Fogyasztóvédelmi szakmai program
Szolnokon

A „Szemléletváltás a fogyasztóvédelmen” elnevezésű szakmai program 2011. április 12-én került
megrendezésre Szolnokon. A rendezvényen – melynek a Gazdasági Kamara biztosította a helyszínt rész vettek a megye területén üzemelő vállalkozások, a különböző tevékenységi körű, kis és nagy
kereskedelmi egységek, szolgáltatók, vendéglátó üzemeltetők képviselői.
A rendezvény házigazdája dr. Sziráki András a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Kamara
elnöke üdvözölte a jelenlévőket és bemutatta a megye gazdasági helyzetének alakulását. A program
keretében igen széles volt az előadások tematikájának a palettája: dr. Lengyel Györgyi
kormánymegbízott ismertette a területi államigazgatásban bekövetkezett szervezeti változásokat. A
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviseletében Csákiné dr. Gyuris Krisztina Főigazgató-helyettes
a jótállás-szavatosság valamint a pozitív listáról nyújtott tájékoztatást. Úgyszintén a főhatóság
részéről dr. Solymossy Péter a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról tartott előadást. A
megyei szintű ellenőrzési tapasztalatokat, a kialakult tendenciákat dr. Boieru Ildikó felügyelőség
vezető ismertette a jelenlévőkkel.

A rendezvényen elhangzott, hogy a területi közigazgatásban valamint a fogyasztóvédelmi
intézményrendszerben lényeges szervezeti változások következtek be 2011. január 1-től. Létrejöttek a
megyei Kormányhivatalok, melyek keretében a továbbiakban szakigazgatási szervként működnek a
fogyasztóvédelmi felügyelőségek.
Változás történt a fogyasztóvédelmi hatósági munka területén is. A hangsúly a megelőzésre,
prevencióra kerül, a vállalkozások pozitív ösztönzésére a jogkövető megatartás tanúsítása érdekében.
E témakörhöz kapcsolódik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által létrehozott és folyamatosan
bővülő pozitív lista.
A felügyelőségek számára alap tevékenységi körükhöz tartozó feladatot képez a fogyasztói,
panaszok, reklamációk intézése. Tapasztalataink szerint a panaszok túlnyomó része a jótállási és
szavatossági igények érvényesítésére irányul, a legtöbb jogvita ezekből az ügyekből keletkezik.
Fontos ezért ismerni azokat a jogszabályi követelményeket, rendelkezéseket, melyek a jogszerű,
szakszerű és egyezségen alapuló vitarendezés lehetőségét biztosítják. További problémát jelent a
vásárlók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatok alkalmazása, melyek alkalmasak
bizonyulnak a vásárlói döntés torzítására. Fontos ezért a fogyasztók tájékoztatása, a tudatos
fogyasztóvá való nevelés megvalósítása.
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Megyei szinten a 2010. évre vonatkozóan a hatóság ellenőrzési tapasztalatai egy pozitív irányú
elmozdulást tükröztek a vállalkozások működése, jogkövető magatartása vonatkozásában.
Megállapítható egy jelentős csökkenési tendencia a kifogásolási arányokban, és ebből eredően egy
lényegesen kedvezőbb szankcionálási gyakorlat alkalmazása. Bemutatásra kerültek azok a
szakterületek, melyekben kedvezően zárultak a hatóság ellenőrzései, továbbá azok a jellemző
hiányosságok, hibás gyakorlatok, melyek megszüntetésére a jövőben fókuszálni szükséges.
Ismertetésre kerülnek továbbá azok a fontosabb témavizsgálatok, melyek 2011 év folyamán várhatók,
valamint azok a jogszabályi követelmények melyeknek a jogszerű működés érdekében a
vállalkozásoknak eleget kell tenniük.
Az igencsak szoros piaci versenyhelyzetben miden vállalkozás célkitűzései között központi szerepet
kell betöltenie a fogyasztói bizalom megszerzésének és ezzel egyidejűleg a nem tisztességes módon
működő vállalkozások háttérbe szorításának. Bemutatásra kerülnek azok a kereskedelmi gyakorlatok,
megyek alkalmazása jogszabályi tilalomba ütközik és hatósági felelősségre vonást eredményeznek.

A fogyasztói jogok hatékony érvényre juttatása érdekében fontos az együttműködés a hatóság és a
vállalkozói szféra képviselői között. Ennek alapfeltétele, hogy a szemléletváltás ne csak a
közigazgatásban és a fogyasztóvédelmi munkában következzen be, hanem a versenyszférában is
úgyszintén érzékelhetővé váljon.
A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, a megjelentek létszáma és aktivitása a rendezvényen
várakozáson felüli volt. A kamara – tolmácsolva a képviselt gazdálkodó szervezetek igényét - kérést
fogalmazott meg a hasonló jellegű szakmai programoknak kistérségi szintű szervezésére.
A sajtóanyagot készítette: Dr. Boieru Ildikó
felügyelőség vezető
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