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Miről lesz szó?

Fogyasztóvédelem az új kormányzati struktúrában 

2022. május 28-án hatályba lépett jogszabály-
módosítások és ellenőrzési irányok 

Fogyasztóvédelmi hatóság e-kereskedelmi 
ellenőrzései  

Digitalizációs kihívások 



Fogyasztóvédelem az új kormányzati struktúrában 
„Cselekvő fogyasztóvédelem”

Az Igazságügyi Minisztérium felel a fogyasztóvédelemért

A következő új szemlélet mentén alakítjuk át és tesszük még hatékonyabbá a 
magyar fogyasztóvédelmet. 

Célunk a magyar fogyasztói jogok sérthetetlenségének garantálása itthon és 
Európában egyaránt. 

Az Igazságügyi Minisztériumba bevont fogyasztóvédelem lehetőséget biztosít a 
terület továbbfejlesztésére

A digitális fogyasztóvédelemben az a vezérlőelv, hogy ami offline tilos, az online 
térben is az legyen. 

Az Alaptörvénnyel összhangban a fogyasztóvédelemben is fontos, hogy biztosítsuk 
a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogát. 



Fogyasztóvédelem az új kormányzati struktúrában 
és a fogyasztóvédelmi politika  

A 1353/2022. (VII. 21.) Korm. határozattal jóváhagyott magyar fogyasztóvédelemi politika négy 
fő területre fókuszál:

a digitális fogyasztóvédelemre

a gyermekvédelemre

a fogyasztóvédelem elérhetővé tételére és 

az egységes joggyakorlat kialakításának támogatására



Digitalizációs kihívások 

▪ garanciákat kell kialakítani, amelyek 

biztosítják a magyar fogyasztók 

jogainak érvényesítését

▪ e-kereskedelem arányának 

növekedése 

▪ új jogszabályok 

A technológiai fejlődés, a digitalizáció világa, a piaci változások 

kihívások elé állítják a fogyasztóvédelmet is



Elektronikus kereskedelem

Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eredmények

Magyarországon 
2016-tól kiemelt fogyasztóvédelmi ellenőrzési terület az 
online kereskedelem

Jogszabályok módosítása új ellenőrzési metódus: 
az ismételt ellenőrzések kifogásolási aránya 
9 %-ra csökkent 2021-re

A korábban bírságösszeg a törvénymódosítással 
növekedett

Együttműködünk az Európai Bizottsággal az ún. sweep

akciókban

15.000–500.000 helyett
200.000–2.000.000 
forint

IT labor ellenőrzés

4000 ellenőrzött 
webáruház

2015 – 54 %
2020 – 18 %
2021 – 9 %



Elektronikus kereskedelem

Tájékoztatással kapcsolatos előírások

Fogyasztói tájékoztatás az oldalakon – rangsorolási 
szempontok és hozzászólásról tájékoztatás

Az átláthatóság fokozása az online piactereken

B2C és C2C értékesítés - tájékoztatás a fogyasztói jogok 
alkalmazhatóságáról

Lehetőség az online kommunikáció új formáira a 
fogyasztókkal való kapcsolattartásban (chat)

Új fogyasztói jogok az „ingyenes” digitális szolgáltatások
terén – ha adataival fizet a fogyasztó, 14 napos felmondási jog

2022. 

május 

28-tól



Elektronikus kereskedelem
Új tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok - feketelista 

Internetes keresés esetén annak feltüntetése, hogy az első 
hely fizetett találat-e 

Online platformok keresési eredményei 

Valótlan fogyasztói értékelése közlése – tilos fiktív 
személyek kommentje

Rendezvényekre szóló belépők továbbértékesítése – tilos a 
kereskedőnek automatizált eszközökkel vásárolni

2022. 

május 

28-tól



A hagyományos 
és az online 

kereskedelemre is 
vonatkozik

Cél a rendszeres 
árváltoztatással 

elért jelentős 
mértékű akciózás 
megszüntetése, a 
fogyasztók korrekt 

tájékoztatása 
miatt

Az árcsökkentés  
esetében meg kell 
jelölni a „korábbi

árat”

A „korábbi ár” az 
a legalacsonyabb 

ár, amelyet az 
árcsökkentést 

megelőző
időszakban

legalább 30 napig
alkalmaztak

(stabil időszak)

A romlandó vagy 
minőségüket rövid 

ideig megőrző 
árukra eltérő 

szabályok lesznek

Folyamatos 
árcsökkentés  

esetén a „korábbi 
ár” az 

árcsökkentés első 
alkalmazása előtti, 

árcsökkentés 
nélküli ár

Árcsökkentés bejelentését érintő szabályok
2022. 

május 

28-tól



Árcsökkentés bejelentését érintő szabályok
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Amennyiben a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, ez 
a „korábbi időszak” 15 nap a tervezetben.
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2022. 

május 

28-tól



Árcsökkentés bejelentését érintő szabályok
Eredeti ár meghatározása akció során
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Termék ára

folyamatos akció kezdő ára

8000 Ft-os akciós ár.
Eredeti ár: 10000 Ft

7000 Ft-os  
akciós ár.
Eredeti ár

8000 Ft.

Folyamatos akció. 
Akciós ár 
6000 Ft. 

Eredeti ár
8000 Ft

Folyamatos akció. 
Akciós ár 5000 Ft. 

Eredeti ár 
8000 Ft

2022. 

május 

28-tól



 EU-ban és így Magyarországon 

6 hónapról 1 évre nő vállalkozás oldalán lévő 
bizonyítási teher

 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 

 EU irányelveket ültetett át a magyar jogba

Új szavatossági szabályok

 Árukra, digitális tartalomra, digitális szolgáltatásokra 
vonatkozik

2022. január 

1-jétől



Új szavatossági szabályok

 A Korm. rendeletet a Polgári Törvénykönyvvel együttesen kell 
alkalmazni

 Áru adásvétele, digitális tartalom szolgáltatása, digitális szolgáltatások 
nyújtása esetén:
▪ a fogyasztó szavatossági jogainak keretében a hibát a vállalkozás költségére 

maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja azt.

 A fogyasztó jogosult az árleszállításra, szerződés megszüntetésére, ha 
pl.: súlyosan hibás az áru, ismételten hibás a termék  

 A vállalkozás megtagadhatja az áru kijavítását, kicserélését: 
▪ ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan 

többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak. 

▪ Ilyenkor a vállalkozás visszaadja a vételárat a fogyasztó részére 

2022. január 

1-jétől



Önkéntes jótállás – jótállási nyilatkozat

 Reklámok fontos szerepe az önkéntes jótállásnál: 

 pl. 3 év a reklámban, de a jótállási nyilatkozaton már csak 2 év       3 év lesz!

 Jótállási nyilatkozat – nincs IM minta, „önkéntes”

 magyar nyelven, tartós adathordozó/papír/e-mail/applikáció kell átadni

 fel kell tüntetni:
• szavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti a fogyasztót, e jogait a jótállás 

nem érinti

• a jótállásra kötelezett nevét és címét

• a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást

• azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és

• a jótállás feltételeit.

2022. január 

1-jétől



Elektronikus kereskedelem

termékbiztonság az online kereskedelemben 

A hatóság 
elsőre 

önkéntes
intézkedést 

kér a 
vállalkozástól, 

nem indul 
azonnal 
eljárás

Cél, hogy a bolti forgalomból kivont veszélyes termékeket a webáruházakban
se érhessék el a vásárlók.
Súlyos kockázatú termék esetén honlapblokkolási piacfelügyeleti hatósági hatáskör.

2021. július

16-tól 

hatályos 



Sávos jótállás

• Átadástól vagy üzembe 
helyezéstől kezdődik

• Az időtartama 
meghosszabbodik a 
javításra átadás 
napjától kezdve azzal az 
idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket 
nem használhatta



Pontosított határidők

„Törekedni kell 15 napon belül a javításra”-szabály egyértelművé tétele

Ha első meghibásodás 
esetén megállapítható, 
hogy nem javítható a 

termék,
kötelező a  csere

Ha 15 napon belül nem 
javítható a termék, erről 

tájékoztatni kell a 
fogyasztót

Ha 30 napon belül nem 
javítható a termék, 

kötelező a csere 

Ha három javítás után 
ismét meghibásodik a 

termék,
kötelező a csere 

Szerviz köteles tájékoztatni a vállalkozást 
a fogyasztói bejelentésről, a javításról, a javítás idejéről, esetleges javíthatatlanságról

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRIZ



E-jótállási jegy

Továbbra is megmarad a lehetőség, hogy papíron, nyomtatott 

formában kapja meg a vevő

elektronikus 

számla is 

lehet a 

jótállási jegy

letölthető 

formában
érkezhet 

felhasználói 

fiókba

elektronikus 

üzenet 

formájában

applikáción 

keresztül

Mindegyiknek tartalmaznia kell a jótállási jegyre előírt minden információt!



Panaszkezelési jegyzőkönyv 

2021. január 1-jével változott a fogyasztóvédelmi törvény 

is: ugyanis a jogszabály alapján a vállalkozásnak 

a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz 

másolati példányát 3 évig (a korábbi 

5 év helyett) köteles megőrizni, és 

az azt ellenőrző hatóságoknak

kérésükre bemutatni.



Fogyasztói kifogásokról felvett jegyzőkönyvek megléte, tartalmi 
elemei

Jótállási jegyek - hagyományos és e-jótállási jegy megléte, tartalmi 
elemei 

Vállalkozó tájékoztatási kötelezettségének szabályszerű teljesítése 
– például: félrevezető tájékoztatás az igényérvényesítési 
határidőkről

Új ellenőrzési területek - az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat, szerviz 
javításra, cserére, pénz-visszatérítésre irányuló kötelezettségeinek 
betartása, szakvélemény tartalmi elemeinek megléte

Jótállási szabályok ellenőrzése 2021. január 

1-jétől



Jótállási szabályok ellenőrzése

Jogkövetkezmények 2020-2021



Jótállási szabályok ellenőrzése 

Ellenőrzési eredmények 2020-2021



Magyar nyelvű használati és kezelési útmutató 

2021-től minden termék mellé 
magyar nyelvű használati 
útmutatót kell adni. 

Ha jogszabály, szabvány nem írja elő a 
papír alapú útmutatót, akkor azt  
elektronikus úton pl.: QR-kód, letöltés 
is kaphatja a vásárló.

HU



Ingyenes adattörlési szolgáltatás - matrica

 NMHH ingyenes adattörlési szolgáltatást nyújt a fogyasztóknak.

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján adatok biztonságos és
visszavonhatatlan törlését szolgálja

 Termékek: laptop, notebook, tablet, asztali számítógép, beépíthető
adattároló (HDD, SSD, NVME), külső adattároló (HDD, SSD), pendrive,
érintőképernyős mobiltelefon – kivéve SD-kártya

A KERESKEDŐ FELADATAI 

 matrica átvétele a járási/fővárosi kerületi 
hivataltól 

 az érintett termékek mellé a matricát átadni

 a matricákról nyilvántartást vezetni, 
ellenőrzés során bemutatni a fogyasztó-
védelmi hatóságnak 

https://veglegestorles.hu/

2021. 

december 

1-jétől



▪ Feljogosított szervezetek képviseleti keresetet indíthatnak a bíróság előtt fogyasztók kollektív 
jogait érintő jogszabálysértés esetén

▪ Feljogosított szervezet  jogszabály alapján:
▪ fogyasztóvédelmi hatóság 
▪ ügyészség, 
▪ miden olyan központi hivatal, autonóm államigazgatási szerv, önállóan szabályozó szerv, 

amelynek feladata a fogyasztói jogok védelme pl.: MNB, NMHH 
▪ Feljogosított szervezet kijelölési eljárás alapján:

▪ Fogyasztóvédelemi tevékenységet végző nonprofit szervezetek  
▪ A feljogosított szervezet jogosult kérni:

▪ a jogsértés megszüntetésére irányuló intézkedéseket, jogsértő gyakorlat 
abbahagyását 

▪ jogsérelem orvoslására irányuló intézkedéseket, pl. kártérítés fizetése, kijavítás, 
kicserélés, a szerződés megszüntetése vagy a kifizetett vételár visszatérítése 

Jelenlegi jogalkotás - jogharmonizáció
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetek 

szabályozása

2023. 

június 25-

től



Jelenlegi jogalkotás – nem jogharmonizáció
Piacfelügyeleti törvény hatályának módosítása

• A piacfelügyeleti törvény hatályának módosítása annak 
érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok 
- külföldi székhelyű, de 
- magyar fogyasztóknak értékesítő vállalkozásokkal 

szemben is el tudjanak járni

• Most akadály, hogy ha nem magyarországi 
székhelyű a vállalkozás, termékbiztonságot 
érintően nem tudnak már eljárni a
kormányhivatalok



Fogyasztóvédelmi kommunikáció 

www.fogyasztovedelem.kormany.hu 

https://www.facebook.com/Kupecki-Nóra-111272411620708



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


