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1. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 38/2022. (IX. 27.) MNB rendelete a 

jegybanki alapkamat mértékéről 
 

2022. szeptember 27-én kihirdetésre került, és 2022. szeptember 28-án hatályba lépett a 38/2022. (IX. 

27.) MNB rendelet, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a 

rendelet hatályba lépésének napjától a jegybanki alapkamat mértéke 13,00%. 

2. Két szlovák tulajdonú Elf Bar-webáruház lekapcsolását rendelte el a GVH 

 
Két szlovák tulajdonú, de magyar nyelvű webáruház lekapcsolását rendelte el a GVH szeptemberben a 

részletes vizsgálat lezárultáig, melyek különböző típusú elektromos cigarettákat - köztük Elf Bar 

termékeket - hirdetnek a magyar vásárlóknak. A Gazdasági Versenyhivatal a Bensons Europe s.r.o. és a 

Vaper s.r.o. vállalkozások elleni vizsgálatot még a nyáron indította, mert a fogyasztók a cégek honlapjai 

alapján legálisan árusíthatónak gondolhatják az általuk forgalmazott és a fiatalok körében nagyon 

népszerű termékeket, holott hazánkban mind a nikotin tartalmú elektronikus cigaretták, mind a 

nikotinmentes, ízesített, dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalmazása és távértékesítése 

tiltott. 

 

Jelen intézkedés célja, hogy a termékek az eljárás lezárultáig ne juthassanak el a hazai fogyasztókhoz. 

Az Elf Barral mind az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), mind a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) foglalkozott, szabályozási, tájékoztató és információs 

tartalmakat jelentetettek meg róla, előbbi kilenc féle Elf Bar laboratóriumi vizsgálata során 

megállapította, hogy egyes termékeknél a nikotinmennyiség magasabb, másoknál pedig alacsonyabb, 

mint amit a csomagoláson feltüntettek, ám a legtöbb esetben meghaladja a hazai jogszabályok által 

lehetővé tett 20 mg/ml-t, s még a nikotinmentes verzióban is kimutatható a nikotin. 

 

A két érintett webshop egyike már nem elérhető, míg a másik webáruház továbbra is működik, ezért a 

vállalkozással (Bensons Europe s.r.o.) szemben a GVH elrendelte a döntés végrehajtását, valamint 

pénzbírságot szabtak ki a cégre és annak ügyvezetőjére, amely egészen addig növekszik, amíg a 

vállalkozás nem teljesíti az intézkedést. 

3. Bírságot kapott az Instagram az Európai Unió GDPR rendeletének 

megsértéséért 
 

A gyermekek adatainak védelme miatt, az EU GDPR rendeletének megsértése okán 405 millió eurós 

(160 milliárd forint) bírságot szabott ki az ír adatvédelmi hatóság az Instagramra, mert miközben a 

felhasználók üzleti profilra váltottak, hogy hozzáférjenek az elemző eszközökhöz, például a 

profillátogatásokhoz, nem tudták, hogy ezzel telefonszámuk és e-mail címük is nyilvánossá válik. 

Az Instagram tulajdonosa, a Meta fellebbezni kíván a döntés ellen, ugyanis szerintük ez a vizsgálat 

olyan régi beállításokra fókuszált, amelyet már frissítettek, s azóta több olyan új funkciót is kiadtak, ami 

segít megőrizni a fiatalok adatait. 
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4. Nem kell engedély a harmadik országbeli állampolgároknak a paksi 

beruházáson történő munkavállaláshoz 
 

A veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására 

vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) kormányrendelet szerint az illetékes 

kormányhivatalnak szakhatóságként nem kell részt vennie a külföldi munkaerő-foglalkoztatással 

kapcsolatos összevont kérelmezési eljárásban, ha a harmadik országbeli állampolgár a Paksi 

Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatban vállal munkát a projekt törvény alapján 

meghatározott fővállalkozójánál, alvállalkozójánál, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő 

foglalkoztatást is. 

Így a fenti, 2022. augusztus 18-án, a Magyar Közlöny 2022. évi 137. számában megjelent rendelet 

alapján lazítás történt a harmadik országbeli – Európai Unión és Európai Gazdasági Térségen kívüli – 

munkavállalók Magyarország területén történő foglalkoztatásával kapcsolatosan. 

 

5. Bírságot kapott a Digi, mert megtévesztette ügyfeleit 
 

190 millió forintos bírságot rótt ki a Gazdasági Versenyhivatal a Digire, mert nem tájékoztatta a 

fogyasztókat „DIGINet 1000” nagysebességű internetcsomagjának népszerűsítésekor arról, hogy az 

ígért sebesség elérése vagy megközelítése nem lehetséges a Digi által a szolgáltatással együtt 

biztosított eszközzel, s a cég reklámjai azt a benyomást keltették, hogy a vállalat ügyfelei a szolgáltatás 

igénybevétele során minden további feltétel nélkül elérhetik a kínált sebességet, holott ahhoz a 

fogyasztóknak olyan saját wifiroutert kell beszerezniük, ami erre alkalmas. 

Azzal, hogy a Digi elismerte a jogsértést és együttműködött a hatósággal, összesen 60%-os 

bírságcsökkentést kapott. 

 

6. Megbüntette a GVH a Fatbond fogyókúrás kapszula forgalmazóját és a 

vele együttműködő reklámügynökséget 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 32 millió forint bírságot rótt ki a Fatbond fogyókúrás kapszula 

forgalmazójára, az SCB Trade Kft.-re és a vele együttműködő Kék Padlizsán Kft. reklámügynökségre, 

mert a fogyasztókat megtévesztő, megalapozatlan állításokkal és téves besorolás szerint, egészségügyi 

szakember, ismert színész, fitnesz bajnok és influenszerek közreműködésével népszerűsítették az 

érintett terméket, holott az influenszermarketing a gyógyászati segédeszköz termékek esetében 

kifejezetten tilos. 

Mivel a reklámügynökség az eljárásban együttműködött a hatósággal, 70%-os mérséklést kapott, így 

őket mindösszesen 3 millió forint megfizetésére kötelezte a hatóság. 
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7. Az MNB 61 millió forintos bírságot szabott ki az Allianz Biztosítóra 
 

A Magyar Nemzeti Bank 35 millió forint felügyeleti és 26 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki 

az Allianz Biztosítóra az adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszerében feltárt, továbbá az 

ügyfelek tájékoztatásával és a panaszkezeléssel kapcsolatosan észlelt hiányosságok miatt. 

A biztosító például nem tette közzé honlapján megfelelően a panaszkezelési szabályzatát és annak 

tartalma sem felelt meg mindenben a jogszabályoknak. Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási (KGFB) 

termékénél nem a jogszabályi határidőben értesítette ügyfeleit, ahogy a kötvény- és kárnyilvántartót sem 

a szerződések létrejöttéről, a díjfizetések elmaradásáról vagy a szerződések díjnemfizetés miatti 

megszűnéséről. A nem-életbiztosítási termékek vonatkozásában a biztosító nyilvántartási rendszerében 

több esetben nem a valós kárbejelentési dátumokat szerepeltette, míg az életbiztosítások esetében az 

ajánlattól eltérő fedezetek kezelésével kapcsolatosan akadtak problémák. 

 

8. Hiába a regisztráció, csak az előfizetéssel rendelkezők tudnak társat 

találni az Elittárson 
 

A nemzeti versenyhatóság vizsgálatot indított a Spark Networks Services GmbH ellen annak kapcsán, 

hogy a vállalkozás az általa működtetett Elittárs elnevezésű társkereső felhasználóival nem közli 

egyértelműen a regisztráció előtt, de annak során sem, hogy a többiek profilképeinek megtekintése, 

valamint az üzenetek küldése és fogadása előfizetés nélkül nem lehetséges. Az előfizetést már 

megvásárolt felhasználók szintén nincsenek megfelelő módon tájékoztatva arról, hogy ők kikkel tudnak 

kapcsolatba lépni, tehát kik az előfizetéssel rendelkező és az ingyenesen regisztrált tagok. 

Az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a fogyasztók megtévesztését 

elkövette volna, a vizsgálat lefolytatására biztosított időtartam három hónap. 

 

9. Kasza Tibi étrend-kiegészítőinek reklámjait vizsgálja a Versenyhivatal 
 

Vizsgálatot indított a GVH a Challenge étrend-kiegészítőket forgalmazó Manker Beauty Kft. ellen 

júniusban, mert a cég honlapján és közösségi oldalain vélhetően megtévesztően sugallja a 

fogyasztóknak, hogy a termék fogyasztása alkalmas lehet betegségek megelőzésére, valamint a 

termékcsalád népszerűsítése kapcsán jogsértő lehet azon állításuk is, hogy a megfelelő étrend mellett 

segíti a fogyást és a súlytartást, továbbá, hogy a termék cukormentes, mindenmentes. 
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10. Novemberig marad a veszélyhelyzet 
 

Az Országgyűlés ez év májusában szavazta meg Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítását és 

ezzel összefüggésben megváltoztatta a katasztrófavédelmi törvényt is, mely két előterjesztés által 

lehetővé vált, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán a Kormány május 25-től veszélyhelyzetet hirdessen. 

A veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslatot 2022. június 8-án fogadta el az Országgyűlés. A szomszédos 

országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 

következményeinek elhárításáról szóló jogszabály célja, hogy a Kormány gyors és határozott 

döntéshozatallal tudjon reagálni a háború okozta biztonsági, humanitárius és gazdasági 

következményekre. A Kormány a törvény hatályig, azaz 2022. november 1-jéig élhet a különleges 

jogrendi eszközökkel. 

 

11. 2024-től az Apple is csak USB-C csatlakozós mobiltelefonokat árulhat az 

EU-n belül 
 

Az elektronikai hulladék mennyiségének csökkentését és a termékek fenntarthatóbbá tételét célozza az 

Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának megállapodása, amelynek értelmében 2024 őszétől 

a kis- és közepes méretű hordozható elektronikus eszközök legtöbbje gyártótól függetlenül csak USB 

Type-C típusú töltővel lesz árusítható az Európai Unióban. Az új szabályok nemcsak a mobiltelefonokra, 

hanem a tabletekre, tölthető fülhallgatókra, digitális fényképezőgépekre, hordozható hangszórókra és az 

e-olvasókra is vonatkoznak. 

Jelenleg az Apple a legnagyobb gyártó, amely egyedi csatlakozót használ a mobiltelefonjainál, de az 

EU-n belül 2024-től az iPhone-oknak és az iPadeknek is meg kell felelni az új szabályozásnak. 

Az Európai Parlament számításai szerint az átállás a szükségtelen töltővásárlás elkerülésével évente 

250 millió eurós megtakarítást is eredményezhet, emellett további előnye, hogy kevésbé fogja terhelni a 

környezetet, hiszen a nem használt töltők az Európai Unió területén belül éves szinten ez idáig mintegy 

11 ezer tonna hulladékot tettek ki. 

 

12. Havi húszezer forintos fizetéskiegészítés járhat a távmunkában dolgozó 

munkavállalóknak 
 

A pandémia alatt népszerűvé vált home-office intézménye csak részben volt távmunkának tekinthető, 

hiszen míg a távmunka az Mt. 196. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató telephelyétől elkülönült 

helyen, rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és 

eredményét elektronikusan továbbítják, addig a home-office során a munkavállaló a munkaidejének csak 

egy részét tölti a munkahelytől eltérő helyen. 
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A 2022. június 1-jétől életbe lépő törvényi szabályozás értelmében bár a munkáltatónak és a 

munkavállalónak változatlanul munkaszerződésben kell megállapodniuk a távmunkavégzésben, a 

távmunka lehet részbeni is, így a home-office-ban dolgozók is jogosulttá válnak a távmunkás 

munkaviszonyuk teljesítésével összefüggésben álló költségeik munkáltató általi megtérítésére. 

Az átalánydíj mostani bevezetésével ráadásul a munkaadónak a mindenkori minimálbér 10 százalékát 

nem szükséges tételesen, számla alapján elszámolnia, így a távmunkában dolgozók akár havi 20 ezer 

forintot is kaphatnak a feladataik ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére, mint például rezsi, 

internet, biztosítás. 

A rendelkezések továbbra is megkülönböztetik a számítástechnikai eszközzel és a nem 

számítástechnikai eszközzel végzett távmunkát, de míg előbbi esetén a munkáltató írásos tájékoztatást 

ad a munkavégzéshez szükséges biztonságos munkakörülmények szabályairól, utóbbi esetében a 

nagyobb kockázatra tekintettel érvényben maradnak a szigorúbb munkavédelmi kritériumok. 

 

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. szeptember 28. 

 

Pánszky Ügyvédi Iroda 
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