Központi Piacfelügye-

leti Információs Rendszerben. Ennek publi-

kus változata az FVF honlapján is olvasható 

7.  Vámáruk piacfelügyeleti 
vizsgálata

Magyarországon nagy szerepe van a vámá-

ruk piacfelügyeleti ellenôrzésének is. A vám-

ha tó sá gi intézkedések célja, hogy a nem 

biztonságos termék ne kerülhessen a bel-

földi fogyasztói forgalomba, azaz a ter-

mék ne le hes sen „belföldiesíthetô”, a vám-

hatóság a vám el já rást tagadja meg. Ez a 

mechanizmus az unióban a 339/1993 EGK 

rende let – amely a vámáruk elôzetes piac-

felügyeletével fog lal kozik – alapján kötelezô. 

A tagál la mok kötelesek azt jogi és eljárási 

rend jük be beépíteni. 2003. január 1-jétôl a 

168/2002.(VIII. 3) kormányrendelet (amely 

a 79/1998.(IV. 29) kormányrendelet módo-

sítása) szerint a hatóságok Magyarországon 

is kötelesek elvégezni ezt a tevékenységet.

A tevékenység hatékonyságának elôfelté-

tele a vámszervek és a piacfelügyeleti ható-

ságok együttmûködése.

A vámhatóságnak más piacfelügyeleti 

ha tó sá gok kal is van közvetlen kapcsolata: 

• gyógyszerek esetében az Országos Gyógy-

sze részeti Intézettel;

• állatgyógyszer esetében az Állatgyógyá-

szati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takar-

mány-ellenôrzô Intézettel;

• tápszerek tekintetében az Országos Tisz-

ti fô orvosi Hivatallal;

• közúti jármûvek esetében a Közlekedési 

Fôfelügyelettel.

7.1.  A vámhatóság tevékenysége

A vámhatóság normál vámeljárás kere-

tében felfüggeszti annak a vámárunak a 

vámkezelését, amely termékbiztonságos-

ság szempontjából aggályos vagy okmány-

hiányos. Ilyen „okmánynak” kell tekinteni a 

CE-jelölés meglétét az elektromos terméke-

ken, a gyermekjátékokon, s más készüléke-

ken. Okmánykategóriába tartozik a termék 

pontos megnevezése, összetétele, élelmisze-

reknél és kozmetikumoknál a minôség-meg-

ôrzési idô fellelhetôsége. A felfüggesztésrôl 
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értesítést kap a vámeljárást kérô és a piac-

felügyeleti hatóság. 

A vámhatóság számítógépes nyilvántar-

tásában rögzíti a piacfelügyeleti hatóságok 

riasztásait. Az egyéb figyelemfelkeltô adato-

kat kockázatelemzési rendszerében és eljá-

rásában felhasználja.

A piacfelügyeleti hatóság döntését figye-

lem be véve a következô cselekményeket 

végez he ti a vámhatóság:

• a termék kedvezô elbírálása esetén elvég-

zik az áru vámkezelését;

• ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, 

hogy az áru okmányhiányos, akkor ráve-

zetik az áru vámkísérô okmányára, hogy 

„a termék nem megfelelô, forgalomba 

nem hozható”;

• ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, 

hogy a vámhatóság által megjelölt ter-

mék veszélyes, akkor a termék vámkísé-

rôjére rávezetik: „veszélyes termék, for-

galomba nem hozható”;

• amennyiben a piacfelügyeleti hatóság 

nem hoz döntést három munkanapon 

belül, elvégzik a vámkezelést.

7.2.  A piacfelügyeleti hatóság feladatai

A piacfelügyeleti hatóság figyelemmel kísé-

ri a piaci eseményeket, kockázatelemzési 

rend sze ré ben kimutatja, hogy mely termé-

kek, mely forgalmazók tevékenysége jelent-

het veszélyt, és minderrôl tájékoztatja a vám-

ha tó sá got.

A hatóság által veszélyesnek ítélt termék-

rôl minden esetben tájékoztatást ad a vám-

hatóságnak, függetlenül attól, hogy honnan 

származik a figyelemfelhívás (fogyasztói jel-

zés, KPIR-ben megjelenô társhatósági riasz-

tás stb.).

Okmányhiány esetén három munkana-

pon belül államigazgatási határozatot hoz, 

azt megküldi a vámhatóságnak, amely alap-

ján a vámpapírokra rávezetik az elôbbiekben 

már jelzett „okmányhiányos” záradékot.

A vámhatóság által veszélyesnek vagy 

gyanúsnak jelzett áru vizsgálatát elvégzi, és 

három munkanapon belül határozatot hoz, 

amelyet megküld a vámhatóságnak. Ha az 

áru veszélyes, rávezetik a kísérôokmányra a 
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korábban ismertetett „veszélyes” záradékot. 

Ezt követôen a hatóság a határozat azonnali 

végrehajtását rendeli el. Az ilyen áru belföldi 

forgalom számára nem vámkezelhetô.

A „veszélyes áru, forgalomba nem hozha-

tó” jelzéssel ellátott termékekrôl tájékozta-

tást ad az Európai Bizottságnak a KPIR-en 

keresztül.

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság 

három munkanapon belül nem válaszol a 

vámhatóság jelzésére, akkor a vámkezelést 

el kell végezni. Ha viszont a piacfelügyeleti 

hatóság vizsgálatot kíván végezni, akkor a 

három napot 15 nappal meg lehet hosszab-

bítani (és indokolt esetben újabb 15 napot 

lehet igénybe venni). A vizsgálat esetleges 

idôigényessége is indokolhatja a hosszabbí-

tást. Van olyan eset, amikor a piacfelügye-

leti hatóság három munkanapon belül nem 

tud határozatot hozni. Ilyenkor a vámható-

ság ugyan elvégzi a vámkezelést, de a piac-

felügyelet már tudja, hogy mely importôrnél 

lehet megtalálni az adott árut, ahol szükség 

esetén elvégezheti a vizsgálatot.

A hatóságoknak gondosan mérlegelniük 

kell az árumozgás felfüggesztését, ugyan-

is csak indokolt esetben lehet akadályozni 

az áruk szabad áramlását. Az eljárás érin-

tettjének lehetôsége van jogorvoslatra, kár-

térítést is kérhet a kiesett forgalom miatt 

bekövetkezett kárért (államigazgatási tevé-

kenység által bekövetkezett kárért).

8.  Számítógépes rendszerek

8.1.  Központi Piacfelügyeleti
Információs Rendszer 

A KPIR a veszélyes termékek hazai informá-

ciós bázisa, ezen keresztül zajlik a hatósá-

gok kölcsönös adatszolgáltató tevékenysége 

a veszélyforrásokról.

A hazai termékbiztonsági szabályozás 

az Európai Unió általános termékbizton-

ságról szóló 92/59/EGK irányelvén alapul, 

ennek megfelelôen tartalmazza a fogyasztó-

vé delmi törvény a Központi Piacfelügyele-

ti Információs Rendszer létesítésének és 

mûköd tetésének kötelezettségét (a Fogyasz-

tó védelmi Fôfelügyelôség és a fogyasztóvé-

delmi felügyelôségek számára).

A KPIR mûködésének fôbb szabályai a 

piacfelügyeleti eljárásról szóló kormányren-

delet szerint a következô:

• a fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskör-

rel rendelkezô szervek kötelesek a tudo-

másukra jutott tények vagy körülmények 

alapján haladéktalanul tájékoztatni a fôfel-

ügyelôséget mindazon árukról vagy szolgál-

tatásokról, amelyek nem felelnek meg a biz-

tonságossági követelményeknek;

• a fôfelügyelôség az így tudomására jutott 

adatok alapján haladéktalanul tájékoztatja a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô 

felügyelôséget, területi gazdasági kamarát, 
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vámhatóságot, vagy ha az ügy más szerv 

hatáskörébe tarozik, megkeresi az eljárás-

ra jogosult hatóságot;

• az egyes ügyekben hatáskörrel és illeté-

kességgel rendelkezô felügyelôség az ada-

tok alapján köteles a piacfelügyeleti ellenôr-

zést haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon 

be lül (ez egy alkalommal legfeljebb 15 nap-

pal meghosszabbítható) lefolytatni;

• a fôfelügyelôség és a felügyelôségek a 

piacfelügyeleti ellenôrzéssel kapcsolatos 

adatokat (dokumentumokat) a KPIR szá-

mítógépes rendszerében feldolgozzák és 

nyilvántartják (erre külön adatbázis készül, 

amely minden szükséges adatot tartalmaz);

• az adatbázis tartalmazza a veszélyesnek 

ítélt áru vagy szolgáltatás azonosító adata-

it, így a pontos megnevezést, a származási 

helyet, a gyártás vagy szolgáltatás idôpont-

ját, a gyártó, a forgalmazó megnevezését és 

pontos címét, valamint a forgalmazás korlá-

tozására, megtiltására vonatkozó közigaz-

gatási határozat számát és keltét;

• a megfelelôség-tanúsító intézet köteles a 

piacfelügyeleti hatóságot tájékoztatni arról, 

ha a vizsgálata alapján megállapítható, hogy 

az áru vagy szolgáltatás csak meghatározott 

feltételek teljesítése mellett hozható forga-

lomba, vagy ha a termék vagy szolgáltatás 

a fogyasztó egészségét, életét közvetlenül 

veszélyezteti.

8.2.  RAPEX- és TRAPEX-rendszer

Az EU-tagállamok mûködtetik a veszélyes 

termékekrôl tájékoztatást adó számítógé-

pes rendszert. Bármely tagország jogosult 

adatot bevinni, ha megállapítja egy termék-

rôl, hogy az nem biztonságos. Az ilyen ter-

mék forgalmazása az unió teljes piacán tilos. 

Külön rendszere van az élelmiszer- és a nem 

élelmiszer termékeknek. A bevitt adatok jelle-

ge megegyezik a magyar KPIR-ben megtalál-

ható adattartalommal. A RAPEX-rendszernek 

csak EU-tagország lehet a használója, de az 

elmúlt évben egyre gyakrabban kapnak tájé-

koztatást az ott nyilvántartott termék meg-

jelenésérôl a csatlakozásra váró országok is.
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A TRAPEX-rendszerben az unióhoz csatla-

kozni kívánó országok vesznek részt. Ma 

már az internetre épül a kapcsolat. Ha vala-

mely ország piacfelügyeleti hatósága veszé-

lyes terméket talál, köteles azt a rendszer-

ben feltüntetni. Az ellenôrzés és a riasztás 

különösen az importárukra irányul. Elôfor-

dult ugyanis, hogy egy adott exportôr az 

egyik országban letiltott árut több mint egy 

év elteltével egy másik országban kísérelte 

meg értékesíteni. A riasztás eredményeként 

idôben, még a beléptetés elôtt vissza tudták 

fordítani az árut.

9.  Más hatóságok
piacfelügyeleti
tevékenysége

A fogyasztóvédelmi törvény szerint az FVF 

ugyan a piacfelügyelet meghatározó intéz-

ménye, de számos más hatóságnak (élelmi-

szer-ellenôrzô állomásoknak, egészségügyi 

hatóságoknak, vámszerveknek, mûszaki biz-

ton sági felügyeleteknek, környezetvédelmi 

felügyelôségeknek stb.) is van piacfelügyele-

ti jogköre.

Tekintettel arra, hogy a közösségi sza bá-

lyozás megköveteli a piacfelügyeleti tevékeny-

ségek egységességét, elenged hetetlen, hogy 

az érintett hatóságok együttmûködjenek, s 

ismerjék egymás intézkedéseit. Ez különö-

sen fontossá válik a csatlakozást követô-

en, hiszen a RAPEX-rendszerhez – amelyet 

hazánkban a Fogyasztóvédelmi Fôfelügye-

lôség mûködtet majd – azonnal kapcsolód-

ni kell. 

A KPIR- és a TRAPEX-rendszerhez az 

érintett piacfelügyeleti hatóságoknak infor-

mációt kell szolgáltatniuk. Ennek érdeké-

ben:

• Az FVF együttmûködési megállapodást 

kötött a piacfelügyeleti hatóságokkal és a 

vámszervekkel.

• A vámtörvény lehetôvé teszi, hogy a vám-

szervek a FVF-nek információt szolgáltassa-

nak.

• Bôvült a piacfelügyeleti ellenôrzés jogi 

háttere azzal, hogy a közelmúltban kiegé-

szült az áruk és szolgáltatások biztonságos-

ságáról, valamint a piacfelügyeleti eljárásról 

szóló 79/1998 (IV. 29.) kormányrendelet a 

vámáruk piacfelügyeleti ellenôrzésének lehe-

tôségével. A rendelkezések 2003. január 1-

jétôl lehetôvé teszik a vámszerveknek és a 

piacfelügyeleti hatóságoknak, hogy gyanú 

esetén a veszélyes termékeket a megfelelô 

piacfelügyeleti eljárás keretében már a vám-

kezelés során kiszûrjék.

• A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium-

ban létrejött a Piacfelügyeleti Tanács, amely 

a piacfelügyeleti hatóságok és az azokat fel-

ügyelô tárcák piacfelügyeleti tevékenységét 

hangolja össze, különös tekintettel az EU-

csatlakozás követelményeire.
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A fogyasztóvédelmi politikában foglalt célok és 

prioritások teljesülése mellett jelentôs ered-

mények születtek az EU-csatlakozási tárgyalá-

sokkal összefüggésben. Tekintettel arra, hogy 

a csatlakozási tárgyalásokon a fogyasztóvé-

delem és a fogyasztók egészségének védelme 

önálló fejezetben szerepelt, az elmúlt években 

számos jogharmonizációs feladatot és kötele-

zettséget kellett teljesíteni. Ennek eredménye-

ként – anélkül, hogy Magyarország bármely 

kérdésben átmeneti mentességet kért volna – 

a fejezetet 1999-ben ideiglenesen lezárták. 

IV.  Összegzés
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Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség

http://www.fvf.hu

Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Fôigazgatóság

http://europa.eu.int/comm/dg24

Consumer Voice folyóirat

http://europa.eu.int/comm/dg24/library/pub/cv/index_en.html

V.  További információforrások



A „Fogyasztóvédelem,
a fogyasztók egészségének védelme”

témakörben eddig megjelent 
Európai Füzetek:

Dr. Bártfai Judit
Dr. Németh Anita – Dr. Wallacher Lajos

A fogyasztóvédelem
magánjogi eszköztára



Szûcs András

igazgató

Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség

Ahhoz, hogy a piac jól mûködjön, azt bizony ellenôrizni is kell. Célunk nyilván-

valóan az, hogy a termék, amelyet megveszünk, otthon ne okozzon csaló-

dást. Milyen vasaló az, amelyiket olcsón vettük ugyan, de amikor bedugjuk a 

konnektorba: ráz? Azt, hogy egy-egy áru ne veszélyeztesse az egészségün-

ket, az államnak szavatolnia kell, ha pedig be akarnak csapni bennünket, az 

szankciókat von maga után. Magyarországon is be kell tartani a közösségi 

elôírást, amely arra vonatkozik, hogy a fogyasztói érdekeket erôteljesebben 

kell érvényesíteni. Ezzel a mindannyiunk számára fontos kérdéssel foglalko-

zik a fogyasztóvédelem piacfelügyeleti fejezetét áttekintô füzetünk.


