
Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. 

(Kivonat az ÁSZF -ből.) 

 

A Szolgáltató hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és 
egyéb bejelentések során azonos.  

Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Előfizető a jelen ÁSZF-nek 
megfelelően fizeti az Internet szolgáltatás díját. 

6.1..2.  A Szolgáltató köteles ügyfélszolgálatot működtetni, ahol az Előfizető közvetlenül jelezheti a 
szolgáltatás meghibásodását. 

6.1.3.  Az Előfizető a hibát az ügyfélszolgálati helyeken, címeken, telefonszámokon és e-mail címen 
jelentheti be. A Szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a bejelentés kivizsgálását A 
szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni, és az elvégzett vizsgálat alapján az 
előfizetőt értesíteni arról, hogy 
 

a) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó 
vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak 
megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy 

b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe 
tartozó okból merült fel. 

6.1.4. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás 
alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, 
és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. A Szolgáltatónak a 
hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját, 

b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót, 

c) a hibajelenség leírását, 

d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra), 

e) a hiba okában behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, 

f) a hiba okát, 

f) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és 
annak okát) 

g) az Előfizető értesítésének módját és időpontját. 

 



6.1.5.            Hibaelhárítási célértékek 

A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak 
bizonyult hibát annak bejelentésétől legfeljebb 72 órán belül kijavítani.  

Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy 
ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges a fenti határidők meghosszabbodnak a hozzájárulás 
beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti határidőn 
belül meg kell kérnie. 

Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által 
meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető 
megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső 
okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a jelen pont szerinti rendelkezésre álló 
határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól az Előfizető 
által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik. 

A szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni 
hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet. 
 
Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát 
ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Ebben az 
esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló 
szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam. 

6.1.6. Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési 
Szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével 

6.1.7. A szolgáltató a (6.1.3) bekezdésben meghatározott hiba elhárításáért díjat nem számíthat fel, a 
szolgáltatónál felmerülő (javítási, kiszállási) költséget, illetve a hiba behatárolása és elhárítása során az 
előfizető helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az előfizetőre. 

6.1.8.        Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke 
minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző, az előző hat hónapban az Előfizető által az 
előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú 
szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. 

6.1.9.         Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői 
jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba 
következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb 
minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a 6.1. 8. pontban meghatározott kötbér felét kell 
fizetnie.  

A Szolgáltató a kötbért havi, vagy annál rövidebb díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás 
alkalmával az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, és az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az 
Előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Előfizető által 
írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az Előfizető részére egy 
összegben, a kötbér jóváírását követően előálló túlfizetéssel megegyező összegben visszafizeti, amennyiben 
a kötbér összege 100 Ft-nál magasabb. 

Havinál hosszabb díjfizetési kötelezettség esetén a Szolgáltató a kötbért a bejelentés elbírálásától számított 
harminc napon belül helyesbítő számlán írja jóvá az előfizetőnek és az előfizetői jogviszony megszűnése 



esetén az Előfizető választása szerint az Előfizető által írásban vagy elektronikus levélben jelzett 
bankszámlára vagy magyarországi címre bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az 
Előfizető részére egy összegben a kötbér jóváírását követően előálló túlfizetéssel megegyező összegben 
visszafizeti, amennyiben a kötbér összege 100 Ft-nál magasabb. 

6.1.10. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót 
haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem vagy nem kielégítően működik, 
továbbá ha a Szolgáltató számlázása eltér a szerződésben foglaltaktól. A Szolgáltató nem felel azokért a 
károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy az Előfizető a fenti 
kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti. 

6.1.11.         A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és 
folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel 
azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy 
elégtelenségéből adódtak. 

6.1. 12.    Az Internet hozzáférés részeként az Előfizető által használatba vett technikai eszközök, illetve 
berendezések használatával kapcsolatosan az Előfizető köteles gondoskodni a szolgáltatás működéséhez 
szükséges technikai feltételekről, így különösen kapcsolt vonali hozzáférés esetén saját előfizetésű közcélú 
távbeszélő szolgáltatásról. Az Előfizető köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges műszaki berendezések (végberendezés) elhelyezését és üzembe állítását a felek 
által előzetesen egyeztetett időpontban véghez vigye. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által felszerelt, 
használatba adott műszaki berendezések üzemeltetési feltételeit a szerződés időtartama alatt biztosítani, 
valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttműködni. Amennyiben a hibabejelentést követő 
vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató által használatba adott műszaki berendezésből 
adódott, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket a Szolgáltató számlája alapján 
köteles az Előfizető a Szolgáltató számára megfizetni. Az Előfizető köteles a szerződés hatálya alatt a 
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által felszerelt technikai eszközök és berendezések 
teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeletszerű használatra alkalmatlanná 
válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért  felróhatóságtól függetlenül- helyt állni.  

6.1. 14.    Amennyiben az Internet szolgáltatás hibája, hibás működése más Szolgáltató (pl. helyi távközlési 
Szolgáltató, vagy műsorelosztó) hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató 
vállalja azt, hogy erről mind az érintett Szolgáltatót, mind az előfizetőt értesíti. 

6.1. 15.    HELPDESK (Műszaki tanácsadó szolgálat): A HELPDESK szolgáltatás a Szolgáltató előfizetői által 
elérhető segítő szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy az előfizetők bejelenthessék az Internet 
szolgáltatással kapcsolatos problémáikat. A Szolgáltató képviselője, ha ez lehetséges, azonnal szóban 
válaszol a feltett kérdésekre. Szükség szerint egyeztetett időpontban visszahívja és tájékoztatja az előfizetőt. 
A Szolgáltató képviselője az ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg mindent megtesz annak érdekében, hogy 
az Előfizető problémájára a lehető leggyorsabban válasz, illetve megoldás szülessen. A Szolgáltató 
HELPDESK csoportja az ügyfélszolgálattal megegyező módon érhető el. 

6.2. Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér 

és kártérítési igények intézése).  

6.2.1.            Az Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az 
ügyfélszolgálat az előfizetőnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, e-mail-en vagy személyesen tett - 
észrevételét, reklamációját kivizsgálja. Díjreklamáció esetében erről az észrevétel, reklamáció az ügyfél 
azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő benyújtásától számított 30 
napon belül, egyéb esetben 60 napon belül, a bejelentéssel megegyező módon, általában írásban vagy e-
mail-en tájékoztatja az előfizetőt. Telefonon érkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, 



reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban vagy e-mail-en válaszol. A Szolgáltató a 
számla esedékességétől számított 6 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el. 

6.2.2.            Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése  

Előfizetői panaszokkal, bejelentésekkel a Szolgáltató érdemben csak azt követően kezd el foglalkozni, hogy 
az Előfizető előfizetői minőségét az ügyfél azonosítóval és a hozzá tartozó jelszóval igazolta. Az ügyfél 
azonosító hiányában szóbeli bejelentések, panaszok esetén a Szolgáltató igazolásként az előfizetői jelszó 
mellett legalább 3, a Szolgáltató által az adott bejelentés fogadásakor kiválasztott és az Előfizető által 
megadott, csak az előfizetőre jellemző adat helyes visszamondását fogadja el. 

 Írásbeli bejelentések, panaszok esetén igazolásként a Szolgáltató nyilvántartásában szereplő névvel és 
címmel ellátott postai leveleket, elektronikus úton történő megkeresés esetén pedig az Előfizető egyedi 
email címéről érkező megkereséseket fogadja el a Szolgáltató. 

6.2.3.1.        Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a díjreklamációt 
haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása 
esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizető szerződést a 11. 2. 
4. II. pontban foglaltak szerint felmondani. 

6.2.3.2.        Ha az Előfizető a bejelentését a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, úgy a 
bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának 
időtartamával meghosszabbodik. 

6.2 3. 3.        Attól a naptól, amikortól a Szolgáltató számlázási rendszerének zártságát a miniszter által kijelölt 
tanúsító szervezet tanúsítja, a Szolgáltató akkor is a 13. 3. 1. pont szerint jogosult eljárni, ha az Előfizető a 
bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be. A tanúsítás megtörténtéről a Szolgáltató értesíti az 
előfizetőt és ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad. 

6.2. 3. 4.  Ha a Szolgáltató az előfizetői bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a 
következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a 
díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben 
jóváírja vagy azt az Előfizető választása szerint az Előfizető által írásban vagy elektronikus levélben jelzett 
bankszámlára vagy magyarországi címre az Előfizető részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az 
előfizetőnek nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt díjtartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy 
visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési 
késedelme esetén megillető kamat mértékével. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a Szolgáltató nem térít vissza. 

6.2. 3. 5.        Az Előfizető kérésére a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az Előfizető az adatkezelési 
szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj 
számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.  

6.2. 3. 6. Az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatások kivételével a Szolgáltató az Előfizető részére kiállított 
számlához csatolt mellékletben az Előfizető által fizetendő díjakat külön jogszabályban meghatározott 
bontásban köteles feltüntetni.  

6.2..3.7 A Szolgáltató az Előfizető kérésére a kiállított számlához köteles a 6.2.3.6. pontban 
meghatározottaknál részletesebb számlamellékletet csatolni (részletező), amely magában foglalja a díj 
kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást. 

6.2.3.8.  A 6.2.3.6. és a 6.2.3.7. pontokban meghatározott számlamelléklet - egyéni Előfizető részére 
elektronikus vagy nyomtatott, más Előfizető részére elektronikus formában történő - kiadását a Szolgáltató 
külön díj fizetéséhez nem kötheti.  



6.2. 4. VIS MAIOR 

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely 
fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (VIS MAIOR) merülnek fel, amelyek 
megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények 
különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar 
vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján 
feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 

6.2.5.        A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett 
hívásokról hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően 
tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak 
személyesen intézhető. A Szolgáltató - amennyiben a Szolgáltató a beszélgetést rögzítette - a hanganyagot a 
hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hang anyagokat a 
rögzítés napját követő 1 évig tárolja. 

 

6.3. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér 

mértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető 

díjcsökkentés mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja.  

6.3.1. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér 

mértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető 

díjcsökkentés mértéke 

 
Az e fejezethez tartozó kérdések a jelen ÁSZF.  6.1.-6.2 pontban szabályozottak. 

6.3.2 Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 

Ha az Előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Hírközlési 
Hatóságtól kérheti, hogy az nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás 
megfelelőségéről, továbbá az Előfizető a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat. 
Az Előfizető követelését - az előzőektől függetlenül - bíróság előtt is érvényesítheti. 

Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési időn belül bíróságon érvényesítheti. 
Az elévülési idő 1 év. 

Az Előfizető jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő felek a Szolgáltató 
székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
 

Az Előfizető az ÁSZF 6. 1. pontjaiban meghatározott bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság Hivatalának illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének vizsgálatát kérni, 
vagy a 14. 2. pont szerint eljárni. 

Az előfizetői panasz elutasítása esetén követendő eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. Törvény 38. § (3) bekezdése tartalmazza. 

Az Előfizető követelését - az előzőektől függetlenül - bíróság előtt is érvényesítheti. 



 
 
A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő 
szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén az NMHH-hoz vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok 
Képviselőjéhez: 
 
Békés Megyei Békéltető Testület 

 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala  

Cím: 1015 Budapest Ostrom u. 23-25. 
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75. 
Telefon: 1-457-7100 
Telefax: 1-356-5520 
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Iroda 

Cím: 1133 Budapest Visegrádi u. 100. 
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf. 997. 
Telefon: 1-468-0500 
Telefax: 1-468-0509 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda  

Cím: 6721 Szeged Csongrádi sgt. 15. 
Levelezési cím: 6701 Szeged Pf. 689. 
Telefon: 62-568-300 
Telefax: 62-568-368 

- Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) 

kapcsolatos vita esetén: 

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

1088 Budapest, József krt. 6. Tel: (1) 459-4917, (1) 459-4870 

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. Tel: (66) 441-352 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 

1088 Budapest, József krt. 6. Tel: (1) 459-48-00 

- A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 

évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén: 



Gazdasági Versenyhivatal 

1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036.) Tel: (1) 472-8900 

- A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén: 

Eleki Önkormányzat jegyzője 

5742 Elek, Gyulai u. 1. 

Tel.: 66/240044 

 

- . Az első fokon illetékes bírósági fórum: 

Gyulai Városi Bíróság 

5700 Gyula, Béke sugárút 7. 

Tel.: 68/457-612 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Igazgatósága 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 375-7777, Telefax: (1) 356-5520 

A területi irodák címe: 

1. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Iroda  

1133 Budapest, Visegrádi u. 100. Telefon: (1) 468-0500, Telefax: (1) 468-0626, 

2. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda  

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (62) 568-300, Telefax: (62) 568-368, 

3. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Iroda  

7624 Pécs, Alkotmány u. 23. 

4. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Iroda  

9401 Sopron, Kossuth L. u. 26. Telefon: (99) 518-500, Telefax: (99) 518-518, 

5. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Iroda  

4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

6. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Iroda  

3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Telefon: (46) 555-515, Telefax: (46) 411-475 



Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 

1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: (1) 459-4999 

Területi Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek: 

1.       Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

9022 Győr, Árpád út 32. Telefon: (96) 514-484, (96) 514-485, Telefax: (96) 514-488, 

2. Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

9701 Szombathely, Hollán E. u. 1. Telefon: (94) 312-177, 

3. Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Telefon: (92) 313-597, 

4. Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

8201 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: (88) 421-812, Telefax: (88) 327-037, 

5. Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

2800 Tatabánya, Fő tér 4. Telefon: (34) 311-846, Telefax: (34) 311-873 

6. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14. Telefon: (22) 312-324, Telefax: (22) 311-577 

7. Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

7400 Kaposvár, Fő u. 57. Telefon: (82) 410-026, Telefon/Telefax: (82) 424-151 

8. Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

7623 Pécs, József A. u. 10. Telefon: (72) 507-060, Telefax: (72) 507-062, 

9. Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

7100 Szekszárd, Szt. István tér 11-13. Telefon: (74) 411-983, Telefax: (74) 411-749, 

 10. Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: (1) 318-2681, Telefax: (1) 317-6808, 

11. Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Telefon: (76) 486-089, Telefax: (76) 481-027, 

12. Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 



3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: (32) 520-489, Telefax: (32) 520-490, 

13. Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Telefon: (36) 311-093, Telefax: (36) 321-796, 

14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Telefon: (56) 343-603 

15. Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: (62) 420-931, (62) 420-566, Telefax: (62) 425-335 

 


