
 

A 2022-es év tapasztalatai a kereskedelmi típusú panaszügyek 

vonatkozásában 

 

2022. vonatkozásában a fontosabb kereskedelmi típusú panaszügyei számos 

olyan tapasztalatot eredményeznek, amelyekből tipikus tendenciák emelhetők 

ki és jó néhány olyan tanács fogalmazható meg amely a vásárlók számára 

hasznos lehet.  

 

Az ebben a cikkben felvázolt tapasztalatok egy a kereskedelem és szolgáltatás 

területén eljáró testületi tag által 2022-ben vizsgált panaszügyeinek elemzésén 

alapul.  

 

A kereskedelmi típusú panaszok között kiemelkedő a cipők kapcsán 

benyújtottak száma. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy egyrészt egy 

mindenki által, nagy számban használt, jelentős igénybevételnek kitett 

termékről van szó, amellyel kapcsolatban a vásárlók minőségi elvárásai 

messze meghaladják az átlagos termékek valós minőségi paramétereit. Ennek 

okán a panaszok több, mint 90 %-a a termékek fizikai hibái miatt kerültek 

benyújtásra. A tapasztalatok szerint az ilyen esetekben a vállalkozások a 

panaszokat a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően,  határidőben 

kezelték, az esetek szinte teljes egészében független szakértői véleményt 

készíttettek a meghibásodott termékek vonatkozásában, amely megfelelő 

kiindulási alap volt a panaszok vizsgálatához. Fontos kiemelni azt, hogy a 

békéltető testületnek csak a szabályosan kiállított és előírt tartalmú szakértői 

vélemények figyelembe vételére van lehetősége. Fel kell hívni a figyelmet 

arra, hogy ilyen szakértői vélemény elkészíttetésére lehetősége van 

fogyasztónak is, azonban ennek hiányában a testületnek nem áll módjában 

kérdésessé tenni a vállalkozás által csatolt szabályos szakértői véleményben 

foglaltakat. 

 

A következő kereskedelmi körbe tartozó jelentős kérdéskör az internetes 

vásárlás. A vizsgált panaszügyek 60%-ánál a benyújtás alapvető oka az volt, 

hogy a termék, amelyet kézhez vett a vásárló hibás volt. Az ilyen 

panaszügyekre egyébként nagy százalékban az volt a jellemző, hogy a 

vállalkozás vagy nem képviseltette magát a meghallgatáson, így testületnek az 

ő közreműködésének hiányában kellett megítélnie az ügyet, vagy írásban 

egyezségi ajánlatot tett fogyasztó felé. Az internetes vásárlással kapcsolatos 

panaszok 40%-ánál a problémák közé tartozik a tapasztalatok szerint a termék 

kiszállításával, illetve a futárszolgálattal kapcsolatos felelősség kérdésköre, az 

elállási jog gyakorlásának részletkérdései (14 napos határidő, visszaküldés 

költségei, visszafizetés módja, stb.), valamint az, hogy a webáruházak a 

panaszkezelés lehetőségeit milyen mértékben biztosítják (telefonos, emailes 



ügyfélszolgálat). A webáruházak internetes felületei a tapasztalatok szerint 

gyakorlatilag minden információt tartalmaznak, amely a vásárlás menetével, 

valamint a panaszkezeléssel kapcsolatosak, ennek megfelelően fogyasztó a 

vásárlást megelőzően, illetve annak során - ha kellően körültekintő - minden 

információhoz hozzájuthat, ideértve azt is, hogy mely békéltető testülethez 

fordulhat indokolt esetben. 

 

A 2022-es évben is – köszönhetően a kedvező hitelezési és állami támogatási 

környezetnek - emelkedő lakáspiaci, lakásépítési tendenciák miatt az ezekkel 

kapcsolatos panaszügyek száma is emelkedést mutatott. Az ilyen ügyek 

egyébként azért fontosak, mert – amellett, hogy egyre több fogyasztót 

érintenek – az azokban vitássá tett pénzösszegek mértéke is kiemelkedően 

magas. A fogyasztói tudatosság szempontjából kiemelendő, hogy az ügyek 

több mint 90 %-ánál nem kötnek a felek vállalkozási szerződést, vagy ha igen, 

akkor annak tartalma nem kellően pontos, vagy azok formai kellékei nem 

megfelelőek (nincs rajta dátum, kézzel írottak és nehezen olvashatóak, nincs 

rajta hiteles aláírás a vállalkozás részéről stb.). A fogyasztók 

meghallgatásokon elhangzott indoka ennek kapcsán alapvetően az, hogy a 

jelenlegi építőipari viszonyok között örülnek ha egyáltalán találnak vállalkozót 

a kivitelezésre. A vállalkozókra pedig egyértelműen az jellemző, hogy 

túlvállalják magukat, ezért a határidőket nem tudják tartani, vagy 

szakszerűtlen munkaerőt alkalmaznak, ezért elvárhatóan megfelelő minőségű 

munkát nem tudnak végezni. Számos esetben tapasztaljuk azt, hogy a 

vállalkozás szóban állapodik meg fogyasztóval, majd a munkát nem is ő végzi 

el. A testület azonban mindig felhívja a figyelmet arra, hogy az építőipari 

beruházások, szolgáltatások esetében a fogyasztó alapvető érdeke, hogy a 

vállalkozással írásban kössön szerződést és abban rögzítsen minden feltételt, 

tekintettel arra, hogy szinte kivétel nélkül - az adott háztartás jövedelmi 

viszonyaihoz képest – olyan jelentős összegek megfizetéséről van szó, 

melyekkel kapcsolatban a vita testület vagy adott esetben bíróság előtt történő 

rendezésének alapja az írásos megállapodás. 

 

Ki kell azonban e körben emelni azt, hogy a fenti megállapítások alapvetően 

az ingatlan felújítási beruházásokkal kapcsolatos panaszügyekre vonatkoznak. 

A tapasztalatok szerint a újépítésű ingatlanok vonatkozásában  a 

generálkivitelezést végző vállalkozások szerződéskötési gyakorlata 

szabályosabb, valamint a technológiai fegyelme sokkal megbízhatóbb. 

 

Érdekes - és szintén folyamatosan emelkedő tendencia az - hogy a 

kereskedelmi ügyleteknél sok esetben a vállalkozások a testületi eljárás 

megindításának puszta tényére is az adott panaszos ügyben változtatnak 

korábbi magatartásukon, illetve álláspontjukon és a fogyasztó számára 



elfogadható, vagy a fogyasztó igényeinek egyébként megfelelő egyezségi 

ajánlatot tesznek. 
 


