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Nem szükséges engedély, üzlet
Nincsen szükség engedélyre a webshop elindításához, ezt az Eker. törvény külön
alapelvben definiálja.
Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, illetve
folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat
nem szükséges. Ugyanakkor azt is kimondja a fenti jogszabály, hogy ez a
rendelkezésnem érinti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján
végzett tevékenységre külön jogszabályban, nem az elektronikus úton történő
szolgáltatásnyújtásra tekintettel előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy
bejelentési kötelezettséget.
A kereskedelmi törvény alapján - a csomagküldő kereskedelem esetében - nincsen
szükség működési engedélyre. A csomagküldő kereskedelem definíciója egyébként: az a
kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát
feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés
meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló
rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket
szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre.
Működési engedélyezési kötelezettség tehát nincsen, azonban bizonyos termékeket - ha
azt a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok, a növények egészségének és
életének védelme, a környezet védelme, közegészségügyi követelmények indokolják,továbbra is csak működési engedéllyel rendelkező üzletekben lehet árulni.

Engedélyköteles üzletek
Kizárólag üzletben forgalmazhatók termékek esetében szükséges a működési engedély
beszerzése. Az üzletköteles termékek közül az üzletben kizárólag a működési
engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatók. Az üzletköteles termékek felsorolását
az ágazati jogszabályok tartalmazzák.
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Tevékenységi kör, számlaképesség
Valamely vállalkozási forma megléte, mely a számlaképességhez szükséges. Továbbá
a„4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi kör felvétele.

Bejelentés
A kereskedelmi
bejelentéséről:

törvény

ekként

rendelkezik

a

csomagküldő

kereskedelem

… az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország
területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló
szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő (…) maga választhatja meg. A
webshop tulajdonos tehát köteles kereskedelmi tevékenységét bejelenteni a székhelye
szerinti jegyzőnél (Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél). A bejelentés
illetékköteles.

Bizonylatok megőrzésének követelménye
A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék - saját előállítású termék
esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék - eredetét hitelt érdemlően
igazoló bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az
eredeti bizonylatokat, dokumentumokat öt napon belül bemutatni.

Szakképesítés kérdése
A kereskedelemi törvény alapján az egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység
keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős
miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie. Ilyen előírás
egyelőre nem született, tehát nem szükséges szakképesítés a webshop üzemeléséhez.
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A GDPR és a webshopok
Kilenc pontban foglalható össze a webshopok tennivalói, fő feladatai a GDPR-ral
kapcsolatban.
1. Adatvédelmi tisztviselő kinevezése
A GDPR szerint a webshop és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden
olyan esetben (...), ha a webshop vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan
adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél
és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű
megfigyelését teszik szükségessé. Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK
irányelvének 29-es cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport az adatvédelmi
tisztségviselő intézményével kapcsolatban kiadott iránymutatásában megemlíti azon
cégeket is, amelyek fő tevékenységként viselkedésalapú reklámokat alkalmaznak. Azon
webshopoknak, ahol ez a feltétel teljesül, gondoskodni kell adatvédelmi tisztviselő
kijelöléséről. Az adatvédelmi tisztviselő lehet az adott webshopot üzemeltető cég
alkalmazottja, vagy az adatfeldolgozó munkavállalója, továbbá a feladatot el lehet látni
szolgáltatási szerződés keretében is, pl. megbízni ügyvédet, adatvédelmi szakértőt. Az
adatvédelmi tisztviselő - többek között - tájékoztat és szakmai tanácsot ad a webshop,
továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a kötelezettségeikkel kapcsolatban,
ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a webshop vagy az adatfeldolgozó
személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve
a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosságnövelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.
2. Adatvédelmi incidens kezelése
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi
Az adatvédelmi incidens fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a
természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a
személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi
veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai
titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését,
illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy
szociális hátrányt.
Az adatvédelmi incidenst a webshopnak indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, be kell jelentenie az adatvédelmi hatóságnak (egy erre szolgáló ún. adatvédelmi
incidens jegyzőkönyv minta segítségével, melynek tartalmát pontosan meghatározza a
GDPR), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
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természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik
meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Az adatfeldolgozónak is feladata, hogy az adatvédelmi incidenst, az arról való
tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelentse a webáruháznak.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a webshop indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja a vásárlókat az adatvédelmi incidensről (erre is ki kell dolgoznia a
webáruháznak a megfelelő nyilatkozatot).
3. Bizonyítási teher
Május 25-étől, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl.
hírlevél!), a webshopnak kell tudni bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az
érintett, a vásárló hozzájárult. Garanciákkal szükséges biztosítani azt, hogy az érintett
tisztában legyen azzal a ténnyel, hogy hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy ezt
milyen mértékben tette. A webshop előre megfogalmazott hozzájárulási nyilatkozatról
kell, hogy gondoskodjon, amelyet érthető és könnyen hozzáférhető formában kell a
felhasználók rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozat nyelvezetének világosnak és
egyszerűnek kell lennie, és nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket. Ahhoz, hogy a
hozzájárulás tájékoztatáson alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában
kell lennie a webshopot üzemeltető kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával.
A hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett nem rendelkezik
valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás anélküli
megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna.
4. Adatkezelési tájékoztatók frissítése
Valamennyi webshopnak frissítenie kell (vagy akár újat készíteni) az adatkezelési
tájékoztatóját. Az adatkezelésről szóló tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani,
elkülönítve az ÁSZF-től! Az információkat írásban (akár elektronikusan) kell megadni.
Az adatkezelési tájékoztatónak tartalmaznia kell az alábbiakat:
•
•
•
•
•

a webshopot üzemeltetőt és elérhetőségeit;
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha van ilyen;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapját, a
webshop vagy harmadik fél jogos érdekei;
a személyes adatok címzettjeit, ha van ilyen;
adott esetben annak tényét, hogy a webshop harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat (...)

5. Adatfeldolgozói szerződések kötése
Ha eddig nem, most itt az ideje, hogy szerződésben szabályozza a webáruház a vele
kapcsolatban álló adatfeldolgozók (tárhely-szolgáltató, futár, könyvelő stb.)
adatvédelemmel kapcsolatos feladatait. Az adatfeldolgozói szerződésnek tartalmaznia
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kell az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az
érintettek kategóriáit, valamint a felek kötelezettségeit és jogait.
A webáruház az adatfeldolgozó tevékenységéért felelősséggel tartozik: ha az
adatkezelést a webshop nevében más végzi, a webshop kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az
adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
6. Nyilvántartás vezetése
A rendelet értelmében az adatkezelő és adatfeldolgozó és – ha van ilyen – a
webshop/adatfeldolgozó képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési
tevékenységekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás-vezetési kötelezettségek nem
vonatkoznak a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy
szervezetre, kivéve,
• ha az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve
valószínűsíthetően kockázattal jár,
• ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy
• ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.
Egy webshop esetén nem alkalmi jellegű az adatkezelés, így kötelező lesz minden
webáruház számára jövőben nyilvántartást vezetni, a rendeletben meghatározott
adatokkal, felépítéssel.
7. Adatbiztonság
A GDPR előírja, hogy a webshopnak és az adatfeldolgozónak is - a tudomány és
technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével - megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtania annak érdekében, hogy a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően
szükséges a webáruházak informatikai, adatbiztonsági rendszerének felülvizsgálata, és
annak folyamatos fejlesztése.
8. Gyors intézkedés
A webshopnak indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatnia az érintettet a jogai
érvényesítésével kapcsolatos intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Ha a webshop nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
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érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
9. Adatkezelés a webshopot üzemeltető cégen belül
Megfelelve a beépített adatvédelem (privacy by design) követelményének, nem csak
formálisan, hanem belső folyamataikban is meg kell felelniük a webshopoknak a GDPR
előírásainak. Ennek keretében szükséges a belső adatvédelmi szabályzatok elkészítése.
Szükséges rögzíteni az egyes rendszerekhez, nyilvántartásokhoz való jogosultságok,
feladatok kezelését, az adatbiztonsági követelményeket, illetve az ennek való
megfelelést, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének szabályait, folyamatát.

Általános tájékoztatási kötelezettség
A webáruház tulajdonos köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan,
könnyen hozzáférhető módon (például egy Általános Szerződési Feltételek elnevezésű
dokumentumban) legalább a következő adatokat közzétenni:
•
•
•

•

•

•
•

•

a szolgáltató nevét,
a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe
vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címét,
ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését
jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a
nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a
szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján
engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és
elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát;
a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
o annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a
megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján,
akár önkéntesen tagja;
o a természetes személyszolgáltató szakképzettségének, illetve
szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a
megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot
megszerezte;
o hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató
letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai
szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.
a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét,
az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési
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címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből
adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.
A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra
vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely
lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy lementse, majd a saját gépén meg tudja
azt nézni, kinyomtatni.

Tájékoztatás a megrendelés elküldése előtt
A szolgáltató webshop tulajdonos az igénybe vevő megrendelésének elküldését
megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:
•
•

•
•
•

azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való
megkötéséhez meg kell tenni;
arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a
szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb
hozzáférhető lesz-e;
az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően
történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről,
amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van
ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol
hozzáférhető.

Nem kell alkalmazni az itt leírtakat a kizárólag e-mail útján történő szerződéskötésre.

Adatbeviteli hibák javításának követelménye
A webshop köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel
biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását (például elírás,
rossz cím, rossz terméket jelölt be a felhasználó, nem kér annyi mennyiséget stb.) és
kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.
Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses
nyilatkozatnak.
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Fogyasztóvédelmi követelmények
A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az
adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Meg kell
adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás és a fogyasztó székhelye szerinti
békéltető testület adatait, elérhetőségeit.

Visszaigazolás küldésének követelménye
A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az
igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Szavatosság, jótállás
A webshopon keresztül megvalósuló szerződésekre is alkalmazni kell a Ptk. szabályait.
Ennek alapján a szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és
időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint kell teljesíteni, azaz
kellék-, termék-, és jogszavatosságot, továbbá – ha kötelező – jótállást kell vállalnia.

Az elállási jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a webshopban vásárló fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat
a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár
le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
terméket átveszi. Fontos azonban, hogy a fogyasztó a szerződés megkötésének napja,
és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát (tehát már
akkor is, amikor elküldte a megrendelést!).
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Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén
kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű
használatból adódó anyagi kár megtérítését.
A rendelet szerint nem illeti meg a vásárlót az elállási jog a következők esetén:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási idő alatt is lehetséges ingadozásától
függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás
által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek
az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok
elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást
felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
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m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a
teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
A webshop üzemeltetőnek a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat
megérkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell térítenie
a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
Fontos, hogy az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak
minősülő Felhasználókat illeti meg. Tehát az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást,
azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körében jár el.

Fontos jogszabályok

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről
2011.
évi
LXXXV.
törvény
a
környezetvédelmi
termékdíjról
A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeleta fogyasztói szerződés keretében érvényesített
szavatossági és jótállási igények intézéséről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeleta fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV. 29.) NGM rendeleta fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól
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Webshopjogi tanácsadás:
Dr. Krausz Miklós LLM (Master of laws) ügyvéd
Web:
https://net-jog.hu
E-mail:
net-jog@net-jog.hu
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