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1. Ismét erősödnek a fogyasztók jogai, 2022. május 28-tól több hazai 

fogyasztóvédelmi jogszabály is módosul 

 
2022. május 28-tól a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvényt (Fttv.) új rendelkezései alapján szigorodnak a fogyasztók tájékoztatásával 

kapcsolatos előírások az online kereskedelemben. Az új szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

– Tilos a termék vagy vállalkozás népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékeléseket és 

ajánlásokat közzétenni, emellett a közzétenni kívánt értékelések kapcsán közölni kell azt is, hogy 

ellenőrizték-e, hogy a vélemény olyan vásárlótól származik, aki valóban megvette és kipróbálta a 

terméket; 

 

– Amennyiben a fogyasztó rákeres egy adott termékre vagy vállalkozásra és a találatok sorrendjét 

fizetett hirdetés vagy fizetett rangsorolás módosította, azt a fogyasztók számára egyértelműen fel kell 

tüntetni; 

 

– Tilos a fogyasztókra észrevétlenül ható módszerekkel megzavarni döntésüket, olyan vizuális elemeket, 

pl. visszaszámlálót megjeleníteni az elektronikus felületen, ami rosszhiszeműen befolyásolja őket; 

 

– Tilos rendezvényekre szóló jegyek viszonteladása a fogyasztók részére, ha azokat a kereskedő 

automatizált eszközökkel vásárolta meg, ezáltal megkerülve az egy személy által megvásárolható 

jegyek számára vonatkozó korlátozásokat. 

 

Módosul a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 

szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (Árrendelet) is, mely kimondja, hogy 

2022. május 28-tól a kereskedelmi engedmények – akciós árak, leértékelések, árkedvezmények – 

bejelentésekor minden esetben fel kell tüntetni a korábbi árat, amely kizárólag az árcsökkenés 

alkalmazásának első napját megelőző legalább harminc (új termék esetében tizenöt) napon belüli 

legalacsonyabb ár lehet, ezzel akadályozva meg azt, hogy a kereskedők a vásárlókat megtévesztő 

árcsökkentéseket alkalmazzanak oly módon, hogy az akciók előtt megemeljék a korábbi árat és ezáltal 

hamis képet fessenek az árengedmény mértékével kapcsolatosan. 

 

Az árfeltüntetési szabályok nemcsak az online kereskedelmi térben, hanem a hagyományos 

kereskedelemben is alkalmazandóak, nem terjednek ki azonban a szolgáltatásokra, a digitális tartalomra 

és a digitális szolgáltatásokra, valamint a romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre. 

 

Az akciós árcsökkentésre vonatkozó részletes megfelelés rendje ide kattintva érhető el. 

 

A fentiek mellett változások érintik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt 

(Fogyasztóvédelmi törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletet (B2C Kormányrendelet) is. 

 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/15961/49e326ecebdfce1c124bf33f6802454a.pdf
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2. Gyermekeket átverő mobiljáték kapcsán bírságolt meg a GVH három hazai 

influencer marketing ügynökséget 
 

A GVH tavaly májusban az elsődlegesen kamaszoknak és kiskamaszoknak szánt Ask Bongo („Kérdezd 

Bongot!”) szolgáltatás hirdetései miatt 350 millió forintos bírságot szabott ki a játékot üzemeltető ausztrál 

cégcsoportra. A széles körben reklámozott játékban Bongo, a kismajom emelt díjas SMS-ért válaszolt a 

feltett kérdésekre. A szolgáltatás jogsértő módon, közvetlenül ösztönözte a gyermekeket vásárlásra, 

reklámjaiban pedig elhallgatta a fogyasztók előtt az igénybevételért felszámolt díjazást és az 

igénybevételhez megadott személyes adatok kezelésének módját. A versenyhatóság az ügyben 

megállapította három hazai influencer marketing ügynökség és egy webtartalom-gyártó felelősségét is, 

de a bírságolás helyett a jövőbeni jogkövetést elősegítő programokat írt elő számukra, mely programok 

teljesítését mind a négy cég vállalta. A határidő lejártával zajlott utóellenőrzésen azonban megállapításra 

került, hogy hárman késve vagy hiányosan dokumentálva hajtották végre az előírt programot, így a 

hatóság most összesen 900 ezer forintos bírságot rótt ki a Bona Extra Kft.-re, a P4R Digital Agency Kft.-

re és a Social Guru Magyarország Kft.-re. 

3. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2022. (IV. 26.) MNB rendelete a 

jegybanki alapkamat mértékéről 
 

2022. április 26-án kihirdetésre került, és 2022. április 27-én hatályba lépett a 13/2022. (IV. 26.) MNB 

rendelet, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a rendelet 

hatályba lépésének napjától a jegybanki alapkamat mértéke 5,40%. 

4. Tisztességtelen reklámgyakorlata miatt indított vizsgálatot a GVH egy 

szőnyegáruházzal szemben 
 

A versenyhatóság 2022. áprilisban indított vizsgálatot a Szőnyeg galéria Kft.-vel szemben, amely 

vállalkozás megtévesztően állíthatja reklámjaiban, hogy végkiárusítást tart, ezzel ösztönözve a 

fogyasztókat a vásárlásra, holott nem áll szándékában bezárni az üzletét és megszüntetni a 

tevékenységét. Emellett feltehetően a piaci elsőségére és a termékválasztékának nagyságára vonatkozó 

állításai is megalapozatlanok. Az eljárás lefolytatására három hónap áll rendelkezésre. 

 

5. Mesterséges intelligencia alkalmazásával összefüggő bírságot szabott ki 

a NAIH a Budapest Bankra 
 

250 millió forintos GDPR-bírságot osztott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH) a Budapest Bankra, amely mesterséges intelligencia alapú hangelemző szoftverrel elemezte az 

ügyfelek érzelmeit és értékelte a call centeres hívásait. A szoftver segítséget nyújtott a telefonos 

ügyfélszolgálati munka minőségének javításában, az ügyfelek visszahívásának priorizálásában, így az 



  

 

4 

 

ügyfél-elégedettség növelésében és az ügyfélmegtartásban. A szoftver minden telefonhívás alkalmával 

vizsgálta a csendet, az indulatokat, a hanglejtést, a kulcsszavak elhangzását annak megállapítása 

céljából, hogy az ügyfél mennyire érthette a tájékoztatást és hogy az ügyfélszolgálattal történt 

beszélgetést követően elégedetten távozhatott-e. A szoftver segítségével kiértékelt és sorbarendezett, 

problémásnak ítélt ügyfelekkel később senior kollégák vették fel a kapcsolatot a félreértések elsimítása 

végett. A pénzintézet honlapján közzétett telefonos adatkezelési tájékoztató azonban nem nyújtott 

megfelelő tájékoztatást az érintettek részére. Noha a hatóság utasítására a szoftver használatát 

egyelőre felfüggesztették, a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat nem egyedüliként használja 

a pénzügyi szolgáltató Magyarországon. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen hírlevelünk célja az általános jellegű tájékoztatás, tartalma semmi 

esetre sem minősül egyedi ügyekben felhasználható jogi tanácsnak vagy véleménynek. Ha a fentiekkel 

kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba dr. Pánszky Gyulával a 

gyula.panszky@panszky.hu e-mail címen, vagy a +36-1-200-3416-os telefonszámon. Köszönjük. 

 

Budapest, 2022. május 26. 

 

Pánszky Ügyvédi Iroda 

 

mailto:gyula.panszky@panszky.hu

