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Kedves Kolléga! 

  

Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és az 

Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség közös sajtótájékoztatójáról, amellyel a 

fogyasztóvédelem és a katasztrófavédelem is a szén-monoxid érzékelők használatának és a 

megfelelő termék kiválasztásának fontosságára kívánták felhívni a figyelmet. A sajtótájékoztatón 

elhangzottakról hírlevelünk végén olvashat. 

Ezt követően tájékoztatjuk arról, hogy a Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes 

Államtitkárság megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 

testületek látogatását célzó országjárásának utolsó állomása a Vas megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület volt. Koszorús László 

fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, Peller Péter titkárságvezető, 

Keszthelyi Nikoletta a békéltető testületekkel és fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel 

foglalkozó szakértő a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamarában Kovács Vince 

elnökkel, Balogh Károly Zsolt főtitkárral, Dr. Kövesdi Zoltán, Vas megyei békéltető 

testületi elnökkel és Várallai Károly testületi alelnökkel találkozott, majd ezt követően a 

testületi tagokkal is egyeztetett.  

 



A megbeszélés témája a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető 

Testület működése, a testület gyakorlata és tapasztalatai voltak a helyi fogyasztói magatartás 

viszonylatában. Ezen felül szó esett a fogyasztóvédelem hazai helyzetéről, a 

fogyasztóvédelmi törvény jogharmonizációs célokat szolgáló módosításáról és a költségvetési 

támogatás elosztásával kapcsolatos gyakorlatról, valamint a kamara és békéltető testület 

viszonyáról. 

 

Dr. Kövesdi Zoltán testületi elnök köszöntötte a Helyettes Államtitkárság munkatársait, 

bemutatta a kamara fő feladatait és a fogyasztói bizalom erősítését szolgáló programjait. A 

megbeszélésen Koszorús László helyettes államtitkár beszámolt az elmúlt időszak 

fogyasztóvédelmet érintő változásairól, valamint az elkövetkezendő időszakkal összefüggő 

irányokról, Keszthelyi Nikoletta békéltető testületekkel és fogyasztóvédelmi civil 

szervezetekkel foglalkozó szakértő röviden ismertette a fogyasztóvédelmi törvény változását. 



 

A testületi tagok üdvözölték a fogyasztóvédelmi törvény módosításának céljait, azaz a békéltető 

testületek szerepének erősítését, ezzel együtt a magyar vitarendezési kultúra fejlődésének 

elősegítését. A konzultáció során  a testületi tagok megosztották Helyettes Államtitkárság 

kollégáival a megyei tapasztalatokat, a testületi munkával kapcsolatos változtatási javaslataikat. 

  

A látogatással kapcsolatban a Vas Népe Online-on megjelent cikket az alábbiakban olvashatja. 

Módosul a törvény ősztől: A vállalkozóknak, 

el kell menni a békéltető testületi ülésekre, 

különben bírságra számíthatnak 

Egy évvel ezelőtt a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került 

át a fogyasztóvédelem – mondta el Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes 

államtitkár csütörtökön a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartott sajtótájékoztatón. 

Feladatuk az, hogy ne egy büntető, hanem egy barátságos hatóságot építsenek. Kis- és 

középvállalkozások (kkv) esetében ezért első alkalommal nem is szabhatnak ki fogyasztóvédelmi 

bírságot, hanem fel kell hívni a vállalkozás figyelmét a jogszabály helyreállítására. 

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési és vizsgálati programja januártól a nőkről és a gyerekekről 

szól, ezért két akkreditált laboratóriumukban azokat a termékeket vizsgálják, amelyek valamilyen 

szinten a nőkhöz és a gyerekekhez köthetők. Vizsgáltak napszemüvegeket, etetőszékeket, 



gyermekbicikliket, szénmonoxid érzékelőket. A teszteredményeket ráadásul nem elrejtik, hanem 

megosztják a vásárlókkal. 

 

Keszthelyi Nikoletta, a békéltető testületek és a civil szervezetekért felelős 

főmunkatársa és Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a 

sajtótájékoztatón.  

Fotó: Budai Dávid 

A hatóság januárban 1,2 milliárdot nyert arra a célra, hogy a fogyasztói tudatosságot növeljék, 

mivel ahogyan Koszorús László elmondta, az évente beérkező százezer panasz negyven százaléka 

a fogyasztói tudatlanságból fakad. Fontos, hogy a vásárlások előtt mindenki nézzen utána, hogy 

pontosan mit szeretne vásárolni, és kérdezzen rá az eladótól, hogy a termékre van-e garancia. Jó 

hír, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest két százalékkal csökkent a fogyasztóvédelmi 

panaszok száma. Ez részben annak tudható be, hogy a vállalkozók fogyasztóbarát módon járnak 

el, illetve a fogyasztók is egyre tudatosabbak. 

Július hatodikán az országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amivel megerősítették a 

fogyasztóvédelmi rendszer egyik fontos elemét a békéltető testületeket. Bár sokan nem tudják, de 

az uniós csatlakozás óta nem járhat el a fogyasztóvédelem a vállalkozó és az ügyfél közötti 

vitában. Így például ha vesz valaki egy hibás vízforralót, akkor a hatóság meg tudja büntetni a 

vállalkozót, de a vízforraló attól még nem lesz kicserélve. Ilyen esetekben a békéltető testületek 

járhatnak el, csakhogy az elmúlt 15 évben nem volt kötelező részt venni a vállalkozónak a 



békéltető testületi eljáráson. Tavaly háromezer esetben fordult elő, hogy a vállalkozók nem 

jelentek meg – Koszorús László hozzátette ez főleg a multi cégekre volt igaz. Most viszont a 

törvénymódosítás értelmében, a felszólítást követő hatvan nap múlva kötelező lesz megjelenni. 

Amennyiben ez nem történik meg, akkor a kkv-k 15 ezer forinttól ötszázezer forintig, multik 

esetében viszont akár az éves árbevétel öt százalékáig is terjedhet a bírság. A törvény szerdán 

jelent meg a Magyar Közlönyben és hatvan nap múlva lép életbe. A helyettes államtitkár kiemelte, 

Vas megyében tavaly 222 esetben volt békéltető testületi eljárás és ez az országos átlag alatt van. 

Budai Dávid 

forrás: vaol.hu 

  

Szénmonoxid-jelzőket tesztel a fogyasztóvédelem 

 

Fotó: Jóri András/BM OKF 

A fogyasztóvédelem az idén is kiemelt hangsúlyt fektet az emberi életet veszélyeztető, 

érzékelésre alkalmatlan eszközök kiszűrésére – jelentette ki Koszorús László Gáspár, 

fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a katasztrófavédelem és a 

fogyasztóvédelem közös sajtótájékoztatóján a szén-monoxid-mérgezések megelőzéséről.  

http://vaol.hu/


Koszorús László hangsúlyozta: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a fogyasztóvédelemmel és 

a katasztrófavédelemmel közösen elszánt harcot folytat, hogy lehetőleg senki se essen 

áldozatául a mérgező gáznak. Az államtitkár kiemelte a szén-monoxid-érzékelők fontosságát, 

ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy még ma is sok a megbízhatatlan készülék a boltok 

polcain. A fogyasztóvédelem tavalyi próbavásárlásaira és ellenőrzéseire emlékeztetve 

elmondta, akkor negyvenkét termékből mindössze tizenkettő bizonyult kifogástalannak. 

Hozzátette: tanácsos mindig tüzeléstechnikai szakboltban megvenni a szén-monoxid-

érzékelőt. A döntésben segít, hogy a megbízható termékek listája megtalálható a 

fogyasztóvédelem weboldalán. Ugyanott elolvasható az is, melyek a használhatatlan 

eszközök. 

A két szervezet közös sajtótájékoztatóját dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, 

országos tűzoltósági főfelügyelő nyitotta meg, aki felhívta a figyelmet a fűtési szezon 

október tizenötödiki hivatalos kezdetére. A katasztrófavédelem 2012 óta minden olyan 

helyszínen szemlét tart, ahová szén-monoxid jelenléte miatt riasztottak tűzoltóegységet. 2012-

ben azon lakások közül, ahol a mérgező gáz veszélyes mennyiségben felhalmozódott, csak 

tizenhét százalékában volt szén-monoxid-érzékelő. Ez az arány az idén már ötvennyolc 

százalék, köszönhetően a katasztrófavédelem égisze alatt működő Országos Tűzmegelőzési 

Bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság közös kommunikációs és megelőzési kampányának is – fejtette ki a tábornok. 

Évről évre mind gyakrabban riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szén-monoxid-

mérgezéssel összefüggő esetekhez. Míg 2012-ben 192, 2013-ban 342, tavaly már 430, az idén 

pedig csak október közepéig már 283 alkalommal riasztották a tűzoltókat a veszélyes gáz 

miatt. Ahogy nő az esetek száma, úgy emelkedik a sérülteké is: 2012-ben 235-en, 2013-ban 

375-en, tavaly 355-en, az idén eddig 220-an szenvedtek mérgezést. A szén-monoxid minden 

évben áldozatokat is szed, 2012-ben 14, 2013-ban 13, tavaly 12, 2015-ben pedig három 

emberen nem lehetett már segíteni. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője, Kiss Anita elmondta, a hatóság által 

elvégzett teszteken megbukott érzékelők egy része nem jelezte a szén-monoxid életre is 

veszélyes koncentrációját, míg a többi akkor is jelzett, amikor nem volt gáz a környezetében. 

A szóvivő külön kiemelte, hogy ezeknek a termékeknek szavatossági ideje van, amelynek 

lejártát követően újat kell vásárolni. A készülékeket érdemes időközönként tesztelni is, 

azonban semmiképpen sem házilag, cigarettafüsttel, netán kipufogógázzal, mert ezektől az 



érzékelő szenzorja elszennyeződik, a készülék használhatatlanná válik. Az érzékelőt 

egyébként, folytatta a szóvivő, szemmagasságban, a tűzzel működő fűtőeszköztől egy 

méterre, lehetőleg nem sarokban kell elhelyezni ahhoz, hogy az a legnagyobb biztonságot 

nyújtsa. A veszélyes és megbízható szén-monoxid-érzékelők listája elérhető az alábbi linken: 

http://www.nfh.hu/node/11036 

forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály 

  

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét facebook oldalunkra, ahol megtalálja eddig 

megjelent híreinket.  

Az oldalt az alábbi linkre kattintva érheti el: 

facebook.com/kedveskollega 

  

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tesztjeit az alábbi linkre kattintva nézheti meg: 

https://www.youtube.com/user/NFH001 

  

Főszerkesztő: 

Keszthelyi Nikoletta 

nikoletta.keszthelyi@nfm.gov.hu 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében 

www.nfh.hu 
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