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H A T Á R O Z A T 

Az SC Dante International S.A. (székhelye: Bukarest, Virtutii utca 148. szám, 6. kerület, a 
továbbiakban: Társaság) fellebbezésére tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú 
hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának BP-05/FOGY/3709-7/2018. számú 
határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 400.000 Ft-ra mérsékli, és a 
kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja. 

A másodfokú hatóság a határozat indokolási részében részletezett hibák, hiányosságok 
megszüntetésére kötelezi a Társaságot. A kötelezésnek a Társaság a határozat véglegessé 
válásától számított 30 napon belül köteles eleget tenni. 

A másodfokú hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be.  

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fogyasztóvédelmi bírság összegét 
(400.000,- Ft-ot, azaz négyszázezer forintot) a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10023002-01040030-00000000 számú számlájára fizesse be. A bírságösszegnek a határozat 
véglegessé válását követő 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. 

A másodfokú hatóság egyúttal rendelkezik a fellebbező által az eljárás lefolytatásáért átutalás útján 
megfizetett fellebbezési eljárási illetéknek megfelelő 40.000 Ft összegnek a fellebbező részére történő 
jóváírásáról. 

A másodfokú hatóság eljárása során egyéb eljárási költség nem került megállapításra, így annak 
viseléséről rendelkezni nem volt szükséges. 

A véglegesen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget a törvényes kamatnak 
megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a 
teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés 
esetén a hátralékra kell felszámítani. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó 
köztartozás. 

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az végrehajtható. 
A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 
annak elsőfokú hatóság általi elrendelését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja. A 
meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - természetes személy 
esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 500 ezer forintig terjedő - eljárási 
bírságot szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére 
elvégeztetheti.   

A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye, a perindításra jogosult fél azonban a 
döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon 
belül kell az első fokon eljárt közigazgatási szervnél benyújtani. 



 

2 
 Fogyasztóvédelmi Főosztály 

1088 Budapest, József krt. 6.  
Telefon: (06-1) 459 4911  

E-mail: fogyved.2.fok@pest.gov.hu  
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

Az ügyfélként eljáró, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi 
képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet a 
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül kell benyújtani. A képviselő elektronikus 
kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre 
álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési 
nyilvántartásban szerepel. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazást az ügyfél az 
ügyintézési rendelkezésének nyilvántartását vezető szerv által rendelkezésre bocsátott azonosító 
megadásával igazolja. 

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy vagy a belföldi székhellyel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti 
és postai úton (ajánlott küldeményként) is megküldheti. 

A közigazgatási perek a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak, a perre az a 
bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósult. 

A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi 
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt 
a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 
ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető. A 
kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről 
a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. 

I N D O K O L Á S 

1. Eljárási cselekmények 

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2018. 
szeptember 28. napján hatósági ellenőrzés alá vonta a Társaság által üzemeltetett www.emag.hu 
weboldalt. 

Az ellenőrzés során az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az internetes oldal nem vagy nem 
megfelelően tájékoztatja a vásárlókat az alábbiakról: 

1) A szolgáltató beazonosíthatóságát célzó adatok közül nem szerepelnek az oldalon: 

- a tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, 

- a tárhelyszolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt e-mail cím. 

2) A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás körében nem tájékoztatnak az oldalon a 
következőkről: 

- a vevő megrendelésének megérkezését követő 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, valamint a 
visszaigazolás elmaradásának következményeiről (ajánlati kötöttség megszűnése); 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
http://www.emag.hu/
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- arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e (szerződés alakisága), a 
szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 

- a szerződéskötés lehetséges nyelveiről. 

3) A szerződéskötés technikai feltételeire vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos megállapítások: 

- a vállalkozás nem gondoskodik arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor 
kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után („fizetési 
kötelezettséggel járó megrendelés” vagy más, azonos tartalmú figyelmeztetés nem került feltüntetésre). 

4) Egyéb hiányzó tájékoztatási követelmények: 

- a békéltető testületi eljárásban a vállalkozásra vonatkozó együttműködési kötelezettségről nem 
tájékoztatnak; 

- Békéltető testülethez fordulás lehetősége, a budapesti kivételével az illetékes békéltető testület neve, 
székhelyének postai címe nem került feltüntetésre; 

- a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló tájékoztatás hiányzik; 

- továbbá a hatóság nem találta megfelelőnek az Általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁFF) 
7.4. pontjában szereplő következő tájékoztatást: „A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a 
Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti a 
panasz@emag.hu címre.” 

5) A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozóan az alábbi tájékoztatások hiányoznak: 

- a fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 
napon belül; 

- ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 
fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit. 

6) Az oldalon az alábbi téves tájékoztatások szerepelnek: 

- az ÁFF 2.3.4. pontjában foglaltak alapján a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget nem a 
fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza: „Ha a Vásárló a 
megrendelést banki átutalással vagy utánvéttel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló 
által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.” 

7) Egyéb megtévesztő tájékoztatások: 

- ÁFF 2.3.1. pont: „Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján 
megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában 
foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést 
is. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a 
Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.” 

- ÁFF 2.3.3. pont: „Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül 
elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – 
a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza.” 

mailto:panasz@emag.hu
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Az ellenőrzés megállapításai alapján az elsőfokú hatóság 2018. október 4. napján eljárást indított, 
melyről BP-05/FOGY/3709-3/2018. számú végzésével értesítette a Társaságot. Ezzel egyidejűleg BP-
05/FOGY/3709-4/2018. számú végzésével adatszolgáltatásra hívta fel a Társaságot. 

A Társaság 2018. november 5. napján kelt adatszolgáltatásában előadta, hogy a www.emag.hu 
internetes oldalon található webáruház 2013 óta a jelenlegi, kifogásolt formájában működik. 

Az internetes oldal látogatóinak száma a 2018. évben októberrel bezárólag havonta 1.894.717-3.624.740 
között változott, szeptemberben 3.122.488 volt. 

Az elsőfokú hatóság végzésében ismertetett kifogásokkal kapcsolatban a Társaság az alábbiakat adta 
elő: 

1) A szolgáltató beazonosíthatóságát célzó adatok  

A www.emag.hu online kereskedelmi portál ÁFF módosítása folyamatban van, a módosítás során a 
jelzett információ feltüntetésre kerül. 

2) A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon rögzített megrendelésekről a vásárlók azonnal automatikus rendszerüzenetet kapnak, illetve 
adott kérdés vonatkozásában információ található az ÁFF-ben a definíciók között: 

„Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot 
tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a 
Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján 
keresztül.”; 

továbbá az ÁFF 2.3. pontjában: 

„2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte 

2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél 
ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. 

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az 
Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél 
által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is. 

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a 
Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi 
visszaigazolását.”; illetve 

az ÁFF 5.5. pontjában is: 

„5.5 Amennyiben a Saját fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított 
számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban 
tájékoztathatja az eMAG ügyfélszolgálatát.” 

- A Társaság előadta, hogy ÁFF-je a szerződés alakiságáról nem rendelkezik. A Társaság honlapján 
rögzített, illetve leadott megrendelésekhez automatikusan megrendelési azonosítószám generálódik, 
amely alapján a megrendelés azonosítható, illetve visszakereshető. Ezen adatokat a Társaság 
jogszabályi kötelezettségének megfelelő módon és időtartamig tárolja. 

Az emag felhasználója az általa korábban leadott megrendeléseket saját fiókjában bármikor megtalálja. 

http://www.emag.hu/
http://www.emag.hu/
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- A www.emag.hu honlap magyar nyelven működik, ez alapvetően meghatározza a szerződéskötés 
nyelvét is, illetve az ÁFF 13.4. pontja értelmében „az Értékelés/Hozzászólás megfogalmazása kizárólag 
magyar nyelven történhet” – azonban a félreértések elkerülése érdekében az ÁFF folyamatban lévő 
módosítása során ez az információ rögzítésre kerül. 

3) A szerződéskötés technikai feltételeire vonatkozó tájékoztatás 

A www.emag.hu online felületen leadott megrendelések esetében a megrendelés elküldése előtt 
egyértelműen feltüntetésre kerül a Vásárló által fizetendő összeg és az ÁFF kifejezett elfogadása is 
feltétele a megrendelés elküldésének. Az ÁFF 2.2.3 pontja rögzíti: 

„2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a 
vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó 
Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó 
felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés 
véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét 
kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.” 

A fent leírtakon túl a vásárló bármikor elállhat a szerződéstől a rendelés leadását követően, akár a 
szállítás során is, akár vissza is utasíthatja a termék átvételét – ezen esetekben fizetési kötelezettsége 
természetesen nem lesz. 

4) Egyéb hiányzó tájékoztatási követelmények: 

a) A vállalkozás együttműködési kötelezettsége a békéltető testületi eljárásban 

A Társaság előadta, hogy a panaszkezelés során minden felmerülő panasz esetében tájékoztatják a 
felhasználókat a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeiről, illetve a Társaság honlapján található 
ÁFF az alábbi rendelkezéseket tartalmazza, amely tájékoztatás egyértelműen jelzi a Társaság 
elkötelezettségét a fogyasztóvédelmi hatóságokkal történő együttműködés terén: 

„18.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását 
kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát 
online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online 
vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a 
Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. 
em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 
488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31. 

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási 
hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/. 

18.4. Az eMAG és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton 
rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Bukarest 
Municípium illetékes hatósága elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, 
szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékességi 
kikötéssel.” 

b) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, illetékes békéltető testület elérhetőségei 

A Társaság hivatkozott a fent idézett ÁFF 18.3. és 18.4. pontjaira, amelyek tartalmazzák a vonatkozó 
rendelkezéseket. 

http://www.emag.hu/
http://www.emag.hu/
http://ec.europa.eu/odr
http://bekeltet.hu/
mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
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Továbbá előadta, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. 
§ (5) bekezdése értelmében: „Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő 
határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara 
mellett működő békéltető testület illetékes.” 

Mivel a Társaság külföldi székhelyű vállalkozás, így a fenti rendelkezés értelmében a fogyasztói 
panaszkezelésre a Társaság vonatkozásában a Budapesti Békéltető Testület bír kizárólagos 
illetékességgel. 

A Társaság Marketplace partnereitől történő vásárlás esetén a panaszkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseket ezen partnerek aloldalai tartalmazzák, amelyre külön fel is hívja a Társaság a 
fogyasztók figyelmét: 

„A vásárlási, rendelési, termék-visszaküldési, valamint jótállási feltételek partnerenként különbözhetnek. 
Fontos, hogy ezek nem egyeznek meg az eMAG által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan 
alkalmazott gyakorlattal. A vonatkozó kondíciókat minden esetben megtalálja az adott partner oldalán.” 
(https://www.emag.hu/info/tudnivalok-az-emag-marketplace-rol?ref=hdr_marketplace) 

c) Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A Társaság előadta, hogy az ÁFF elsőfokú hatóság által kifogásolt 7.4. pontjában foglalt rendelkezés 
kizárólag az ÁFF 7.2. pontjának fényében, illetve vonatkozásában értelmezhető: 

„7.2. Az eMAG az általa értékesített bizonyos Termékek esetében önkéntes jótállást vállal, a Depanero 
S.R.L. szerviz-partnerén keresztül. Az eMAG, a Termék jótállási jegyét (garancialevél) kizárólag 
elektronikus úton a Vásárló Saját fiókjában teszi elérhetővé, illetve a jótállás jegy elérhetőségének linkjét 
e-mailen keresztül is megküldi a Vásárlónak.” 

A jótállási jegy a vásárló saját fiókjában kerül rögzítésre, elektronikus formában, tehát bármikor a vásárló 
rendelkezésére áll. A Társaság ügyfélszolgálata szintén bármikor a vásárlók rendelkezésére áll. A fenti 
rendelkezés azt hivatott biztosítani, hogy a később esetlegesen felmerülő panasz során a vásárlók 
tisztában legyenek a termék jótállási jegyének elérhetőségével. 

5) A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatások 

A Társaság a jogszabályi előírásokon túlmutatóan – 30 napos termékvisszaküldési lehetőséget biztosít 
vásárlói számára, amelyről több helyen is részletes információ található a Társaság online felületein: 

 https://www.emag.hu/info/vasarlas-visszamondasa 

 https://www.emag.hu/info/form/aruvisszakuldesi-jog 

 ÁFF, ELÁLLÁS, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ 
ELÁLLÁS JOGA; „6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási 
jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve 
minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.” 

A Társaság továbbá jelezte, hogy a honlapján keresztül kizárólag termékértékesítéssel foglalkozik. 

6) Téves tájékoztatás (a fogyasztónak visszajáró összeget nem a fogyasztó által igénybe vett fizetési 
móddal megegyező módon téríti vissza) 

A Társaság román illetőségű, online értékesítést folytató vállalkozás, amely ezen jellegénél fogva az 
elektronikus kapcsolattartási és fizetési módokat tartja elsődlegesnek, és a vásárlók az ÁFF 
elfogadásával beleegyezésüket adják a Társaság által biztosított vételár-visszatérítési módba. Egyedi 

https://www.emag.hu/info/tudnivalok-az-emag-marketplace-rol?ref=hdr_marketplace
https://www.emag.hu/info/vasarlas-visszamondasa
https://www.emag.hu/info/form/aruvisszakuldesi-jog
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esetekben, felhasználói megkeresés alapján a Társaság az ügyfél által kért egyéb módon is biztosítja a 
vételár visszafizetését. 

7) Egyéb megtévesztő tájékoztatások: 

A vásárló által küldött megrendelésre a Társaság automatikus rendszerüzenetet küld, azonban a 
rendelés véglegesítésre akkor kerül, amikor a termék kiszállításának időpontjáról tájékoztatni tudják a 
megrendelőt. Kivételes esetektől eltekintve ez a visszaigazolás a megrendelés rögzítésétől számított 48 
órán belül megtörténik. 

A Társaság raktárai több országból befutó megrendeléseket is kiszolgálnak, ezért fennáll a lehetősége 
annak, hogy több vásárló azonos időpontban ad le rendelést, és a raktárkészletre vonatkozó adatok 
frissítése miatt több megrendelés kerülhet azonos időpontban rögzítésre. 

Amennyiben a fenti technikai sajátosságok miatt a Társaság nem tudja kiszolgálni a megrendeléseket, 
minden esetben értesíti a vásárlót és igyekszik minden esetben a lehető legkedvezőbb megoldást 
biztosítani. 

Másrészt a Társaság igyekszik korlátozni a nagykereskedelmi vásárlásokat, így a háztartási 
mennyiségen túli, nem fogyasztói megrendelések törlésének lehetőségét szintén fenntartani. 

Az elsőfokú hatóság a lefolytatott eljárás során az alábbiakat állapította meg: 

1) A szolgáltató beazonosíthatóságát célzó adatok közül nem szerepelnek az oldalon: 

- a tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, 

- a tárhelyszolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt e-mail cím. 

2) A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás körében nem tájékoztatnak az oldalon a 
következőkről: 

- a vevő megrendelésének megérkezését követő 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, valamint a 
visszaigazolás elmaradásának következményeiről (ajánlati kötöttség megszűnése); 

- arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e (szerződés alakisága), a 
szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 

- a szerződéskötés lehetséges nyelveiről. 

3) A szerződéskötés technikai feltételeire vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos megállapítások: 

- a vállalkozás nem gondoskodik arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor 
kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után („fizetési 
kötelezettséggel járó megrendelés” vagy más, azonos tartalmú figyelmeztetés nem került feltüntetésre). 

4) Egyéb hiányzó tájékoztatási követelmények: 

- a békéltető testületi eljárásban a vállalkozásra vonatkozó együttműködési kötelezettségről nem 
tájékoztatnak; 

- a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló tájékoztatás hiányzik; 
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- továbbá a hatóság nem találta megfelelőnek az Általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁFF) 
7.4. pontjában szereplő következő tájékoztatást: „A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a 
Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti a 
panasz@emag.hu címre.” 

Az elsőfokú hatóság ennek kapcsán rögzítette, hogy minden megtévesztő tájékoztatás vagy jogellenes 
szerződéses kikötés gátolja a fogyasztói alapjogosultság érvényesülését, hiszen ezek alkalmasak arra, 
hogy a fogyasztó ügyleti döntését (azaz a fogyasztó jótállási jogainak gyakorlását) korlátozzák, valamint 
arra, hogy a fogyasztót jogszabályon alapuló jogának gyakorlásától visszatartsák. 

5) A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozóan az alábbi tájékoztatások hiányoznak: 

- a fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 
napon belül; 

- ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 
fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit. 

6) Az oldalon az alábbi téves tájékoztatások szerepelnek: 

- az ÁFF 2.3.4. pontjában foglaltak alapján a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget nem a 
fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza: „Ha a Vásárló a 
megrendelést banki átutalással vagy utánvéttel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló 
által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.” 

Az elsőfokú hatóság e pontban foglaltak kapcsán rögzítette, hogy a fogyasztó kifejezett beleegyezése 
alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban ebből adódóan 
többletdíj nem terhelheti. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy amennyiben a fogyasztó készpénzes 
fizetéssel teljesítette a vételár kifizetését, és ezt követően a Társaság a vásárlónak visszatérített 
összeget banki átutalással utalja vissza, akkor a fogyasztót többletdíj terheli. 

7) Egyéb megtévesztő tájékoztatások: 

- ÁFF 2.3.3. pont: „Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül 
elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – 
a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza.” 

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság ezen tájékoztatása megtévesztő, mivel a 
weboldalon szereplő termékek és az ott feltüntetett készletdarabszámok, valamint a termékek 
elérhetősége a fogyasztó ügyleti döntését jelentősen befolyásolja, ugyanis a feltüntetett adatok alapján a 
fogyasztó okkal számít arra, hogy az általa kiválasztott vállalkozástól az általa megjelölt darabszámban 
kapja meg a megrendelt terméket, ezért a Társaság ezen gyakorlata a fogyasztók ügyleti döntésének 
torzítására alkalmas. 

Az elsőfokú hatóság továbbá megállapította, hogy az ellenőrzés során kifogásolt ÁFF 2.3.1. pontjában 
szereplő tájékoztatás, valamint az, hogy a Társaság weboldalán kizárólag a Budapesti Békéltető 
Testületet tünteti fel, nem jogsértő. 

2. Az elsőfokú hatóság az alábbi jogszabályhelyek megsértését állapította meg 

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/3709-7/2018. számú, 2018. december 3. napján kelt határozatában a 
feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság kifogásolt magatartásaival megsértette az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontját, az 5. § (2) bekezdés b) és 
d) pontját, a 6. § (2) bekezdését, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

mailto:panasz@emag.hu
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szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés m), n) és v) 
pontját, a 15. § (1) bekezdését, a 22. § (3) bekezdését és a 26. § (1) bekezdését, továbbá a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
(a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) és (5) bekezdését, valamint a 6. § (1) bekezdés be) és i) pontját. 

3. Az elsőfokú hatóság által megállapított jogkövetkezmények 

Az elsőfokú hatóság döntésében 1.000.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság 
terhére, továbbá döntésében arra kötelezte, hogy a www.emag.hu weboldalon az indokolás részben 
részletezett információkról a vásárlókat a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon tájékoztassa. 
Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság által észlelt hiba, hiányosság, 
illetve jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat véglegessé 
válását követő 30 napon belül értesítse. 

4. A döntés elleni fellebbezés 

A döntés ellen a Társaság törvényes, 15 napos határidőben benyújtotta 2018. december 21. napján kelt 
fellebbezését, melyben elsődlegesen a határozat megsemmisítését, másodlagosan annak 
megváltoztatását és a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság mérséklését kérte.  

Fellebbezése indokolásául az alábbiakat adta elő: 

1) A szolgáltató beazonosíthatóságát célzó adatok  

A www.emag.hu online kereskedelmi portál ÁFF módosítása folyamatban van, a módosítás során a 
jelzett információ feltüntetésre kerül. 

2) A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon rögzített megrendelésekről a vásárlók azonnal automatikus rendszerüzenetet kapnak, 
amelyben visszaigazolást kap a vásárló az általa megvásárolni kívánt termékre leadott megrendeléséről. 

Az ÁFF a megrendelésről a következőképpen rendelkezik: 

„Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot 
tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a 
Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján 
keresztül.”; 

„2.2. Megrendelés leadása  

2.2.1.  Az emag.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly 
módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés 
teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi 
módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. 

 2.2.2.  Az Ügyfél jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a 
Megrendelést (ajánlat). 

 2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a 
vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó 
Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó 
felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés 
véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét 
kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.” 

http://www.emag.hu/
http://www.emag.hu/


 

10 
 Fogyasztóvédelmi Főosztály 

1088 Budapest, József krt. 6.  
Telefon: (06-1) 459 4911  

E-mail: fogyved.2.fok@pest.gov.hu  
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

„2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte 

2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél 
ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön 
létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló 
visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a 
futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is. 

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a 
Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.” 

Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatban hangsúlyozta a Társaság, hogy az oldal működéséből adódóan a 
vásárlók a Saját Fiók/Rendelések fül alatt folyamatosan követhetik a megrendeléseik státuszát, a 
„rendelés követése” fül alatt pedig az átvételig bármikor törölhetik azokat. Ezt az elektronikus felületen 
kívül az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel során is megtehetik. A vásárlóknak egyébként 
lehetőségük van elutasítani a megrendelés átvételét, majd az átvételt követő 30 napon belül indokolási 
kötelezettség – a kötelező elálláson túl – nélkül visszaküldeni a megrendelt terméket. 

A Társaság a fenti funkcionalitásokról a honlap „Rendelés és szállítás” füle alatt tájékoztatja a vásárlóit: 

https://www.emag.hu/info/szallitassal-kapcsolatos-reszletek 

https://www.emag.hu/info/topic/felhasznaloi-fiok 

A szerződés alakiságának rögzítése a jelenleg folyamatban lévő ÁFF-módosítást követően szerepelni 
fog az ÁFF-ben. 

A Társaság honlapján rögzített, illetve leadott megrendelésekhez automatikusan megrendelési 
azonosítószám generálódik, amely alapján a megrendelés azonosítható, illetve visszakereshető. Ezen 
adatokat a Társaság jogszabályi kötelezettségének megfelelő módon és időtartamig tárolja. 

Az emag felhasználója az általa korábban leadott megrendeléseket saját fiókjában bármikor megtalálja. 

A szerződéskötés lehetséges nyelvét alapvetően meghatározza az a tény, hogy a www.emag.hu honlap 
magyar nyelven működik, illetve az ÁFF 13.4. pontja értelmében „az Értékelés/Hozzászólás 
megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet”. 

A tájékoztatás pontosítása érdekében az ÁFF folyamatban lévő módosítása során ez az információ 
rögzítésre kerül. 

3) A szerződéskötés technikai feltételeire vonatkozó tájékoztatás 

A www.emag.hu online felületen leadott megrendelések esetében a megrendelés elküldése előtt 
egyértelműen, feltűnő és összetéveszthetetlen módon feltüntetésre kerül a Vásárló által fizetendő 
összeg és az ÁFF kifejezett elfogadása is feltétele a megrendelés elküldésének. A Társaság 
hangsúlyozta, hogy a vásárló a megrendelési folyamat során fizetési módot is választ (online bankkártya, 
átutalás vagy utánvét), amely alapján a Társaság álláspontja szerint a vásárlók számára egyértelmű a 
fizetési kötelezettség ténye. 

Az ÁFF 2.2.3 pontja rögzíti: 

„2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a 
vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó 
Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó 
felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés 

https://www.emag.hu/info/szallitassal-kapcsolatos-reszletek
https://www.emag.hu/info/topic/felhasznaloi-fiok
http://www.emag.hu/
http://www.emag.hu/
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véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét 
kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.” 

A fent leírtakon túl, az előző pontban kifejtettekkel összhangban a vásárló bármikor elállhat a 
szerződéstől a rendelés leadását követően, akár a szállítás során is, akár vissza is utasíthatja a termék 
átvételét – ezen esetekben fizetési kötelezettsége természetesen nem lesz. 

4) Egyéb hiányzó tájékoztatási követelmények: 

a) A vállalkozás együttműködési kötelezettsége a békéltető testületi eljárásban 

A Társaság megismételte az elsőfokú eljárás során küldött adatszolgáltatásában tett nyilatkozatát, és 
hozzátette, hogy az idézett ÁFF-rendelkezések alapján a Társaság a jogszabályban előírt 
kötelezettségének megfelelően tájékoztatja vásárlóit a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről. 
Továbbá előadta, hogy a Társaság minden esetben együttműködik a békéltető testülettel: megválaszolja 
az írásbeli megkereséseket, és annak ellenére, hogy a Társaság külföldi székhelyű cég, így az Fgytv. 
29. § (11) bekezdése értelmében személyes megjelenési kötelezettsége nincsen – a szóbeli 
meghallgatások során is meghatalmazott biztosítása útján együttműködik a testülettel. 

A Társaság álláspontja szerint a békéltető testület eljárására vonatkozó tájékoztatás megfelel a 
jogszabályban előírtaknak; a békéltető testületi eljárásban való együttműködésre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint terheli a Társaságot, azonban 
az ÁFF vonatkozásában nem. 

b) Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A Társaság előadta, hogy az ÁFF elsőfokú hatóság által kifogásolt 7.4. pontjában foglalt rendelkezés 
kizárólag az ÁFF 7.2. pontjának fényében, illetve vonatkozásában értelmezhető: 

„7.2. Az eMAG az általa értékesített bizonyos Termékek esetében önkéntes jótállást vállal, a Depanero 
S.R.L. szerviz-partnerén keresztül. Az eMAG, a Termék jótállási jegyét (garancialevél) kizárólag 
elektronikus úton a Vásárló Saját fiókjában teszi elérhetővé, illetve a jótállás jegy elérhetőségének linkjét 
e-mailen keresztül is megküldi a Vásárlónak.” 

A jótállási jegy a vásárló saját fiókjában kerül rögzítésre, elektronikus formában, tehát bármikor a vásárló 
rendelkezésére áll. A Társaság ügyfélszolgálata szintén bármikor a vásárlók rendelkezésére áll. A fenti 
rendelkezés azt hivatott biztosítani, hogy a később esetlegesen felmerülő panasz során a vásárlók 
tisztában legyenek a termék jótállási jegyének elérhetőségével. 

A tájékoztatás félreérthetőségének kiküszöbölése érdekében az ÁFF folyamatban lévő módosítása 
során ez a rendelkezés is pontosításra kerül. 

5) Arról szóló tájékoztatás, hogy a fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási 
nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül 

A Társaság elsősorban az ÁFF-ben rendelkezik a fogyasztókat megillető elállási jogról: 

„ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS 
JOGA 

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak 
alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. 
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6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék 
visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, 
indokolás nélkül gyakorolhatja 

6.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal 
szemben, akitől a terméket vásárolta. Amennyiben az eladó az eMAG Marketplace Partnere, a 
fogyasztónak minősülő Vásárló az elállási jogát az eMAG Marketplace partnerrel szemben gyakorolja. 

6.1.3. Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai az alábbi linken érhetők 
el: https://www.emag.hu/info/vasarlas-visszamondasa.” 

A Társaság a jogszabályi előírásokon túlmutatóan – 30 napos termékvisszaküldési lehetőséget biztosít 
vásárlói számára: 

Erről több helyen is részletes információ található a Társaság online felületein: 

 https://www.emag.hu/info/vasarlas-visszamondasa 

 https://www.emag.hu/info/form/aruvisszakuldesi-jog 

A fent hivatkozott, az elállási jogról részletes tájékoztatást nyújtó aloldal is egyértelmű rendelkezést 
tartalmaz az elállási jog gyakorlásának módjáról: 

„Az Ügyfél/Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával 
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (eMAG vagy az eMAG 
Marketplace Partnere) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja.” 

A Társaság az elállási jog gyakorlásának megkönnyítése, a visszaküldési folyamat egyszerűsítése és 
átláthatósága érdekében visszaküldési nyomtatványt alkalmaz, amelynek kitöltése a Saját fiókból 
egyszerűen, egyértelműen történik. A Társaság álláspontja szerint ez a megoldás összhangban áll a 
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében rögzített rendelkezésekkel. A Társaság a formanyomtatvány 
kitöltését a vásárlónak e-mailen igazolja vissza. Amennyiben a fogyasztó nem kívánja igénybe venni ezt 
a lehetőséget – az ÁFF-ben leírtaknak megfelelően –, más formában is jelezheti elállási szándékát. 

A Társaság továbbá előadta, hogy a www.emag.hu weboldal termékértékesítéssel foglalkozik, azonban 
a tájékoztatás pontosítása érdekében az ÁFF folyamatban lévő módosítása során rögzítésre kerül, hogy 
ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 
fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit. 

6) Téves tájékoztatás (a fogyasztónak visszajáró összeget nem a fogyasztó által igénybe vett fizetési 
móddal megegyező módon téríti vissza) 

A Társaság román illetőségű, online értékesítést folytató vállalkozás, amely ezen jellegénél fogva az 
elektronikus kapcsolattartási és fizetési módokat tartja elsődlegesnek, és a vásárlók az ÁFF 
elfogadásával beleegyezésüket adják a Társaság által biztosított vételár-visszatérítési módba. 
Amennyiben az ÁFF elfogadása ellenére a vásárló jelzi, hogy készpénzben szeretné visszakapni az 
utánvét összegét, természetesen a Társaság biztosítja a vételár postai úton történő visszafizetését. 

A Társaság továbbá előadta, hogy a vételár visszatérítése során a fogyasztót semmilyen költség, díj-, 
vagy egyéb fizetési kötelezettség nem terheli – a vételár teljes összege visszatérítésre kerül. 

7) Egyéb megtévesztő tájékoztatások: 

https://www.emag.hu/info/vasarlas-visszamondasa
https://www.emag.hu/info/vasarlas-visszamondasa
https://www.emag.hu/info/form/aruvisszakuldesi-jog
http://www.emag.hu/
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A kifogásolt rendelkezés az ÁFF 2.3.3. pontja: „Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott 
Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben 
szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza.” 

A Társaság előadta, hogy raktárai több országból befutó megrendeléseket is kiszolgálnak, ezért, és az 
esetenként egyidejűleg leadott rendelések nagy száma miatt fennáll a lehetősége annak, hogy több 
vásárló azonos időpontban ad le rendelést, és a raktárkészletre vonatkozó adatok frissítése miatt több 
megrendelés kerülhet azonos időpontban rögzítésre. 

Amennyiben a fenti technikai sajátosságok miatt a Társaság nem tudja kiszolgálni a megrendeléseket, 
minden esetben értesíti a vásárlót, és igyekszik minden esetben a lehető legkedvezőbb megoldást 
biztosítani. 

Az elsőfokú hatóság által kifogásolt rendelkezéssel a Társaság éppen a vásárlók teljeskörű tájékoztatása 
végett hívja fel a figyelmet előzetesen is erre a technikai sajátosságok folytán esetlegesen felmerülő 
lehetőségre. 

A Társaság alapvetően kiskereskedelemmel foglalkozik, ezért igyekszik korlátozni a nagykereskedelmi 
vásárlásokat, és ezáltal fenntartani a háztartási mennyiségen túli, nem fogyasztói megrendelések 
törlésének lehetőségét. 

A Társaság továbbá előadta, hogy a hatóság által megjelölt követelmények, jogszabályi előírások 
betartása a kiszabott bírság nélkül is elérhető, így elsősorban a fogyasztóvédelmi bírságot kiszabó 
határozat megsemmisítését, másodsorban a bírság összegének mérséklését kérte, mivel álláspontja 
szerint az esetleges jogsértés súlya nem áll összhangban a kiszabott bírság nagyságával. 

I.) A másodfokú hatóság döntése 

A rendelkezésre álló iratokat és a fellebbezést a másodfokú hatóság megvizsgálta és az 
alábbiakat állapította meg. 

A Társaság fellebbezése részben alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást részben nem megfelelően 
tárta fel, és a rendelkezésre álló bizonyítékokból levont egyes jogi következtetései nem helytállóak, 
ennek folytán a döntés megváltoztatása indokolt az alábbiak szerint. 

(1) Az elsőfokú határozatban megállapítottak értékelése során a másodfokú hatóság a következő 
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazta. 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 

4. §  A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon 
legalább a következő adatokat közzétenni: 

[…] 

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató 
székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató 
részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek. 

5. § (2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen 
tájékoztatni az igénybe vevőt:  
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b) 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; 

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; 

6. § (2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé 
elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő 
megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 
legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati 
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését 
megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
[…] 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban 
foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 
[…] 
k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § 
vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát; 
[…] 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és 
annak feltételeiről; 
[…] 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli 
panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez 
való hozzáférés módjáról; 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről és székhelyének postai címéről. 

11. § (5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó 
tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő 
használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az 
e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is 
megadható. 

15. § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési 
kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó 
szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), 
p) és r) pontjában meghatározott információkra. 

15. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a 
fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata 
fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció 
aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel 
járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, 
hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von 
maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés 
semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 

22. § (3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
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23. § (2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró 
összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó 
kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a 
fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően 
felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás 
vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára 
megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított 
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy 
az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés 
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 

Az Fttv. 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. 

Az Fttv. 3. § (2) bekezdése szerint tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, 

a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható 
szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható 
gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és 

b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges 
információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez 
eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre 
alkalmas. 

Az Fttv. 3. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a 
kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). 

3. § (5) A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) bekezdése 
szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő 
kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. 

1. § (5) A (4) bekezdésben nem említett tevékenységekre vonatkozó jogszabály e törvény 
rendelkezéseitől részletesebb, illetve szigorúbb követelményeket is megállapíthat a kereskedelmi 
gyakorlatokra, amennyiben 

a) ez kötelező európai uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges, vagy 

b) azt valamely, egyes árukra vagy azok meghatározott csoportjára vonatkozó kötelező európai uniós 
jogi aktus kifejezetten megengedi. 

6. § (1) Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt 
- figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti 
vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező 
tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként 
nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas:  
[…] 
b) az áru lényeges jellemzői, így különösen 
ba) kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, tartozékai, 
bb) mennyisége, 
bc) származási helye, eredete, 
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bd) előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja, 
be) beszerezhetősége, szállítása, 
[…] 
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos 
jogkövetkezmények kockázata. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:171. § (1) bekezdése 
szerint aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a 
jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt 
feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

(2) Az elsőfokú határozat értékelése a megsértett jogszabályhelyek figyelembevételével és 
magyarázatával 

1) A tv. 4. § h) pontja alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, 
könnyen hozzáférhető módon közzétenni a tárhelyszolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére 
vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 
használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás 
jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek. 

Ezt a hiányosságot a Társaság fellebbezésében maga is elismerte, és úgy nyilatkozott, hogy az a 
jövőben rögzítésre kerül az ÁFF-ben. 

2) A tv. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését 
megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: 

b) 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; 

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről. 

A Társaság maga is elismerte, hogy a szerződés alakiságáról és a szerződéskötés lehetséges nyelveiről 
az ÁFF nem rendelkezik, és ezek az információk a módosítás során a jövőben rögzítésre kerülnek. 

Jóllehet a Társaság előadta, hogy a leadott megrendelésekhez automatikusan megrendelési 
azonosítószám generálódik, amely alapján a megrendelés azonosítható, illetve visszakereshető, és 
ahhoz a felhasználó is bármikor hozzáférhet a saját fiókjában, ezek azonban nem elegendőek a 
jogszabályi követelmények teljesítéséhez, mivel a törvény úgy rendelkezik, hogy ezekről az igénybe 
vevőt egyértelműen tájékoztatni kell megrendelésének elküldését megelőzően. Ennek megfelelően a 
szerződéskötés lehetséges nyelveivel kapcsolatban sem elegendő, hogy az igénybe vevő a 
körülményekből (pl. a weboldal vagy az ÁFF nyelve, az értékelések és hozzászólások nyelvére 
vonatkozó ÁFF-rendelkezés) következtethet a szerződéskötés nyelvére, a tájékoztatási kötelezettség 
ugyanis a szolgáltató aktív magatartását, kifejezett nyilatkozatát igényli még akkor is, ha egyébként 
valószínűsíthető, hogy a tájékoztatás tárgyát képező tényekről a fogyasztó is helyes következtetésre 
juthat. 

A tv. 6. § (2) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését 
az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. 

E rendelkezésben „visszaigazolás” alatt nem az ajánlat elfogadását és a szerződés létrejöttét jelentő 
visszaigazolást kell érteni, hanem pusztán annak visszaigazolását, hogy a megrendelés a szolgáltatóhoz 
megérkezett. Ezt a Társaság – nyilatkozata szerint – a vásárlóhoz e-mail útján eljuttatott, azonnali, 
automatikus rendszerüzenettel teljesíti, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

Erre tekintettel a másodfokú hatóság álláspontja szerint nem állapítható meg a tv. 6. § (2) 
bekezdésének megsértése. 
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3) A tv. és a Korm. rendelet többféleképpen határozza meg az egyes tájékoztatási kötelezettségek 
időpontját. A fenti 2) pontban előírt tájékoztatásokat az igénybe vevő megrendelésének elküldését 
megelőzően kell teljesíteni, amelynek megfelel az általános szerződési feltételek közötti rögzítés is. Ettől 
eltérően a Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltakra „közvetlenül a fogyasztó szerződési 
nyilatkozatának megtétele előtt” kell felhívni a fogyasztó figyelmét, amelyet már nyilvánvalóan nem 
elegendő az ÁSZF-ben feltüntetni, hiszen a szerződéskötést megelőzően nyújtandó információk e 
szűkebb körének jogalkotó általi kiemelése a tájékoztatás eltérő minőségét követeli meg a vállalkozástól 
– ezekre az információkra a szerződési nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően külön rá kell 
irányítani a fogyasztó figyelmét. Ez a figyelemfelhívás értelemszerűen nem valósul meg pusztán azzal, 
hogy a fogyasztó közvetlenül a nyilatkozata megtétele előtt elfogad egy olyan ÁSZF-et, amely ezeket az 
információkat (is) tartalmazza. Még ennél is konkrétabban írja körül a tájékoztatási kötelezettség 
időpontját és teljesítésének módját a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, amikor kimondja, hogy a 
vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor 
kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, és azt is 
részletezi a jogszabályhely, hogy ha a nyilatkozat megtétele egy gomb vagy más hasonló funkció 
aktiválásával történik, akkor „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy más ilyen értelmű felirattal 
kell ellátni, amely egyértelművé teszi, hogy a nyilatkozat megtétele fizetési kötelezettséget von maga 
után.  

A szabályozás ezen módja teljességgel kizárja annak lehetőségét, hogy e tájékoztatási kötelezettségét a 
vállalkozás az ÁSZF-ben és annak fogyasztó általi elfogadtatásával teljesíthesse. Továbbá az sem 
mentesíti a Társaságot, hogy a fogyasztó számára a fizetendő összeg és a fizetési mód kiválasztása 
egyértelművé teszi, hogy a folyamat végén fizetési kötelezettséggel járó szerződési nyilatkozat 
megtételére kerül sor. Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy online környezetben a vásárlás 
egy több lépésből álló, személyes megbeszélés hiányában lezajló, így az esetleges félreértések 
tisztázásának lehetőségét is kizáró folyamat, ezért a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése azt a célt 
szolgálja, hogy a fogyasztó egyértelműen tudatában legyen annak, hogy ebben a folyamatban melyik az 
a pont, amikor már nem pusztán fizetési és szállítási módot választ, a megrendeléshez szükséges 
adatokat rögzít, majd azokat leellenőrizve jóváhagyja, hanem megteszi azt a szerződési nyilatkozatot, 
amely fizetési kötelezettséget von maga után. Ez az a pont ugyanis, amikor már a vásárló a 
megrendelés korábbi lépéseihez visszatérni már nem tud, az adatok javítására az automatizált vásárlási 
folyamatban már nincs lehetősége, a megrendelést esetleg csak az ügyfélszolgálattal való 
kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani. 

A Társaság ezen kötelezettségét nem érinti az a tény, hogy a vásárló bármikor elállhat a szerződéstől a 
rendelés leadását követően, vagy akár vissza is utasíthatja a termék átvételét. Az elállás ugyanis már 
egy érvényes szerződési nyilatkozatot feltételez, a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében 
meghatározott kötelezettség megsértése azonban semmis szerződést eredményez, melyre csak a 
fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. A fogyasztó számára biztosított elállási jog léte nem jelenti azt, 
hogy a fogyasztó szerződési nyilatkozata ne kötelezné magát a fogyasztót is a szerződés teljesítésére 
mindaddig, amíg elállási jogával nem él, ezért a szerződés egyoldalú megszüntetésének lehetősége sem 
teszi szükségtelenné a fogyasztó arról való tájékoztatását, hogy az online kereskedelmi környezetben 
melyik az a lépés, amelynek megtétele fizetési kötelezettséget keletkeztet.  

A leírtak alapján a másodfokú hatóság – az elsőfokú határozattól eltérően – nem a Korm. rendelet 15. § 
(1) bekezdésének megsértését, hanem a 15. § (2) bekezdésének megsértését állapította meg. 

4) Egyéb hiányzó tájékoztatási követelmények: 

a) A vállalkozás együttműködési kötelezettsége a békéltető testületi eljárásban 

A másodfokú hatóság a Társaság álláspontját osztotta a tekintetben, hogy a békéltető testületi 
eljárásban előírt együttműködési kötelezettségéről az ÁFF-ben nem köteles tájékoztatni a fogyasztókat, 
mivel e körben nincs jogszabály által előírt kötelezettsége. Az elsőfokú hatóság a Korm. rendelet 11. § 
(1) bekezdés v) pontját jelölte meg megsértett jogszabályhelyként, amely a jogszabályi előírás vagy a 
vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és 
vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, az ehhez való hozzáférés módjáról rendeli 
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el a tájékoztatásnyújtást. Az elsőfokú határozatban megsértett jogszabályhelyként meg nem jelölt w) 
pont rendelkezik arról, hogy a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót a békéltető testülethez 
fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és 
székhelyének postai címéről. Ez a tájékoztatás, valamint az online vitarendezés lehetősége is 
megtalálható az ÁFF 18.3. pontjában, ezért a másodfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság a 
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés v) pontjában és w) pontjában foglaltaknak is maradéktalanul 
eleget tett, e körben jogsértés nem volt megállapítható a Társaság terhére. 

b) Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m)-n) pontjai szerint a vállalkozás a szerződés megkötését 
megelőzően köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót a kellékszavatosságra és a 
termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és 
egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről. A 11. § (5) bekezdése 
értelmében ezt a tájékoztatást a Társaság a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás 
fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára 
világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. A bekezdés utolsó mondata 
továbbá úgy rendelkezik, hogy e tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is 
megadható. A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m)-n) pontjaiban meghatározott tájékoztatás alapvető 
tartalmára vonatkozóan tehát a Korm. rendelet 3. mellékletében foglaltakat kell irányadónak tekinteni. 

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatósággal egyezően megállapította, hogy a Társaság honlapja nem 
tartalmazott a fentieknek megfelelő tájékoztatást, ezzel megsértette a Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés m)-n) pontjaiban foglaltakat. 

Az ÁFF 7.4. pontját illetően a másodfokú hatóság osztotta az elsőfokú hatóság azon álláspontját, hogy a 
Társaság önkéntes jótállásra vonatkozó gyakorlata összességében megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatot valósíthat meg.  

A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése az önként vállalt jótállásra alkalmazva kimondja, hogy jótállást vállaló a 
jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban foglalt feltételek szerint köteles 
helytállni a hibás teljesítésért. 

A kötelező jótállással ellentétben tehát a Társaság által vállalt jótállást a fogyasztó kizárólag akkor tudja 
érvényesíteni, ha a jótállási jegy a rendelkezésére áll. A fogyasztó arra vonatkozó ügyleti döntését, hogy 
megvásároljon-e egy terméket, az is befolyásolja, hogy ha a Társaság a vásárlásra felhívásban a 
termékhez jótállást ígér, valamint hogy mennyi a vállalt jótállás időtartama. A jótállást a fogyasztó a 
jótállás időtartama alatt érvényesítheti, ha azonban a jótállási jegy a Saját fiókjában nem jelent meg, 
akkor ezzel kapcsolatos reklamációt csak a termék átvételétől számított 48 órán belül tehet, azaz a 
jótállás Társaság által ígért időtartamától függetlenül, a vásárló a termék átvételét követő 48 órán belül 
eleshet a termékhez járó jótállástól. 

Ennek fényében pedig megállapítható, hogy az ÁFF kifogásolt feltételei mellett valamennyi önként vállalt 
jótállás időtartamára vonatkozó tájékoztatás valótlan információnak minősül abban az esetben, ha a 
jótállási jegy nem kerül rögzítésre a fogyasztó Saját fiókjában, mert alkalmas arra, hogy megtévessze a 
fogyasztót az áruval kapcsolatos jogai tekintetében, mivel azt a látszatot kelti, hogy a termékhez a 
jótállás időtartama alatt adott a jótállás érvényesíthetősége, holott a jótállási jegy „megszerzése” a 
termék átvételét követően igen rövid időn belül a fogyasztó aktív közreműködését igényli, annak 
elmaradása esetén a jótállás egyáltalán nem is áll fenn a jótállási jegy hiányában. Mindezen 
körülmények között a jótállás fennállásának ígérete valótlan információ és alkalmas arra, hogy a 
fogyasztót a termék megvásárlásakor olyan ügyleti döntésre késztesse, amelyet egyébként nem hozott 
volna meg.  

Tekintettel arra, hogy a részletezett esetben nem az ÁFF 7.4. pontja minősül megtévesztő 
tájékoztatásnak, hanem az önként vállalt jótállásról és annak időtartamáról szóló tájékoztatás, és 
kizárólag abban a konkrét esetben, amikor a fogyasztó Saját fiókjában nem található meg a jótállási jegy, 
így a másodfokú hatóság álláspontja szerint ilyen tartalmú fogyasztói panasz hiányában nem állapítható 
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meg megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, mivel a tényállás nem tisztázható a tekintetben, hogy konkrét 
esetben a termékek önként vállalt jótállására vonatkozó információk nem fedték a valóságot. 

A másodfokú hatóság megjegyzi, hogy jelen határozat meghozatalakor a kifogásolt szerződési 
feltételben a 48 órás határidő már nem szerepel.  

A fentiekre tekintettel a másodfokú hatóság e körben nem állapította meg az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 
pontjának megsértését. 

5) A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja értelmében a vállalkozás a szerződés megkötését 
megelőzően köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót a távollévők között kötött 
szerződések esetén indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről 
(különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról. 

A 22. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 20. §-ban meghatározott indokolás nélküli elállási jogot 
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében 
meghatározott határidő lejárta előtt, azaz a termék átvételének napjától számított 14 napon belül elküldi. 

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja tehát külön hangsúlyozza, hogy az indokolás nélküli elállási 
jog gyakorlásának feltételei körében arról is tájékoztatni kell a fogyasztót, hogy az elállási jogot az 
elállásról szóló nyilatkozat határidőn belüli megküldésével gyakorolhatja. A másodfokú hatóság 
megjegyzi, hogy a Társaság által biztosított 30 napos termékvisszaküldési lehetőség sem mentesíti a 
jogszabály által kötelezővé tett 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog szabályszerű 
intézése és az ezzel kapcsolatos, jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás kötelezettsége alól. 

Jóllehet a Társaság fellebbezésében idézett tájékoztatások valóban tartalmazzák azt, hogy az elállási 
jog erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolható, a 
jogszabálynak megfelelő tájékoztatás azonban azt kívánja meg, hogy a fogyasztó számára egyértelmű 
legyen, hogy az elállási jog gyakorlásához csak az elállásról szóló nyilatkozatot kell határidőn belül 
megküldeni. E tájékoztatás hiányában ugyanis a fogyasztó tévesen úgy vélheti, hogy az elállási jog 
gyakorlásához 14 napon belül a terméket is vissza kell juttatnia a Társasághoz. 

A leírtak alapján a másodfokú hatóság az elsőfokú hatósággal egyezően megállapította, hogy a 
Társaság elmulasztotta a fenti tájékoztatási kötelezettségét, ezzel azonban nem a 22. § (3) bekezdését 
sértette meg, hanem az arról való tájékoztatást előíró 11. § (1) bekezdés i) pontját.  

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés k) pontja előírja, hogy a vállalkozás a szerződés megkötését 
megelőzően köteles tájékoztatni arról, hogy a fogyasztó köteles a felmondás vállalkozással való közlése 
időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni a vállalkozás számára, ha a vállalkozás a 
fogyasztó kifejezett kérésére a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését az indokolás 
nélküli elállási jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt megkezdi, és a fogyasztó a 
teljesítés megkezdését követően mondja fel a szerződést. 

Bár a Társaság fellebbezésében is előadta, hogy a weboldalon kizárólag termékértékesítést végez, a 
másodfokú hatóság álláspontja szerint a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése mindazon pontokban, 
amelyek nem vonatkoztathatók minden esetre, külön jelzi azt, hogy milyen esetekben kell az adott 
tájékoztatást feltüntetni. A k) pontban azonban nem szerepel ilyen kitétel, következésképpen az abban 
foglaltakról való tájékoztatás akkor is kötelező, ha a vállalkozás nem köt szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződést. 

A fenti tájékoztatás elmaradása vonatkozásában az elsőfokú hatóság helytelenül állapította meg a 
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének megsértését, mert a kifogásolt mulasztás a Korm. rendelet 
11. § (1) bekezdés k) pontjának megsértését valósítja meg. 
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A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés k) pontjának 
megsértését meg kell állapítani, azonban a kifogásolt mulasztás jelen esetben a fogyasztók érdekeit 
semmilyen szinten nem sérti, ezért a bírság kiszabása során nem kerül figyelembe vételre. 

6) Téves tájékoztatás (a fogyasztónak visszajáró összeget nem a fogyasztó által igénybe vett fizetési 
móddal megegyező módon téríti vissza) 

A másodfokú hatóság osztotta a Társaság álláspontját, miszerint e gyakorlata nem sérti a Korm. 
rendelet 23. § (2) bekezdését, mivel a fogyasztó az ÁFF elfogadásával kifejezett beleegyezését adja 
abba, hogy a vételár visszatérítése banki átutalással történik. A másodfokú hatóság álláspontja szerint 
ezzel a visszatérítési móddal összefüggésben a fogyasztót semmilyen többletdíj nem terheli. 
Többletköltség csak akkor merülhetne fel, ha a fogyasztó esetleg nem rendelkezik bankszámlával és 
kizárólag a vételár visszatérítése érdekében kénytelen lenne bankszámlát nyitni. A Társaság azonban 
jelezte, hogy egyedi vásárlói kérésre az ÁFF elfogadása ellenére is biztosítja a vételár postai úton 
történő visszafizetését, ezért a Társaság jelenlegi gyakorlata nem kifogásolható. A másodfokú hatóság 
azonban az egyértelműség érdekében javasolja annak az ÁFF-ben való rögzítését, hogy a vásárló 
egyedi kérése esetén biztosítja a postai úton történő vételár-visszatérítést abban az esetben, ha a 
vásárló készpénzben fizette ki a vételárat. 

7) A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság álláspontjától eltérően megállapította, hogy az ÁFF 2.3.3. 
pontjában foglalt tájékoztatás nem tekinthető megtévesztőnek. 

A másodfokú hatóság egyrészt a Társaság webáruházát megvizsgálva megállapította, hogy a Társaság 
minden tőle telhetőt megtesz a készletadatokról való pontos tájékoztatás érdekében. Így például 
feltünteti azt, ha a termékből van raktáron vagy ha a termék „utolsó darab”, illetve ha már csak 1, 2 vagy 
3 darab van készleten. 

Ezen túlmenően is az online vásárlás azon sajátosságára tekintettel, hogy a fogyasztó nem láthatja a 
„virtuális eladótérbe” kihelyezett termékek tényleges mennyiségét, és azt sem tudja felmérni, hogy 
azonos időben éppen hány másik vásárló részéről van folyamatban rendelés leadása az adott termékre, 
ezért a fogyasztónak tisztában kell lennie azzal, hogy a termék megvételét mindaddig nem veheti 
biztosra, amíg a Társaság vissza nem igazolja a megrendelését, különös tekintettel arra, hogy az ÁFF-
ben is tájékoztatja a Társaság a fogyasztót, hogy a szerződés akkor jön létre, amikor a Társaság a 
megrendelést – a futárszolgálat részére való átadásról szóló értesítést is tartalmazóan – visszaigazolja, 
és nem akkor, amikor a megrendelés beérkezését igazolja vissza egy automatikus üzenettel. 
Mindezekre tekintettel a Társaságtól nem vitatható el az a jog, hogy a megrendelést visszautasítsa vagy 
adott esetben kevesebb termék megrendelését igazolja vissza. 

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat e körben csak azon egyedi esetekben lenne megállapítható, ha a 
Társaság a készletadatok feltüntetése kapcsán nem az elvárható szakismerettel vagy a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményének megfelelő gondossággal járna el.  

A fenti megállapításokat összegezve:  

Tévesen állapította meg az elsőfokú hatóság az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 6. § (2) bekezdésének, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének, a 11. § (1) bekezdés v) pontjának, a 22. 
§ (3) bekezdésének, és a 23. § (2) bekezdésének megsértését, továbbá az Fttv. 6. § (1) bekezdés be) és 
i) pontjainak megsértését. 

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság megsértette az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontját, az 5. § (2) bekezdés b) és d) pontját, a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés m) és n) pontját. Továbbá a megsértett jogszabályhelyek az Fttv. 3. § (5) 
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bekezdésében említett kötelező európai uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges jogszabály által 
meghatározott szigorúbb követelmények körébe tartoznak, így azok megsértése tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatot, így az Fttv. 3. § (1) bekezdésének megsértését valósítja meg, melyet az 
elsőfokú határozat szintén helyesen állapított meg. 

A másodfokú hatóság a fentieken túlmenően megállapította, hogy a Társaság megsértette a 
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) és k) pontját, valamint a 15. § (2) bekezdését. 

II.) A kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 

Az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdése szerint ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 
45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset 
lényeges körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a 
jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny - figyelembevételével és az 
arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást, 
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását, 
illetve értékesítését, 
(…) 
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. 

Az Fgytv. 47. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása 
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek 
tartja - határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a 
jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. 

Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege 15 ezer forinttól 

a) az 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. 

Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése értelmében mind az a) mind a b) pont hatálya alá tartozó vállalkozással 
szemben kiszabható a rendelkező részben megállapított bírságösszeg, továbbá az a kiszabható 
bírságminimumhoz közelít, így az az eset lényeges körülményeire is figyelemmel eltúlzottnak nem 
tekinthető. 

III.) Mérlegelési szempontok 

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése szerint az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a 
jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, 
valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg. 

A felsorolt mérlegelési szempontok körében az eljárás során nem merült fel olyan tény, amelyet súlyosító 
körülményként lehetett volna figyelembe venni.  
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Azonban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó 
súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a 
értelmében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51/B. § (1) bekezdésének 
alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek 
minősül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás 

a) a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés b)-d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 

A másodfokú hatóságnak tehát figyelembe kellett vennie, hogy a megállapított jogsértések közül hármat 
külön jogszabály minősít súlyos jogsértésnek. Továbbá az elsőfokú hatóság által megállapított 
jogsértések közül 6 jogsértés bizonyult helytállónak, 3 esetben a másodfokú hatóság a magatartást 
eltérően minősítette, és 5 esetben ítélte úgy, hogy az elsőfokú hatóság tévesen állapított meg jogsértést. 
A megállapított jogsértések közül egy esetben a másodfokú hatóság jelentéktelennek ítélte meg a 
jogsértés súlyát, mivel az a fogyasztók érdekeit semmilyen módon nem sértette, ezért e jogsértés 
vonatkozásában bírság nem került kiszabásra. 

A három súlyos jogsértésen kívül tehát további 6 helyett 5 jogsértés esetében kellett a másodfokú 
hatóságnak a bírság kiszabásáról döntenie. 

A megállapított jogsértések a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogát sértették. 

A jogsértés időtartama tekintetében a másodfokú hatóság súlyosító körülményként értékelte, hogy a 
jogsértések hosszú ideje, körülbelül 5 éve álltak fenn. 

A másodfokú hatóság enyhítő körülményként különös súllyal értékelte, hogy a Társaság az eljárás során 
kifejezetten együttműködő magatartást tanúsított, mivel több esetben a jogsértés megtörténtét elismerte 
és ígéretet tett a hibák, hiányosságok kijavítására. 

A felsorolt szempontokat figyelembe véve a másodfokú hatóság a 3 súlyosnak minősülő jogsértés 
esetében egyenként 100.000 Ft összegű bírság kiszabását tartotta szükségesnek, míg a fennmaradó 5 
jogsértés összesen 100.000 Ft-tal növelte a kiszabott bírság összegét. 

Mindezek szükségessé tették az elsőfokú határozat megváltoztatását, melynek során a másodfokú 
hatóság ismételten mérlegelte az eset lényeges körülményeit. A fentiek alapján a jelen döntésben 
megállapított fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását találta a jogsértéssel arányban állónak a 
fent megjelölt mérlegelési szempontokra tekintettel. 

IV.) Hatásköri és illetékességi szabályok 

A másodfokú hatóság hatásköre és illetékessége az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdésein, az Fttv. 10. § (1) 
bekezdésén, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/A. § (1)-(2) és (4)-(5) 
bekezdésein, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 31. §-án, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a fent rögzített jogszabályhelyeken 
alapul. 

V.) Záró rendelkezések 

Jelen határozat meghozatalára az Ákr. 119. § (5) bekezdése, illetve a fent hivatkozott jogszabályok 
alapján került sor. 
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A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén irányadó késedelmi pótlékról és annak 
mértékéről az Fgytv. 48. § (6) bekezdése, valamint az Ákr. 135. §-a rendelkezik. 

A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményekről az 
adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 122-125. §-ai 
rendelkeznek. 

A határozat nyilvánosságra hozatalát az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése írja elő. 

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. §-a, a keresetindítás szabályairól a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 37. §-a, 45. §-
a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) 
pontja rendelkezik. 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól a 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 605. §-a, 608. §-a és 611. §-a  
rendelkeznek. 

Budapest, 2019. időbélyegző szerint 
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