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1. Megjelent a közérdekű adatigénylések meggyorsításáról szóló törvény a 

Magyar Közlönyben 
 

Elfogadta az Országgyűlés a Kormány az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslatát, mely javaslat két ponton módosította az információszabadság-

törvényt: egyrészt tartalmazza a közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben 

indítható perek lefolytatásának gyorsításához, illetve az e perek hatékonyságának növeléséhez 

szükséges módosításokat, másrészt létrehozza a bárki számára elérhető, Központi Információs 

Közadat-nyilvántartást, amely tartalmazná a költségvetési szervek, illetve a helyi és nemzetiségi 

önkormányzatok 5 millió forintot elérő költségvetési támogatásainak, közbeszerzéseinek, 

szerződéseinek és kifizetéseinek adatait. 

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2022. évi XL. törvény 2022. 

november 14-én jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezt követően a Magyar Közlöny mellékletében 2022. 

november 15-én közzétették a törvényhez tartozó végső előterjesztői indoklásokat is. A fenti 

módosítások 2022. december 31-én lépnek hatályba. 

2. Januártól nem kell magunknál tartani a jogosítványt és a forgalmi 

engedélyt 

 
2023. január 1-jétől nem szankcionálható, ha a jármű vezetője nem tartja magánál a járművezetésre 

jogosító vezetői engedélyét, valamint a jármű fogalmi engedélyét. A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 2023. január 1-jétől hatályos 3. § (3) bekezdésének rendelkezése értelmében, ha a 

járművezető az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik, nem 

szükséges magánál tartania a magyar hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányt. A 

Rendelet 113. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a járművezető köteles a közúti ellenőrzés során az 

ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni a forgalmi engedélyt, kivéve a magyar hatóság által kiállított 

forgalmi engedélyt, ha a jármű szerepel a járműnyilvántartásban. 

A fenti okmányokat a közúti ellenőrzés során az intézkedő rendőrök ugyanis a náluk lévő elektronikus 

eszközzel is le tudják ellenőrizni, amennyiben azok Magyarországon kerültek kiállításra, illetve ezen az 

eszközön keresztül lehetőségük van letiltani őket. 

A külföldiek jogosítványát, valamint a külföldi rendszámú autók forgalmi engedélyét a jövőben is fel kell 

tudni mutatni az eljáró rendőrök számára. 
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3. Újból a már többször megbírságolt HelloPay-t vizsgálja a GVH 
 

2019-ben 20 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a GVH a HelloPay Zrt.-t, mert megállapításra 

került, hogy a cég által biztosított fizetőterminálokon a 10%-os borravaló-mérték alapbeállításként 

történő alkalmazása – különösen a fesztiválokon és a vendéglátóhelyeken jellemző fizetési körülmények 

(időnyomás, zaj, tömeg stb.) között – pszichés nyomást gyakorol a fogyasztókra. A HelloPay terminál 

ugyanis, ha a fogyasztó nem módosította, vagy nem törölte a fizetési folyamat vége előtt megjelenő 

„borravaló-csúszka” segítségével, a szolgáltatás végösszegéhez számolta a 10%-ának megfelelő 

borravalót is. Mivel a terminálok fent leírt működési módja a vásárló helyett döntötte el a borravaló 

fizetésének szándékát, mintegy elvárásként megjelenítve azt és meghatározva annak mértékét, 

meggátolva őket abban, hogy befolyásmentesen dönthessenek, a GVH eltiltotta a vállalkozást a 

tisztességtelen magatartástól és módosítania kellett a terminálok kijelzőjén látható tájékoztatást. 

Az utóvizsgálat keretében tartott ellenőrzés során a versenyhatóság megállapította, hogy bár történt 

fejlesztés, s noha a rendszer már rákérdez, hogy a vásárló akar-e borravalót adni, még mindig 

jogsértően sugall egy „elvárt” 10%-os adomány-mértéket, ezért 2021. novemberében újból elmarasztalta 

a céget és ezúttal 6 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra. 

Az idén novemberben indult versenyhatósági eljárás ismét a HelloPay eszközein végbemenő kártyás 

fizetések borravaló-választási folyamatának tisztességességét vizsgálja, különös tekintettel a rendszer 

vizuális kialakítása, az alkalmazott betűméretre, az előre meghatározott tájékoztatásra. 

A vállalat szerint az eljárásról szóló híradások hátrányos pozícióba hozzák őket versenytársaikkal 

szemben, károsak a partneri megállapodásaikra nézve, s roncsolják a cég hírnevét. 

Az ismételt versenyfelügyeleti vizsgálat nem jelenti annak kimondását, hogy a cég a jogsértést elkövette 

volna. 

4. A Kormány 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete a késedelmi kamatra 

vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel 

történő eltérő alkalmazásáról 
 

A Magyar Közlöny 2022. évi 183. számában 2022. november 9-én kihirdetésre került és 2022. november 

10-én hatályba lépett a 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet, amely maximalizálja a Polgári törvénykönyv 

rendelkezései alapján felszámított késedelmi kamat mértékét. A rendelet kimondja, hogy bármilyen 

késedelmi kamatkövetelés az ukrajnai háborúra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt legfeljebb 

évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, 

mintha azt ki sem kötötték volna. 

 

A „kamatmaximum” mind a jövőben kötendő szerződések, mind a Kormányrendelet hatálybalépésekor 

már hatályos szerződések kamatainak érvényesítésére vonatkozik. 
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A Kormány az orosz-ukrán háború miatt továbbra is indokoltnak tartja a veszélyhelyzet fenntartását, így 

november 1-jétől újra kihirdette azt. Érdemes azonban figyelemmel kísérni, hogy a veszélyhelyzet és 

ezáltal a kamatmaximum, meddig marad érvényben. 

 

5. Pohárvisszaváltó cég ellen indított vizsgálatot a GVH 
 

Vizsgálatot indított a GVH a Cup Revolution Szolgáltató Kft.-vel szemben, mert a cég kereskedelmi 

módszere feltehetően pszichés nyomásgyakorlással befolyásolja a fogyasztói döntéshozatalt, valamint 

vélhetően megalapozatlanok a reklámállításai is. A vállalat reklámkommunikációjának környezeti 

előnyökkel kapcsolatos elemei ugyanis valószínűleg nem támaszthatóak alá hitelt érdemlő módon. 

A Cup Revolution egyre több magyarországi rendezvény és vendéglátóhely műanyag pohár-visszaváltó, 

úgynevezett RePohár rendszerét biztosítja. Visszaváltáskor azonban nem pénzt, hanem tiszta poharat 

vagy tokent adnak, mely utóbbit később újabb RePohárra lehet beváltani. 

 

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. november 22. 

 

Pánszky Ügyvédi Iroda 
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