Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 31/2015
Kedves Kolléga!

Mai hírlevelünkben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy Mohács elnyerte a „Fogyasztóbarát
Település” címet. Az oklevelet Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes
államtitkár rendkívüli testületi ülés keretében adta át Szekó József polgármesternek. A
helyettes államtitkár kiemelte, hogy Mohács városában 22 pozitív listás, azaz kifejezetten
fogyasztóbarát vállalkozás működik, amely kiugróan magasnak számít, valamint 2014-ben
egyetlen mohácsi szolgáltatóra sem volt fogyasztói panasz, az idegenforgalmi szezonban a
fogyasztóvédelmi hatóság nem talált kifogásolnivalót.
A díjátadóról az alábbi beszámolóban olvashat.
Ezt követően megosztjuk Önnel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság gyógynövényeket
vagy növényi eredetű összetevőket tartalmazó sampon és hajbalzsam tesztjét. A hatóság
akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma a vizsgált 20 féle termék közül 2
samponban talált szemgyulladást, fekélyt és mérgezést okozó anyagokat. Az ellenőrzés
szempontjairól, és a bevizsgált termékekről hírlevelünk végén olvashat.

A Mohácson működő szolgáltatók után maga a város is
kiérdemelte a „fogyasztóbarát" címet

Mohács azon kevés hazai települések egyike, ahol nincs parkolási díj és kimagasló
számú, huszonkettő a pozitív listás, azaz fogyasztóbarát vállalkozás működik. Például
Veszprémben ezek száma csupán tizenkettő - mondta összehasonlításképpen Koszorús
László helyettes államtitkár, amikor a napokban átadta a Fogyasztóbarát település cím
elnyerését igazoló oklevelet Szekó Józsefnek.
- A város nem attól lesz igazán élhető, hogy mennyi beruházás valósul meg, hány utat, járdát
építünk. Az itt lakók jó közérzetéhez a fogyasztóbarát környezet megteremtése legalább
ennyire fontos és önkormányzatunk a döntéseivel mindenkor ezt a célt is szem előtt tartja jegyezte meg az ünnepélyes eseményen Szekó József, Mohács polgármestere.

Mint azt hangsúlyozta, a fogyasztóbarát környezetet szolgálja egyebek mellett az, hogy
Mohácson sok vállalkozást mentesít az önkormányzat a helyi iparűzési adó fizetése alól,
amivel részben munkahelyeket teremt, s lehetővé teszi, hogy a jól ismert, megbízható
iparosokkal, kereskedőkkel álljon napi kapcsolatban a lakosság.
A fogyasztók érdekét szolgálja a fűtési szezon kezdetén üzembe helyezett biomasszával
üzemelő fűtőmű, ami a kétezernél is több felhasználó számára csökkenti a gázfüggőséget, és
biztosítja a tarifa kordában tartását.
Gyakorlat továbbá Mohácson az, hogy a képviselő-testület, amikor temetődíjról,
kéményseprési díjról, lakbérről, piaci-vásári tarifáról, közterület-foglalási díjról tárgyal,
előzetesen mindenkor véleményezteti az előterjesztésre szántakat a fogyasztóvédőkkel és
figyelembe veszi a szakemberek javaslatait.

- Nem inzultálni, hanem konzultálni - ez a jelszava a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nyolc
hónappal ezelőtt létrehozott fogyasztóvédelemért felelős államtitkárságának - említette
Koszorús László, amikor beszédében azt részletezte, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az
ellenőrzéseket ne frászként éljék meg a vizsgált egységek, hanem érezzék, hogy a munkájukat
a fogyasztók érdekében végzik.

Az önkormányzati intézkedésekről elismerően szólva a helyettes államtitkár megemlítve azt
is, hogy a múlt évben Mohácson végzett 53 fogyasztóvédelmi ellenőrzés alkalmával
országos összehasonlításban lényegesen kevesebb volt városunkban a feltárt hiányosság.
Kiemelte: a múlt évi idegenforgalmi szezonban a fogyasztóvédelmi hatóság semmilyen
kifogásolnivalót sem talált és 2014-ben mohácsi szolgáltatóra egyetlen fogyasztói panasz
sem volt.

forrás: www.mohacsiujsag.hu

Hajsamponok és hajbalzsamok vizsgálata - Két veszélyes
termék forgalmazását tiltotta meg a Hatóság

Minta megnevezése

GENERA Ginsengers

Fotó

megfelelt/nem megfelelt

nem megfelelt

tusfürdő és sampon

Genera Dolce Natura
Kamilla és Aloe Vera
Gél Balzsam

megfelelt

Genera Dolce Natura

megfelelt

kamilla és aloe
gél sampon

Genera Dolce Natura

megfelelt

fehér csalán és eukaliptusz
sampon

Médea sampon
korpás hajra csalán kivonattal

megfelelt

L'ANGELICA Officinalis
sampon & hajkondicionáló

megfelelt

2 in 1
kamillával és lenmaggal

L'Angelica Officinalis

megfelelt

Sebum - Regulating
faggyúműködést szabályozó
sampon, csalánnal és
mirtusszal

FLOREN csalán sampon
gyógynövény kivonattal

megfelelt

Lorin Aloe Vera Shampoo

megfelelt

with Aloe vera extract
minden hajtípusra

BradoLine Fruisse

megfelelt

hidratáló sampon
Aloe vera és körömvirág
kivonattal, normál hajra

Schwarzkopf
schauma Golf vital Balzsam
7 gyógynövény kivonattal,
zsíros hajra

megfelelt

Herbária
Csalán sampon

megfelelt

normál hajra

Jade Csalános Krémsampon
mindennapi használatra
minden hajtípusra

megfelelt

Sampon Mild

nem megfelelt

csalán kivonattal

Green Pharmacy Herbal
Cosmetics Hair Care
Korpásodás elleni sampon
nyírfarügy és cink tartalommal

megfelelt

Palmolive naturals

megfelelt

Antiforfora Sampon
normál hajra

Varga
gyógynövényes sampon
minden hajtípusra
bőrbarát pH

Tesco Value
sampon - csalán

...
[A levél megkurtítva] Egész levél megtekintése

megfelelt

