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A panaszkezeléssel kapcsolatos legfontosabb szabályok 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG I. 

  

 

 

 

 

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) szerint: 

 

A vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót: 

 

- a székhelyéről, 

- a panaszügyintézés helyéről (ha az nem egyezik meg a forgalmazás, 

illetve értékesítés helyével), 

- a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy 

módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, 

- a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy annak 

ügyfélszolgálatának levelezési címéről – és ha a panaszokat ilyen 

módon is fogadja – e-mail címéről, internetes címéről, telefonszámáról. 

 

 

 



A panaszkezeléssel kapcsolatos legfontosabb szabályok 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG II. 

  

! ÚJ SZABÁLY: 
 

A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie: 

- a fogyasztó lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti békéltető 

testülethez való fordulás lehetőségére, 

- a békéltető testület: székhelyére,  

    telefonos elérhetőségére, 

    internetes elérhetőségére, 

    levelezési címére. 

  

SEGÍTSÉG AZ ÜZLETEKNEK     http://bekeltetes.hu/ 



A panaszkezeléssel kapcsolatos legfontosabb szabályok 

TÁJÉKOTATÁSI KÖTELEZETTSÉG III. 

! ÚJ SZABÁLY: 

 
A békéltető testületekről szóló tájékoztatást: 

 

VILÁGOSAN, ÉRTHETŐEN, KÖNNYEN ELÉRHETŐ MÓDON kell teljesíteni. 

   

Ha rendelkezik a vállalkozás honlappal, akkor a honlapon,  

 

honlap hiányában Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), 

 

ÁSZF hiányában külön formanyomtatványon kell teljesíteni a 

tájékoztatást. 

 Üzlet esetén a tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni. 

 

 

 

 



A panaszkezeléssel kapcsolatos legfontosabb szabályok 

PANASZOK KÖZLÉSE, KEZELÉSE I. 

 

A fogyasztó panaszát 

    

  szóban       írásban közölheti 

 

A SZÓBELI panaszt: 

 

- azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell, 

- ha ez nem lehetséges vagy a fogyasztó nem ért egyet, a panaszról, 

valamint a vállalkozás azzal kapcsolatos álláspontjáról 

JEGYZŐKÖNYVET kell felvenni. 

 

A jegyzőkönyv egy példánya a fogyasztót illeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



A panaszkezeléssel kapcsolatos legfontosabb szabályok 

PANASZOK KÖZLÉSE, KEZELÉSE II. 

 A JEGYZŐKÖNYV kötelező tartalmi elemei: 

- a fogyasztó neve, lakcíme, 

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

- a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott 

iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

- a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos 

álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

- a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb 

elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 

panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, 

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 

felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi 

azonosítószáma. 

 A jegyzőkönyvet 5 évig meg kell őrizni. 
 

 

 

 

 



A panaszkezeléssel kapcsolatos legfontosabb szabályok 

PANASZOK KÖZLÉSE, KEZELÉSE III. 

ÍRÁSBELI panasszal kapcsolatos vállalkozói kötelezettségek: 

 

- beérkezést követő 30 napon belül írásban érdemben válaszolni kell, 

- egyúttal intézkedni kell a közlésről. 

 A válasz másolati példányát 5 évig meg kell őrizni. 

! ÚJ SZABÁLY: 

Panasz elutasítása esetén a fogyasztót írásban tájékoztatni kell: 

- panaszával mely hatóság/békéltető testület eljárását kezdeményezheti; 

- az illetékes hatóság, a fogyasztó lakó-, illetve tartózkodási helye 

szerinti békéltető testület székhelyéről, telefonos és internetes 

elérhetőségét, valamint levelezési címét; 

- a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e 

a békéltető testületi eljárást. 

 

 



A békéltető testületekkel való együttműködés I. 

! ÚJ SZABÁLY: 

Az értesítésben a vállalkozás felszólítást kap arra, hogy: 

- 8 napon belül megküldött válasziratában nyilatkozzon: 

 

- fogyasztó igényének jogosságáról, 

- az ügy körülményeiről, 

- az eseti alávetés (a döntés kötelezésként történő 

elfogadás) elfogadásáról, 

- egyúttal jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és 

azok bizonyítékait, 

- továbbá csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), 

amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

 



A békéltető testületekkel való együttműködés II. 

! ÚJ SZABÁLY: 

Az értesítés kiterjed továbbá arra, hogy: 

 

- a vállalkozás köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy 

részvételét biztosítani a meghallgatáson, 

- az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a 

tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz, 

- a vállalkozást tehát EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG terheli, 

amelynek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi 

bírságkiszabásra kerül sor. 

 Az együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a 

békéltető testület értesíti a székhely szerint illetékes fogyasztóvédelmi 

hatóságot. 

 

 

 

 



A webáruházak tájékoztatási kötelezettségei I. 

 

 

 

  

Legfontosabb jogszabályok: 

 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

 információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

 kérdéseiről szóló  2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 

  

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

 szabályairól  szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. 

 rendelet) 

 

 

SEGÍTSÉG AZ ÜZLETEKNEK     http://njt.hu/ 



A webáruházak tájékoztatási kötelezettségei II. 

 

A weblapnak előzetesen tájékoztatni kell a fogyasztót: 

 

- a szolgáltató személyéről, 

- az elektronikus szerződés megkötéséről, 

- a szerződés tartalmáról és teljesítéséről, 

- az egyes termékek tekintetében kellékszavatosságról, termékszavatosságról 

és jótállásról1, 

- a panaszkezelési és vitarendezési mechanizmusokról, 

- egyéb előzetes tájékoztatási kötelezettségekről, 

- valamint az elállási/felmondási jogról. 

 
1 Kötelező jótállás szabályai: 151/2003. Korm. Rendelet Melléklet 6. pont: legalább egyéves kihordási idejű 

gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett  

[szakhatóság: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK)] 



A webáruházak tájékoztatási kötelezettségei III. 

1. A szolgáltató személyével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 

 MIRE TERJED KI? 

 

 

- nevére,  

- székhelyére vagy címére,  

- e-mail címére és egyéb elérhetőségére, 

- a regisztráló hatóság megnevezésére és a regisztrációs számára, 

- a tevékenység engedélyezésére,  

- adószámára,  

- magatartási kódexére,  

- tárhelyszolgáltató adataira. 

 

 



A webáruházak tájékoztatási kötelezettségei IV. 

2. Az elektronikus szerződés megkötésével kapcsolatos tájékoztatás 

  MIRE TERJED KI? 

 

 

- az ÁSZF-re,  

- a szerződéskötés technikai feltételeire, 

- a szerződés alakiságára, iktatására és az utólagos 

hozzáférhetőségére, 

- az adatbeviteli hibák kijavítására, 

- a szerződés nyelvére. 

 



A webáruházak tájékoztatási kötelezettségei V. 

3. A szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozó tájékoztatás 

 MIRE TERJED KI? 

 

- a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira, 

- az ellenértékre, 

- az ellenértéken felüli járulékos költségekre, 

- a teljesítés (fizetés, szállítás) feltételeire. 

 

4. Előzetes tájékoztatási kötelezettség a kellékszavatosság és 

termékszavatosságra, jótállásra vonatkozóan 

5. Előzetes tájékoztatási kötelezettség panaszkezelésre és vitarendezési 

mechanizmusra vonatkozóan 

6. Egyéb előzetes tájékoztatási kötelezettségek 

7. Elállási/felmondási jogról szóló tájékoztatás 

 

 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


