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Jelentős változások a fogyasztóvédelmi 

szabályokban 2022. május 28-tól  

2022. május 

 

Az uniós fogyasztóvédelmi joganyag korszerűsítését célzó (EU) 

2019/2161 számú Irányelvben foglaltaknak a magyar jogi 

szabályozásba történő átültetése eredményeként a 2022. május 

28-val jelentősen változnak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

egyes szabályok. Az új rendelkezésekben nagy hangsúlyt kaptak a 

digitális szolgáltatásokra és az online piacra vonatkozó előírások. 

_____________________________________________________ 

 

A változások érintik többek között  

 

- a jogkövetkezmények kiszabásának a szempontjait; 

- a kiszabható bírság mértékét több tagországot érintő jogsértés 

esetén; 

- a kettős minőséget, mint megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot; 

- az árkedvezmények feltüntetésének szabályait 

- az online piacokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeket. 

 

Az új szabályok módosítják  

 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt,  

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvényt,  

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletet,  

- a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 

feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009(I.30.) NFGM-

SZMM rendelet rendelkezéseit.  
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Hírlevelünkben – a teljesség igénye nélkül – röviden bemutatjuk az 

új rendelkezésekkel bevezetésre kerülő lényegesebb változásokat. 

 

1. Jogkövetkezmények meghatározásának szempontjai 

Bővül azon szempontok köre, amelyeket a fogyasztóvédelmi hatóság az 

eljárása során figyelembe vesz a jogsértés esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményeinek meghatározásakor. Új szempontok például: 

 

• a vállalkozás által tett intézkedések a fogyasztók által 

elszenvedett kár csökkentésére vagy megtérítésére; 

• a vállalkozás által korábban elkövetett bármely jogsértés; 

• a vállalkozás által a jogsértés révén elért pénzügyi előnyök vagy 

elkerült veszteségek; 

• a vállalkozással szemben ugyanazon jogsértésért más 

tagállamokban kiszabott szankciók a határokon átnyúló 

esetekben, valamint 

• az eset egyéb enyhítő vagy súlyosító körülmények. 

 

2. A bírság mértékének meghatározása kiterjedt jogsértés 

esetén 

A kiterjedt, legalább két másik tagállamot is érintő, illetve EU-s dimenziójú 

jogsértés esetén az EU Irányelvben meghatározottakkal összhangban a 

bírság összege: 

• a vállalkozás nettó árbevételének legalább 4%-a, 

• ha a vállalkozás árbevétele nem állapítható meg, akkor legalább 2 

millió euró. 

 

3. „Kettős minőség”, mint megtévesztő kereskedelmi gyakorlat 

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül ezentúl, ha egy árut 

az egyik tagállamban akként forgalmaznak, hogy az megegyezik egy más 

tagállamban forgalmazott áruval, miközben az utóbbi áru összetételében 

vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak, kivéve, ha ezt jogszerű és 

objektív tényezők indokolják. 

4. Bővül a tisztességtelen gyakorlatok „fekete listája” 

További négy tényállással bővül a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok listája: 

• A keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresési 

lekérdezése alapján, anélkül, hogy felfednék a fizetett hirdetéseket 

vagy a magasabb rangsorolását célzó fizetést. 

• 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 más szabályt. 

• Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók 

nyújtották be, akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a 

terméket, anélkül, hogy ellenőrizték volna, hogy az értékelések 

ilyen fogyasztóktól származnak. 

• A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói 

értékelések vagy ajánlások benyújtása, vagy fogyasztói 
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értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan 

bemutatása. 

 

5. Árcsökkentés esetén a megelőző ár feltüntetése 

Az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni a korábbi, a 

vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, legalább 30 napig 

alkalmazott árat. 

Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a 

vállalkozás által legalább 15 napja alkalmazott ár. 

Ezen szabály nem vonatkozik a romlandó vagy minőségüket rövid ideig 

megőrző termékekre. 

6. A digitális szolgáltatással és az online kereskedelemmel 

kapcsolatos új fogalmak definiálása 

A módosításokkal új fogalmak kerültek meghatározásra, amelyek 

alkalmazásra kerülnek a fogyasztóvédelmi jogszabályok új 

rendelkezéseiben. Ezek közé tartozik többek között: a digitális tartalom, 

digitális szolgáltatás, online piac, online piac szolgáltatója, rangsorolás, 

kompatibilitás, funkcionalitás, interoperabilitás. 

7. Online piacokon kötött szerződések esetén további 

tájékoztatási kötelezettség előírása 

Online piaci szolgáltatóval kötött szerződés esetén az online piac 

szolgáltatója köteles megfelelő módon tájékoztatni a fogyasztót: 

 

• a keresési lekérdezés nyomán megjelenő ajánlatok 

rangsorolását meghatározó fő paraméterekről; 

• arról, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat 

kínáló harmadik fél vállalkozásnak minősül-e; 

• arról, hogy ha az árukat/szolgáltatásokat kínáló harmadik fél 

nem vállalkozás, a szerződés nem minősül fogyasztói 

szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a 

fogyasztói jogok; 

• arról, hogy a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek 

hogyan oszlanak meg árukat, szolgáltatásokat vagy digitális 

tartalmat kínáló harmadik fél és az online piac szolgáltatója között. 

 

____________________________________________________________ 

 
 
 
Kapcsolat  

További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 

Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.  

 

Megjegyzés: A fentiek csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem 
helyettesítik a szakmai tanácsadást. Bár összeállításunk a lehető legnagyobb 
gondossággal készült, nem vállalhatunk felelősséget semmilyen hibáért, hiányos 
közlésért vagy véleményért. 

 


