
A fogyasztóvédelem területén számos friss változásra érdemes odafigyelni mind a fogyasztóknak, 
mind a kereskedőknek. A fontosabb változásokat a Pest Megyei Békéltető Testület az alábbiakban 
foglalja össze. 
 
2022. január 1-től valamennyi új és használt áru adásvétele, továbbá a digitális szolgáltatások 
nyújtása estén:  

• A korábbi hat hónap helyett már a vásárlástól számított egy évig kell a vállalkozásnak 
bizonyítania, hogy a hiba oka nem a gyártás során, hanem a nem rendeltetésszerű 
használat miatt keletkezett. Amennyiben ezt a kereskedő nem tudja bizonyítani, úgy az 
egy éven belül felmerült hibáért köteles helytállni. 

• A fogyasztó már nem jogosult a hibát a kötelezett költségre kijavíttatni, viszont 
könnyebben élhet az árleszállítás, vagy az elállás jogával. Pl: 
- Az Eladó a hibás árut ugyan kicserélte, de nem biztosította saját költségére a kicserélt 

áru visszavételét. 
- Ismételt hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó egyszer már megkísérelte az 

áru szerződésszerűvé tételét. Nem kell tehát elfogadni az újabb és újabb sikertelen 
javításokat. 

- A hiba olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali 
megszüntetését teszi indokolttá. 

• Amennyiben a gyártó a jogszabályban rögzített kötelező jótálláson felül további vállalást 
tett (kiterjesztett garancia), ami multinacionális cégek esetében gyakori, úgy hiba esetén a 
fogyasztó közvetlenül a gyártóval szemben is felléphet, kérve a kijavítást vagy a cserét. 

• Digitális termékeknél és szolgáltatásoknál a vállalkozásnak biztosítania kell: 
- a vevő által ésszerűen elvárható tartozékokat, például csatlakozókábelt és a szükséges 

útmutatókat, különösen akkor, ha ezeket a termék címkéjén vagy a reklámokban 
megjelenítették; 

- a rendeltetésszerű használathoz szükséges frissítéseket. 
 
2022. május 28-tól szigorodnak az akciós árakra vonatkozó előírások. Az akciós ár esetén a 
kötelezően feltüntetendő korábbi (eredeti) ár az árcsökkentést megelőző harminc nap 
legalacsonyabb ára. Nem működik tehát, hogy az eladó egy rövid időre kitesz egy irreálisan magas 
árat, majd onnantól kezdve mindig csodás 70%-os akcióban kapható a termék, pont 
ugyanannyiért, ami máshol a normál, nem akciós ár.  
 
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak fog minősülni 2022 május 28-tól, ha valamely áru 
összetétele vagy más jellemzője az unió egyes tagállamaiban jelentősen eltér egymástól. Az ilyen 
gyakorlat ellen a tagállami hatóságok fognak fellépni. A jogszerű és objektív tényezőkkel 
indokolható, ezért megengedett különbségekről a vásárlókat tájékoztatni kell. 
 
Webshopat érintő továbbá változás 2022. május 28-tól a fokozott tájékoztatási kötelezettség. 

• Keresés alapján a honlapon található ajánlatok rangsorolása esetén egyértelműen meg kell 
jelölni a rangsorolás fő paramétereit, jellemzőit. 

• Az on-line piactér esetén a tényleges eladó vállalkozásnak minősül-e, és így szigorúbb 
szabályok vonatkoznak-e a tevékenységére, vagy az eladó nem minősül vállalkozásnak, és 
így a fogyasztóvédelmi szabályok nem vonatkoznak a vásárlóra. 

• Egyértelmű tájékoztatás arról, hogy kötelezettségek és felelősség hogyan oszlik meg az 
árukat, szolgáltatásokat kínáló fél és az online piac szolgáltatója között. 

 
Fontos, hogy a kereskedők, webshopok a változásokra kellő időben felkészüljenek, aktualizálják 
szerződéses feltételeiket és gyakorlatokat, a vásárlók pedig tisztában legyenek jogaikkal és 
jogérvényesítési lehetőségeikkel. 
 


