
Merre tovább?

Fogyasztóvédelmi 
kérdések a 2022. 
május 28-án 
hatályba lépett 
változások 
tükrében



Bemutatkozás
• Ki Baksai Zoltán?

• HR-vezető

• Munkajogi szakokleveles tanácsadó

• Adatvédelmi tisztviselő

• Fogyasztóvédelmi referens (FRK/0633/2021)

• https://munkajogi-tudas.hu

• A „ha már kell, csináljuk jól” elv saját 
gyakorlatból fakad.

• Az „Ügyeinket rendben tudni jó!” szlogen is 
saját élményből ered.

2

https://munkajogi-tudas.hu/


Figyelemfelhívás, felelősség kizárás
Ez a prezentáció sem helyettesítheti a jogszabályok részletes 

áttanulmányozását, az azokban foglaltaknak az adott vállalkozás 
szempontjából történő elemzését, értékelését és a felelős általi 

döntéseket! 

Ezért célja kizárólag az erre való figyelemfelhívás! 

Felhasznált képek: https://pixabay.com/hu/

https://pixabay.com/hu/


Hogyan vizsgáljuk a jogszabály 
változások hatását a saját 

vállalkozásunk tevékenységére?
„A lét dadog,

csak a törvény a tiszta beszéd.”

József Attila: ÓDA (1933. június) 



Sok információ 
található az 
interneten a 
fogyasztóvédelmet 
érintő 
változásokról is

• Óvatosan, kritikával olvassuk!
• A különféle blogokban olvasottak 

nem jelenthetnek hivatkozási alapot, 
de gondolatébresztőnek fontosak
lehetnek.

• Mindig „csekkoljuk” a jól hangzó 
olvasottakat a jogszabályban is! 5



A jogtárak 
segítenek

• Kattintás pl. erre a linkre: 
45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet

• A „mutató kéz” és a 
csillag jelek jelzik, mely 
szakaszai változtak az 
adott jogszabálynak, 
illetve a változás 
mikortól „él” (hatályos). 

• Az interneten 
olvasottakat mindig 
keressük meg a 
jogszabály szövegében 
is! (Lehet, hogy rosszul 
keressük, de nem jó jel, 
ha nem találjuk.)
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


Néhány ajánlott weboldal (1)

Fogyasztóvédelmi hatóság
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hato
sag
Békéltető testületek
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
GVH-weboldal
https://www.gvh.hu/vallalkozasoknak/mire-figyeljek
GVH-weboldal a 2022.05.28-ai jogszabályváltozásokról
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/vallalkozasoknak/tippek_val
lalkozoknak_2022_05_13&inline=true
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https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
https://www.gvh.hu/vallalkozasoknak/mire-figyeljek
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/vallalkozasoknak/tippek_vallalkozoknak_2022_05_13&inline=true


Néhány ajánlott weboldal (2)

Mintawebáruház -
https://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/
Minta jótállási jegy – egyik elérhetőségen 
https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//d/da/daa/daac1b8c9
9aed7bbe56570bc27a0c1b.pdf
Minta jótállási jegy – másik elérhetőségen
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-
preview/13066/ca2a1b955e7f817b6e5bdda49e5d3492.pdf
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https://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/d/da/daa/daac1b8c99aed7bbe56570bc27a0c1b.pdf
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/13066/ca2a1b955e7f817b6e5bdda49e5d3492.pdf


Hova került a fogyasztóvédelem az új 
kormányzati struktúrában? 
Az új kormányzati struktúrában megváltozott a fogyasztóvédelemért felelős 
miniszter személye (eddig az Innovációs és technológiai miniszter felügyelte).

A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 
2022. évi 86. szám 2022. május 24., kedd)

11. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre
119. § Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: 
miniszter) a Kormány
1.-5. (…),
6. fogyasztóvédelemért
felelős tagja.
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Mi változik az új kormányzati struktúrában még? 

Egyelőre megválaszolatlan kérdés, hogy:
• A fogyasztóvédelem sokszereplős, szerteágazó, széttagolt intézményrendszerében 

[kormányhivatalok, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH), Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), Gazdasági Versenyhivatal, Békéltetés] lesz-
e bármilyen változás,

• a fogyasztók számára átláthatóbbá válik-e, hogy:
• ténylegesen kihez kell fordulni, és ki miben tud segíteni,
• mely szervezet weboldalán mihez található a legbiztosabban mérvadó információt.

• Mikor lesz minden „update”? (Pl. a Fogyasztóvédelmi Portál 2022. június első 
napjaiban még az Innovációs és Technológiai Minisztérium égisze alatt szerepel.)
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A jogszabályi környezet főbb részei és ezek 
változása 2022.05.28-tól (1.)

1997. évi CLV. törvény [ Fgytv. ] a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény [Ektv.] az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről  
2008. évi XLVII. törvény [ Fttv. ] a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

VÁLTOZÁS!!!
• Új fogalmak,
• Új tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felsorolása a mellékletben (32-

35.).
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor


A jogszabályi környezet főbb részei és ezek 
változása 2022.05.28-tól (2.)

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól

SOK VÁLTOZÁS!!! Lásd a külön diákat!
• Új fogalmak (4. §.),
• Új kiegészítések a szerződéskötést megelőző tájékoztatásban,
• Új, az online piacokon kötött szerződésekre vonatkozó egyedi kiegészítő tájékoztatási 

követelmények,
• Stb.

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet („Ár rendelet”) a termékek eladási ára és 
egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

VÁLTOZÁS!!!
• Új 2/A. § - A „leárazás” előtti „felárazás” kizárása érdekében az árcsökkentés bejelentése 

esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, 
meghatározott ideig alkalmazott árat. 

12

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900004.nfg


Részletesebben
• Nézzük az egyes jogszabályok 

változásait!

• És ezek hatásait a vállalkozás 
tevékenységeire.
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A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 

évi XLVII. törvény [ Fttv. ] változásai 
Ami nem változott: a 3.- 8. § sok szempontot sorol fel a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat meghatározására, de a törvény mellékletében 

meghatározott kereskedelmi gyakorlatok további szempontok vizsgálata 
nélkül is tisztességtelenek.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv


Új fogalmak

2. § E törvény alkalmazásában:

j) *  rangsorolás: a termékek relatív kiemelése a kereskedők által bemutatott, 
megszervezett vagy közölt módon, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, 
szervezéshez vagy közléshez használt technológiai eszközökre,

k) *  online piac: olyan szolgáltatás, amely a kereskedő által vagy a kereskedő 
nevében működtetett szoftvert, többek között weboldalt, valamely weboldal egy 
részét vagy valamely alkalmazást alkalmaz, és amelynek révén a fogyasztók 
távollevők közötti szerződést köthetnek más kereskedőkkel vagy fogyasztókkal.

(Pl. Jófogás, Facebook Marketplace stb., de bárki, akármilyen kicsiben is de megfelel 
az „online piac” fogalma alatti tevékenységnek.)
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2008. évi XLVII. törvény [ Fttv. ] a 
fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról változásai (1)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv


A Melléklet új 
pontjai
32. *  A keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresési lekérdezése alapján, anélkül, hogy 
egyértelműen felfednék a fizetett hirdetéseket vagy a kifejezetten a termékeknek a keresési eredmények 
közötti magasabb rangsorolását célzó fizetést. (Lényegében hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy 
organikusan, vagy fizetett reklámként kerül-e a kereséséi lista elejére valami.)

33. *  Rendezvényekre szóló jegyek viszonteladása fogyasztók részére, ha a kereskedő azokat 
automatizált eszközökkel vásárolta meg, hogy megkerülje az egy személy által megvásárolható jegyek 
számára vonatkozó korlátozásokat vagy a jegyvásárlásra alkalmazandó bármely más szabályt. (Ha a 
technika ki is tudja kerülni a kaput,  igazolni kell tudni a szabály betartását. )

34. *  Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen 
használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor 
annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. (A „kamu profilok” minden 
formában tilosak, kétség esetén a valós fogyasztói minőséget igazolni kell tudni. )

35. *  A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy ajánlások benyújtása, 
illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy 
közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása. („Túl szép, hogy igaz legyen?”  Csak az IGAZ 
fogadható el, a „túlszépítés” minden formában tilos.)
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2008. évi XLVII. törvény [ Fttv. ] a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
változásai (2)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv


Na jó, de mit 
kell tennem?
34. *  Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták 

vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak 

ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. 

A webáruházat üzemeltető vállalkozások kreativitására szükség van.

Ésszerű lépés pl.: az értékelő személye valamilyen moderálási folyamat 

révén igazolhatóan korábbi vásárló.

Arányos lépés pl.: visszaigazoló – azonosító e-mail a számlaszámmal  

azonosítva a megvásárolt terméket.

És/vagy: új fogyasztói vélemény szabályzat, értékelés csak a szabályzat 

elfogadása után.
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2008. évi XLVII. törvény [ Fttv. ] a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
változásai (3)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv


A GVH hasznos 
útmutatója
Az ételrendelésre és házhozszállításra szakosodott online platformok 
körében 2021. szeptemberében végzett gyorsellenőrzés tapasztalatai 
alapján a Gazdasági Versenyhivatal javaslatokat fogalmazott meg a 
platform-szolgáltatóknak.

• Érdemes tanulmányozni!

• A GVH javaslata is kiemeli az Értékelési- és Moderálási Szabályzat 
fontosságát és az értékelési szempontrendszer elemeinek előzetes 
ismertetését.  

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/vallalkozasoknak/Egyertelmuen_m
egismerhetoen_atlathatoan_javaslatok_a_hazai_etelkiszallito_platformo
knak.pdf1&inline=true
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2008. évi XLVII. törvény [ Fttv. ] a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
változásai (4)

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/vallalkozasoknak/Egyertelmuen_megismerhetoen_atlathatoan_javaslatok_a_hazai_etelkiszallito_platformoknak.pdf1&inline=true
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv


A fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet néhány 

változása

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


Digitális tartalom 
személyes adatért 
cserébe

(1a) *  E rendeletben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, ha 
a vállalkozás nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalmat 
szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását 
vállalja, a fogyasztó pedig személyes adatokat szolgáltat vagy ilyen 
adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás részére, …

(kivéve, ha a vállalkozás a rá vonatkozó jogi követelményeknek való 
megfelelés lehetővé tétele céljából kezeli, és a kereskedő semmilyen 
más célból nem kezeli ezeket az adatokat.)

Szinkronizálni az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóval!!!
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45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (1)

Az is fogyasztói szerződés, ha „csali 
dokumentumért” iratkozik fel valaki 
hírlevélre.

[1. § (1a) pont – új!] 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


Az online piac

• Információt kell adni a fogyasztó számára a keresési lekérdezése nyomán megjelenő ajánlatok 
rangsorolását meghatározó fő paraméterekről közvetlenül és könnyen elérhető online felületen. 

• Tájékoztatni kell a fogyasztót, hogy:

• az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél vállalkozásnak minősül-
e, hiszen amennyiben ez a fél nem vállalkozás (hanem például magánszemély), a szerződés 
nem minősül fogyasztói szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói 
jogok;

• szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek hogyan oszlanak meg árukat, szolgáltatásokat vagy 
digitális tartalmat kínáló harmadik fél és az online piac szolgáltatója között, és hogy ez nem 
érinti az online piac szolgáltató vagy a harmadik fél vállalkozás szerződés szerinti 
kötelezettségeit.

• Vagyis:  kell egy világos Tájékoztató vagy Szabályzat erre!

• Mi a rangsorolás algoritmusa, befolyásolja-e ezt valamilyen gazdasági körülmény?

• Ki kicsoda az online piactéren? Ki, miért és hogyan áll helyt?
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45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (2)

Ha online piacot működtetünk, akkor egy 
sor új kötelezettség párosul ehhez.

Egyedi kiegészítő tájékoztatást kell adni! 
[11./A. §] 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


A 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes 
rendelet („Ár rendelet”)

lényeges változása

A „felárazás” utáni „leárazás” vége.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900004.nfg


Új 2/A. §. 

2/A. § *  (1) Az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni 

a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, 

meghatározott ideig alkalmazott árat.

Bővebb és részletes, példákkal jól illusztrált tájékoztató érhető el a 

Fogyasztóvédelmi Portálról az alábbi linken: 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-

preview/15961/49e326ecebdfce1c124bf33f6802454a.pdf
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4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes 
rendelet

(„Ár rendelet”) 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/15961/49e326ecebdfce1c124bf33f6802454a.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900004.nfg


Ellenőrző 
kérdések
Csak gondolatébresztő 
gyanánt, mivel az itt 
felsoroltakon túl egy adott 
vállalkozás kapcsán 
számos egyéb kérdés is 
felmerülhet.



„Pipa”, ha az állítás igaz. Kevés „pipa” = sok feladat (1)
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❑A vállalkozás nem alkalmaz a vállalkozás a keresési eredmények közötti magasabb 
rangsorolását célzó fizetést a fogyasztó online keresési lekérdezésének 
befolyásolására, vagy ha alkalmaz, akkor egyértelműen felfedi, hogy az fizetett 
hirdetés eredménye. [ Lásd: Fttv. – Melléklet 32. pontja ]

❑A vállalkozás nem foglalkozik rendezvényekre szóló jegyek viszonteladásával 
fogyasztók részére, vagy ha igen, akkor azokat nem automatizált eszközökkel 
vásárolta meg, hogy megkerülje az egy személy által megvásárolható jegyek számára 
vonatkozó korlátozásokat vagy a jegyvásárlásra alkalmazandó bármely más szabályt. 
[Lásd: Fttv. – Melléklet 33. pontja ]

❑A vállalkozás tudja igazolni, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, 
akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, és az értékelések ilyen 
fogyasztóktól származnak? [ Lásd: Fttv. – Melléklet 34. pontja ]

❑A vállalkozás a termékek népszerűsítése érdekében nem nyújt be valótlan fogyasztói 
értékeléseket vagy ajánlásokat, illetve más jogi vagy természetes személyt sem bíz 
meg ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások 
valótlan bemutatásával. [ Lásd: Fttv. – Melléklet 35. pontja ]

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv


„Pipa”, ha az állítás igaz. Kevés „pipa” = sok feladat (2)
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❑Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és/vagy távollévők között kötött szerződés révén 
értékesít a vállalkozás, akkor a szerződés megkötését megelőző tájékoztatásban 
tájékoztatja-e a fogyasztót az eddig is kötelező elemeken túl a vállalkozás 
telefonszámáról? [45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - 11. § (1) c)] 

❑A vállalkozás nem  online piac szolgáltatója (vagyis nem olyan vállalkozás, aki vagy amely 
online piacot [Fttv. 2. § k)]  biztosít a fogyasztók számára). 

❑A vállalkozásnak van Értékelési- és Moderálási Szabályzat és annak elfogadása (például 
jelölőnégyzettel) megfelelően dokumentált és utólag is igazolható?  

❑Ha jótállási jegy kiállítására kötelezett terméket forgalmaz a vállalkozás, a használt jótállási 
jegy megfelel az ajánlottnak?

Amennyiben valamelyik  állítás előtti jelölőnégyzetet nem sikerült jó szívvel „kipipálni”, akkor 
annak miértjét célszerű megfejteni és a megoldást megkeresni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/d/da/daa/daac1b8c99aed7bbe56570bc27a0c1b.pdf


Továbbá 
gondoljuk át:
• Van-e a fogyasztóvédelmi rendelkezések 
miatt vagy azzal összefüggésben valami 
karbantartásra értett dokumentum? 
Például:

• Adatkezelési tájékoztató,

• Vonatkozó Szabályzat,

• Munkaköri leírás stb. 

• Ha valami „elkopott” a korábbi 
dokumentumokban, cseréljük újra!

• Ha létrehoztuk az új 
dokumentumo(ka)t, akkor megfelelően 
kommunikáltuk is az érintetteknek?
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A technológia

• Sok mindenben segít 
(pl. a 
kommunikációban, 
folyamatok 
egyszerűsítésében 
stb.).

• De ki is kell szolgálni 
a rá vonatkozó 
előírásokat!
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Gondoljuk meg!
• Ha a vállalkozásoknak 

ilyen sok változást kell 
megemészteni, a 
változások a 
fogyasztónak sem 
könnyítik meg a 
megértést.

• Segítsünk neki, 
számára is érthető 
tájékoztatással! (Hálás 
lesz érte.)
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Az „örök” 
probléma
• Mire számít a 
fogyasztó?

• Mit kap?

• Mi e kettő viszonya 
egymáshoz?

• És ami nagyon 
fontos: miről 
tájékoztattuk előre?
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Feladat (ismét)
• Az új szabályok 
szerint ismét végig 
kell gondolni a 
vállalkozás 
érintettségét.

• Újra hiánytalanul ki 
kell rakni a puzzle-t a 
folyamatokban!

• Újra kell írni a 
tájékoztatókat 
(érthetően, ne csak 
ügyvéd értse)!

• Stb. 31



Gondolkodjunk 
komplex 
módon!
• Érdemes teljesen 
átvizsgálni a 
kapcsolatokat.

• Minden kapcsolati 
ponton „el kell varrni 
a szálakat”!

• Például új vagy 
változó feladatok 
esetén hozzányúlni 
munkaköri leíráshoz 
is!

32



Köszönöm a figyelmet!
https://munkajogi-tudas.hu

Amennyiben segíthetek:

baksai.zoltan@munkajogi-tudas.hu

https://munkajogi-tudas.hu/
mailto:baksai.zoltan@munkajogi-tudas.hu

