Tájékoztató
az e-kereskedelemmel kapcsolatos néhány fontosabb szabályról
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infókommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkárának közelmúltban kiadott tájékoztatását azzal tesszük közzé, hogy azt kiegészítettük a
hivatkozott jogszabályi (a fogyasztóvédelemről szól 1997. évi. CLV. törvény) előírásokkal is.
1. Jogsértést elkövető cégeket tartalmazó nyilvános internetes adatbázis
A fogyasztóvédelem területén a 2017-es esztendő egészében az e-kereskedelemmel kapcsolatos
kérdések állnak a középpontban. A vásárlói bizalom erősítése céljából komplex módon kell kezelni az
e-kereskedelem fogyasztóvédelmének kérdéseit.
Erre tekintettel kerültek előírásra az Fgytv.-ben az e-kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben
súlyos jogsértést elkövető cégeket tartalmazó nyilvános internetes adatbázisra vonatkozó szabályok. A
vásárlók tájékozódását segíti elő, hogy az adatbázisban szereplő adatokra keresni lehet, továbbá a cég
vásárlók által közismert márkaneve is feltüntetésre kerül. Az adatbázisban közzétett adatok a közzétételt
követő két év után törlésre kerülnek, feltéve, hogy a vállalkozás közzétételre okot adó újabb súlyos
jogsértést nem követett el.
Az adatbázis a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu honlapon lesz elérhető.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendkívül fontosnak tartja az e-kereskedelem területén is a
kereskedők és a vásárlók megfelelő tájékoztatását annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplő
tisztában legyen jogaival, illetve kötelezettségeivel. Ennek jegyében került kialakításra a
mintawebáruház honlap. A mintawebáruház egy kereskedelmi célokat nem szolgáló, oktatási,
tájékoztatási célú honlap, amely szemléletesen mutatja be az online kereskedelemmel kapcsolatos
legfontosabb fogyasztóvédelmi előírásokat, tudnivalókat, ezzel segítve a vásárlókat és kereskedőket is.
A honlap az alábbi linken érhető el: http://mintawebaruhaz.nfh.hu/hu/
2. Bírságolás szabályozása
Módosításra került az e-kereskedelemre vonatkozó bírságolási gyakorlat is, amelynek célja, hogy az
ismételten elkövetett jogsértéssel szemben visszatartó erejű jogkövetkezmények legyenek
alkalmazhatóak, ezzel is jogkövető magatartásra ösztönözve az érintett vállalkozásokat. A KKV-nak
minősülő vállalkozások által az e-kereskedelemi tevékenységgel összefüggő első alkalommal elkövetett
jogsértése esetén továbbra is az „elsőre figyelmeztetés” elve alkalmazandó. Ez esetben tehát bírság
kiszabására nem kerül sor.
Amennyiben viszont a figyelmeztetésben foglaltaknak mégsem tesz eleget a vállalkozás, az ismételt
ellenőrzés során ugyanazon jogsértést elkövető KKV-k az új szabályozásnak megfelelően 200 ezer
forinttól 2 millió forintig terjedő fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatóak szemben a jelenleg hatályos 15
ezertől 500 ezer forintig terjedő összeg helyett. Multicégek első alkalommal is bírságolhatóak, ismételt
jogsértésük esetén a bírság alsó határa 200 ezer forint. A bírságsáv felső határa a vállalkozás nettó
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

Melléklet:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény néhány fontosabb szabálya:
47/C. § (1) A bírság összege 15 ezer forinttól
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot
meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő
vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés
esetén legfeljebb 2 milliárd forintig,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles
körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős
vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya
alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet.
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás
elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ismételten megállapított jogsértése esetén a
bírság összege 200 ezer forinttól
[Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás,
amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt,
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a
továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő
igénybevétele;]
a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi
épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni
hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig,
b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió forintig, illetve a
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók
széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó
árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet.
51/B. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell
tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott elektronikus
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a
Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által hozott jogerős döntést, valamint az azzal kapcsolatos
alábbi adatokat:
a) a közzététel e § szerinti jogcímét,
b) a jogerő beálltára történő utalást,
c) az eljáró hatóság vagy bíróság megnevezését,
d) az ügy számát és tárgyát,
e) a jogsértő vállalkozás nevét, székhelyét, a nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát és
adószámát,
f) a vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára
beazonosítható elnevezését, honlapjának címét,
g) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényére történő utalást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését, valamint
i) a közzététel napját és a honlapról történő törlés (7) bekezdés szerinti várható időpontját.
(2) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a jogorvoslat során hozott és a közzétett döntés érdemében
változást eredményező közigazgatási vagy bírósági döntés tudomására jutásakor az (1) bekezdés szerinti
módon közzéteszi:
a) a jogorvoslattal érintett döntésre vonatkozó, (1) bekezdés szerinti információkat, ha azok törlésre
kerültek a honlapról,
b) a jogorvoslat során hozott közigazgatási vagy bírósági döntést.
(3) A bíróság, a fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal az (1) és (2) bekezdés hatálya
alá tartozó döntését, valamint az (1) bekezdés b) és g) pontjában meghatározott adatokat a döntés
kézbesítését követő 30 napon belül, elektronikus úton megküldi közzététel céljából a

fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére. A bíróságnak nem kell külön értesítenie a
fogyasztóvédelemért felelős minisztert, ha a fogyasztóvédelmi hatóság a perben félként vesz részt.
(4) A (3) bekezdés szerint megküldendő közigazgatási döntésből
a) a fogyasztóvédelmi hatóság döntése esetében a Ket. 69/A. § (2) bekezdése alapján a személyes adatot
és védett adatot,
b) a Gazdasági Versenyhivatal döntése esetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 55/C. § (2) bekezdése alapján a korlátozottan megismerhető
adatot törölni kell.
(5) A (3) bekezdés szerint megküldött bírósági döntések közzétételére a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 166. §-át azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy
a) a bírósági döntésben szereplő személyek azonosítását lehetővé tevő adatok törlésére a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter köteles, ha azt a bíróság saját hatáskörében nem végezte el,
b) a bírósági határozatból a jogsértő vállalkozás (1) bekezdésben meghatározott adatait nem kell törölni,
c) a Bszi. 166. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(6) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti közzétételt a közigazgatási
vagy bírósági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles elvégezni.
(7) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett adatokat - feltéve,
hogy a vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy
a bíróság jogerősen meg nem állapította - a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról.
(8) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter biztosítja, hogy a honlapon az (1) bekezdés alapján
közzétett közigazgatási vagy bírósági döntés, valamint az azzal kapcsolatos adatok szövegében a
vállalkozás nevére, annak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a
fogyasztók számára beazonosítható elnevezésére, honlapjának címére, a fogyasztóvédelmi hatóság, a
Gazdasági Versenyhivatal, valamint a bíróság jogerős döntésére, a jogorvoslati eljárás tényére, és a
megsértettként megjelölt jogszabályi rendelkezésekre keresni lehessen.
Az elektronikus kereskedelem során is alkalmazandó, egyes fontosabb jogszabályok:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, - különösen a 6. könyv XVI. Fejezet Az
elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai, 6:82. § - 6:85. §-ok. [Tájékoztatás
elektronikus úton történő szerződéskötés esetén] [Az adatbeviteli hibák javítása] [Elektronikus
szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása] [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya
és kógenciája]
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól

