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A fogyasztóvédelmi ellenőrzések
2016. évi programja
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közzétette 2016. évre vonatkozó ellenőrzési
programját (a továbbiakban: Program). A gyakori fogyasztóvédelmi ellenőrzésekre való
felkészülés érdekében jelen hírlevelünkben áttekintjük a Program 2016-ra kijelölt vizsgálati
területeit és az e területeken észlelt leggyakoribb hibákat.

Internetes kiskereskedelem
A 2015. évi ellenőrzések eredményei alapján az online értékesítés (webáruházak) fokozott
vizsgálatát idén is folytatja a hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a műszaki cikkeket
értékesítő webáruházakra, az egyes mobil eszközön használható alkalmazásokon keresztül
történő vásárlások lebonyolítására és a kuponos értékesítésre.
A hatóság tételesen vizsgálja például a fogyasztók tájékoztatásának tartalmát. Mivel a
kötelező tartalmi elemek listája rendkívül hosszú és részletes, könnyű megfeledkezni egyes
elemekről és az egyes elemek hiánytalan és pontos feltüntetése is nehézséget okozhat.
Különösen gyakori hiányosság az adószám, a cégjegyzéket vezető cégbíróság
megnevezésének és az illetékes békéltető testület nevének, elérhetőségeinek elmaradása.
További sokszor jelentkező hiba, hogy a vállalkozás nem alkalmaz külön figyelmeztetést a
fizetési kötelezettséggel járó megrendelés leadása előtt.
A hatóság figyelmének középpontjában áll a fogyasztó 14 napon belül gyakorolható elállási
jogára vonatkozó tájékoztatás is. Jogsértés megállapítását eredményezheti a tájékoztatás
elmaradása és az is, ha a tájékoztatás megtévesztőnek minősül. Megtévesztő lehet például, ha a
tájékoztatás szerint a vállalkozás az elállási jogot különleges kedvezményként adja a
fogyasztóknak, ha azt kizárólag formanyomtatványon gyakorolhatja a fogyasztó, vagy ha a
banki költségek miatt csökkentik a fogyasztónak visszatérítendő összeget.
A Program hangsúlyos ellenőrzési szempontja az árak feltüntetésének módja. Gyakori hiba,
hogy a termék ellenértékeként nem a bruttó, valamennyi közterhet magában foglaló árat
tüntetik fel, illetve nem tüntetik fel az egységárat. A szállítási költségekre vonatkozó
tájékoztatás hiányossága is (pl. csak regisztrációt követően elérhetők az adatok) jogsértés
megállapítását és szankció kiszabását vonhatja maga után.
A hatóság a Program keretében a szavatossági és jótállási igények intézésének folyamatát is
vizsgálja majd. A legtöbb jogsértés a vonatkozó jogi fogalmak nem megfelelő, félrevezető,
vagy nem közérthető (pl. jogszabály szövegek szó szerinti idézése) használatából eredt 2015ben. A jótállásköteles tartós fogyasztási cikkek esetén a vállalkozások egy része nem állít ki
jótállási jegyet, vagy az hiányos, megtévesztő. A webáruházak több esetben
többletkövetelményeket (pl. eredeti számla bemutatása, eredeti csomagolás megléte, felbontás
esetén a jótállási jogok elvesztése) támasztanak a jótállási igény érvényesítése során, amely
azonban jogsértés megállapításához vezethet. Különösen ügyelni kell arra, hogy a nem magyar
nyelven kiállított jótállási jegy a kötelező tartalmi elemeket hiánytalanul tartalmazza.

Árubemutatók szigorított szabályainak ellenőrzése
A Program szerint a fogyasztóvédelmi ellenőrzések egyik kiemelt területe az árubemutatókra
vonatkozó, idén januárban hatályba lépő szigorúbb szabályok betartásának ellenőrzése lesz.
Az új szabályok alapján az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő
köteles személyes és telefonos, valamint elektronikus ügyintézést is lehetővé tevő
ügyfélszolgálatot működtetni, továbbá köteles a fogyasztókat az árubemutató helyére történő
szállítással azonos feltételekkel visszaszállítani a kiindulási pontra. A szigorítás már hatályba
lépett rendelkezéseinek eredményeképpen nem lehetséges áruhitelt nyújtani árubemutató
során. További szabály, hogy a vállalkozások az árubemutatóikat nem népszerűsíthetik a
megjelenésért cserébe ígért ajándékokkal, kedvezményekkel, árengedménnyel vagy
ajándéksorsolással.

Egyes termékekre vonatkozó ellenőrzések, laboratóriumi vizsgálatok
A fogyasztóvédelmi hatóság fokozottabb ellenőrzésnek vet alá egyes emelt szintű
kockázatokat hordozó termékköröket, így különösen a gyermekeknek szánt játékokat, az
építőanyagokat (pl. szigetelőanyagok, cement alapú építési anyagok), valamint a festékeket,
lakkokat. Újdonság, hogy a két akkreditált (élelmiszer-vegyipari és műszaki) laboratórium
mellett idén már egy, az online felületen értékesített termékekre specializálódott internetes
laborral is rendelkezik a hatóság, amely a laboratóriumi vizsgálatokon túl a weboldalak
informatikai ellenőrzésére is felkészült.
Tekintettel a folyamatos hatósági ellenőrzésekre, az ismételt jogsértések megállapításának
és így súlyosabb szankciók (pl. akár kétmilliárd forintig terjedő bírság) kiszabásának a
kockázata egyre növekszik. Ezért indokolt lehet a webáruházakat üzemeltető Ügyfeleink
részéről az értékesítési felület és folyamat megfelelőségének felülvizsgálata és rendszeres
ellenőrzése.
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