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Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Fogyasztóvédelmi Osztály

Illetékesség Nógrád megye

Ügyintézés helye 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- kérelem 
- képviselet esetén meghatalmazás 
-  rendelkezésre  álló  dokumentumok:  vállalkozásnak  a  fogyasztó
megkeresésére  adott  válaszlevele,  a  szóbeli  panaszról  felvett
jegyzőkönyv,  vagy  postai  úton  benyújtott  esetében  a  feladás
igazolását szolgáló dokumentumok
-  közszolgáltatók  (víziközmű,  földgáz,  villamosenergia,  hulladék  és
távhőszolgáltató)  esetében  annak  igazolása,  hogy  a  fogyasztó
megpróbálta rendezni panaszát a közszolgáltatóval (pl: e-mail, levél,
jegyzőkönyv)  

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

 nincs

Ügyintézési határidő 25 nap, 60 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

személyesen, postai úton, elektronikus úton (nem e-mail)

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A benyújtott kérelem tartalmazza:

-a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, anyja neve,
lakcím, születési hely, idő) és elérhetőséget, 

-a  kérelemmel  érintett  vállalkozás  nevét,  ha  rendelkezésére  áll,
székhelyének címét.

 -  a  feltételezett  jogsértéssel  érintett  üzlet  címét  vagy  a  kifogásolt
magatartás elkövetésének helyét

- a rendelkezésre álló dokumentumok, különösen: a vállalkozásnak a
fogyasztó  megkeresésére  adott  válaszlevelét  ,  a  szóbeli  panaszról
felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott esetében a  feladás
igazolását szolgáló dokumentumok

- közszolgáltatókkal (víziközmű, földgáz, villamosenergia, hulladék és
távhőszolgáltató) szembeni hatósági eljárás megindításakor igazolni
kell,  hogy  a  fogyasztó  megpróbálta  rendezni  panaszát  a
közszolgáltatóval.  

Amennyiben  meghatalmazottként  jár  el,  képviseleti  jogosultságát
igazolni  köteles  (közokiratba  vagy  teljes  bizonyító  erejű
magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kel mondani.)



Amennyiben  a  kérelem  nem  felel  meg  a  jogszabályban  foglalt
követelményeknek  vagy  megfelel,  de  a  tényállás  tisztázása  során
felmerült  új  adatra  tekintettel  szükséges,  a  hatóság  hiánypótlásra
hívja  fel.  Amennyiben  a  felhívásban  foglaltaknak  határidőben  nem
tesz eleget  és az erre adott  határidő meghosszabbítását sem kéri,
úgy  a  hatóság   rendelkezésére  álló  adatok  alapján  dönt,  vagy  az
eljárást  megszünteti,  amennyiben  nyilatkozattételének  elmaradása
megakadályozza a tényállás tisztázását.

A  hatósági  eljárás  a  kérelemnek  az  eljáró  hatósághoz  történő
megérkezését követő napon indul. 

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Az egyes tartós fogyasztási  cikkekre  vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
 Az  egyes  javító-  karbantartó  szolgáltatásokra  vonatkozó  kötelező
jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet
A  fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződés  keretében  eladott
dolgokra  vonatkozó  szavatossági  és  jótállási  igények  intézésének
eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
A  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
A  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII.
törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

meghatalmazás

Időpontfoglalás H-CS: 8-15.30; P: 8-12.00 

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu)

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az ügyfelet iratbetekintési jog, illetőleg nyilatkozattételi- és észrevételi
jog illeti meg. Iratbetekintési jogával a Nógrád Megyei Kormányhivatal
előtt  (3100  Salgótarján,  Mérleg  utca  2.)  hivatalos  ügyfélfogadási
időben, nyilatkozat- és észrevételi jogával pedig postai úton írásban,
illetve  a  Hivatal  hivatalos  ügyfélfogadási  ideje  alatt,  a  hatóság
iratában  megjelölt  ügyintézővel  előzetesen  egyeztetett  időpontban,
szóban élhet.

A  nyilatkozatok,  észrevételek  megtétele  kapcsán  szíveskedjen
figyelemmel  lenni  arra  a  tényre,  hogy  a  hatóság  az  ügyintézési



határidőn belül köteles döntést hozni, ezért annak érdekében, hogy a
Hivatal  nyilatkozatát  figyelembe  vegye,  azt  ésszerű  időn  belül
szíveskedjen  megküldeni.  Nyilatkozatában  a  végzés  fejlécében
szereplő ügyiratszámra hivatkozni szíveskedjék.

A  nyilatkozat  megtételével  kapcsolatosan  a  Hivatal  figyelmezteti,
hogy:

-  a hatósági  eljárásban  az ügyfél  köteles  jóhiszeműen eljárni  és a
többi résztvevővel együttműködni,

- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére
vagy  a  döntéshozatal,  illetve  a  végrehajtás  indokolatlan
késleltetésére,

-  ha  az  ügyfél  vagy  képviselője  más  tudomása  ellenére  az  ügy
szempontjából  jelentős adatot  valótlanul  állít  vagy elhallgat,  eljárási
bírsággal sújtható.

A  hatóság  írásban,  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi  CCXXII.
törvényben  meghatározott  elektronikus  úton  (írásban),  vagy
személyesen,  írásbelinek  nem minősülő  elektronikus úton (szóban)
tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

Ha törvény másként  nem rendelkezik,  a  kapcsolattartás formáját  a
hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél  választja meg. Az ügyfél a
választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre
álló  –  módra  áttérhet.  Életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  fenyegető
helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.
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