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H A T Á R O Z A T 

 

A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala (a 

továbbiakban: I. fokú hatóság), az EGER LAVINA Kft-t (székhelye: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 129. 

szám, adószám: 13417293-2-10, a továbbiakban: Társaság) 

 

k ö t e l e z i 

 

arra, hogy az általa üzemeltetett www.egerlavina.hu honlapon, a Társaság tüntesse fel a 

szerződéskötést megelőző - jogszabályban előírt - valamennyi tájékoztatási kötelezettségét! 

 

Kötelezi továbbá, hogy a Társaság – a jótállás köteles termékek vonatkozásában – az értékesítés 

során, jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállási jegyet adjon át a fogyasztók részére! 

 

Kötelezi továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, 

hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat 

véglegessé válását követő 30 napon belül értesítse. 

 

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, a döntés 

végrehajthatóvá válik. A véglegessé vált kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a döntést 

hozó hatóság elrendeli a végrehajtást. A végrehajtást foganatosító szerv a meghatározott cselekményt a 

kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, a kötelezettel szemben 500.000,-Ft-ig terjedő – 

ismételten is kiszabható – eljárási bírságot szabhat ki, továbbá a rendőrség közreműködésével 

kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. 

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés 

megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása 

során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45/A. § 

(1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a 

hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

Ugyanakkor az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése, és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
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támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. §-a értelmében, az ott 

meghatározott esetekben, az I. fokú hatóság minden esetben bírságot szab ki.  

 

Az I. fokú hatóság eljárása során eljárási költség nem merült fel, így annak viseléséről rendelkezni nem 

volt szükséges. 

 

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint 

másodfokú hatósághoz (1088 Budapest, József krt. 6.) címzett, de a Heves Megyei Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatalán (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) benyújtandó, a végrehajtásra halasztó hatályú 

fellebbezésnek van helye. A másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést, valamint az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 
szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) a) pontjának aa) pontja alapján a jogi képviselővel eljáró fél, 

valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre köteles, erre 

figyelemmel a fellebbezést elektronikus úton kell benyújtania az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó 

szervnél. Az elsőfokú hatóság KRID száma: 213453798 (Eüsztv. szerinti elérhetőség). Ha a fellebbezés 

benyújtására nem a követelménynek megfelelően kerül sor, akkor a jogorvoslati kérelem az Eüsztv. 9. § 

(5) bekezdése alapján hatálytalan. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az 

ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre 

jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő 

lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. Az 

elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, az önálló fellebbezéssel 

meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést, valamint az előző bekezdésben rögzítetteknek 

nem megfelelő fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság visszautasítja. 

 

A fellebbezés eljárási illetéke 5.000,-Ft. Az illetéket az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, az 

iktatószám és az „illeték” szó feltüntetésével készpénz-átutalási megbízás útján vagy banki átutalással 

kell megfizetni a Magyar Államkincstár által létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú „Eljárási 

illetékbevételi számlára”. A megfizetésnek úgy kell történnie, hogy az illeték összege legkésőbb a 

beadvány hatósághoz érkezését követő 8. napon a beszedési számlára kerüljön. A készpénz-átutalási 

megbízás feladóvevényének, illetve a banki tranzakció igazolásának másolatát a beadványhoz csatolni 

kell. 

 

I N D O K O L Á S 

 

1. Eljárási cselekmények: 

 

Az I. fokú hatóság 2019. május 08. napján, az EGER LAVINA Kft. (székhely: 3300 Eger, II. Rákóczi 

Ferenc u. 129, adószám: 13417293-2-10., a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett 

www.egerlavina.hu weboldalon található tartalmat, információkat, Általános Szerződési Feltételeket 

archiválta, valamint a fenti weboldalról próbavásárlásra került 1 db ABS ASIA 35ah 300A vékony bal+ 

(ABS535701030) akkumulátor 13.600,-Ft értékben. Rendelésazonosító: 179646. 
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A terméket a futárszolgálat 2019. május 09. napján kiszállította. A termék kiszállítása csomagolás nélkül 

történt, a kiszállított termék megegyezett a megrendelt termékkel. A kiszállított termék jellemzői, 

tulajdonságai megfeleltek a weboldalon közzétett tájékoztatásnak. A Társaság mellékelte a K1901636 

számú készpénzfizetési számlát. A termék átvételekor nem került átadásra jótállási jegy, csupán magyar 

nyelvű használati és kezelési útmutató volt a termékhez rögzítve. 

 

Az I. fokú hatóság 2019. május 10. napján, a Társaság által üzemeltetett www.egerlavina.hu weboldalt 

ellenőrizte arra vonatkozóan, hogy azon valamennyi jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségnek 

eleget tesznek-e. A weboldal ellenőrzéséről HE-02/FOGY/00293-3/2019. szám alatt hivatalos feljegyzés 

készült. 

 

Az I. fokú hatóság 2019. május 13. napján elállási nyilatkozatot írt a Társaság weboldalon megjelölt 

iroda@egerlavina.hu e-mail címére, azonban arra válasz nem érkezett, így a terméket a szakügyintézők 

a Társaság 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 129. szám alatt található üzletébe személyesen visszavitték 

2019. május 16. napján. Az ügyintézők az üzletben személyesen is előadták az elállási nyilatkozatot, ezt 

követően a terméket visszavették, a Társaság a vételárat visszaadta. Mindezeket követően a 

szakügyintézők felfedték magukat, a próbavásárlásról a jelen lévő alkalmazottat tájékoztatták. A hatósági 

ellenőrzésről a FOGY-193 számú jegyzőkönyv került felvételre. 

 

Az I. fokú hatóság a hatósági ellenőrzés eredményére figyelemmel 2019. május 16. napján HE-

02/FOGY/00293/2019. ügyiratszámon hivatalból eljárást indított a Társaság ellen. Az erről szóló 

értesítést az I. fokú hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján mellőzte, tekintettel arra, hogy az 

eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül döntött. 

 

2. Az alábbi jogszabályhely(ek) figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: 

 

Az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdései értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi – a szerződés 

létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével – 

a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, 

b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, 

c) a fogyasztói csoporttal, 

d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint 

e) a vállalkozásnak a békéltető testületre vonatkozó 17/A. § (1a) bekezdése szerinti tájékoztatási, 

valamint a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott 

együttműködési kötelezettségével 

összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, 

és eljár azok megsértése esetén. 

Az Fgytv. 45/A. § (2) bekezdés A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban 

fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – 

eljár azok megsértése esetén. 

Az Fgytv. 45/A. § (3) bekezdés Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseken túl, ha külön 

törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi 

a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére, 

b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására, 

c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként 

kötelezően megállapított árára, 
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d) a fogyasztói panaszok intézésére, 

e) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére, 

f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, 

továbbá 

g) a fogyasztók tájékoztatására 

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 1. § (1) 

bekezdése szerint e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 

a)
 

 a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásra; 

b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybevevőnek, illetve szolgáltatónak 

minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre. 

 

Az Ektv. 2. §-a szerint e törvény alkalmazásában: 

a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, 

amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, 

valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a 

továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő 

igénybevétele; 

d) Igénybevevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe; 

e) Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet 

nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e; 

f) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint 

ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér 

hozzá; 

k) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi 

személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; 

t) Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a 

külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával 

vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el; 

v) Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 

természetes személy. 

 

Az Ektv. 4. §-a értelmében szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 

hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 

4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon 

legalább a következő adatokat közzétenni: 

a) a szolgáltató nevét, 

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét, 

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 

kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, 

d) 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, 
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e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az 

engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt, 

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát; 

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében: 

ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató 

akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja; 

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, 

valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot 

megszerezte; 

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban 

alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára, 

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. 

 

Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely 

lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 

A (2) bekezdés értelmében a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően 

köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: 

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell 

tenni; 

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; 

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő 

azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről; 

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; 

e) 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. 

 

A webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2014. 

Korm. r.) 4. § 10. pontja szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül, azaz olyan fogyasztói 

szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési 

rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése 

érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt 

alkalmaznak. 

 

A 45/2014. Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján e rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás 

között kötött szerződésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni. 

A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy e rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos 

tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül 

kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra 

vonatkozó részletes szabályokat. 
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A (3) bekezdés kimondja, hogy e rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió általános hatályú, 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusát átültető jogszabály 

eltérően nem rendelkezik. 

A (4) bekezdés értelmében e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet. 

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) szerint, üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők 

között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon 

tájékoztatni a fogyasztót 

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a 

terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben; 

b) a vállalkozás nevéről; 

c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a 

telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és 

postai címéről, akinek a nevében eljár; 

d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai 

címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint 

megadott címtől eltér; 

e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes 

összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre 

ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi 

költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet 

ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 

f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az 

ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha 

az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi 

költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az 

ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; 

g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz 

használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél 

számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a 

telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár; 

h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a 

vállalkozás panaszkezelési módjáról; 

i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban 

foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 

j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak 

kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés 

esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza; 

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; 

l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a 

körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti 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; 

o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés 

módjáról; 
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p) adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés 

a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, 

a szerződés felmondásának feltételeiről; 

q) 

r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról; 

s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi 

biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről; 

t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről; 

u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól 

ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően; 

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. 

 

A Korm. rendelet  15. § (1) bekezdése szerint 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. 

A (2) bekezdés értelmében 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. 

 

A Korm. rendelet  31. § (1) bekezdése szerint a 9. §, a 11. § (1), (3)–(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) 

és (3) bekezdésében, a 14–17. §-ban és a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén a 

fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben 

meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint. 

A (2) bekezdés kimondja, hogy a 6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 

hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. 

A (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a 

fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdése 

szerint az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett 

kereskedőknek, valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a 

honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a 

fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási 

szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail 

címüket is. 

A (2) bekezdés értelmében az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási 

szerződésekben érintett azon kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív 

vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre 
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kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform 

létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a 

vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell 

megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott e-mailben. 

Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés 

általános feltételei között is.  

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 

törvény (a továbbiakban: Fttv.) 10. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmának megsértése miatt - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a fogyasztóvédelmi hatóság 

jár el. 

Az Fttv. 10. § (4) bekezdése szerint a (3) bekezdés nem alkalmazható, ha a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat kizárólag a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon 

rögzítve (a továbbiakban együtt: címke), illetve a termékhez adott használati és kezelési útmutatóban 

vagy jótállási jegyben jelenik meg, vagy ha a 7. § (3) bekezdésében említett tájékoztatási követelmény 

megsértésével valósul meg. 

Az Fttv. 19. § a) pontja alapján a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megállapítására 

irányuló eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása 

tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az Fttv. 4. § (1) bekezdése szerint a kereskedelmi gyakorlat megítélése során olyan fogyasztó 

magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható 

figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru 

nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. 

Az Fttv. 9. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 

megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, 

eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. 

 

Az Fttv. 2. § d), e) és h) pontjai szerint: 

d) A kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 

személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy 

eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, 

marketingtevékenységek vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja. 

e) Kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével 

közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, 

eszközétől. 

h) Az ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen 

feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban. 

 

Az Fttv. 3. § (1) bekezdés előírja, hogy tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. 

A (3) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő 

vagy agresszív. 

Az (5) bekezdés alapján 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. 

 

Az Fttv. 7. § (1) bekezdése szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 

a) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének 

korlátait – az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért 
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jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy 

időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi 

gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és 

b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem 

hozott volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet 7/B. § (1) bekezdése alapján, a 3. §-ban, az 5. § (2)–(4) bekezdésében, valamint a 6. és 7. §-

ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről 

szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 

fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

 

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, a vállalkozás köteles a fogyasztási 

cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a 

jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. 

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. 

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni: 

a) a vállalkozás nevét, címét, 

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – 

gyártási számát, 

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással, 

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a 

vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe 

helyezésének időpontját, 

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és 

feltételeit, továbbá 

f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) 

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem 

érinti. 

 

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: 

 

A lefolytatott hatósági eljárás során megállapítást nyert, hogy a Társaság az általa üzemeltetett 

www.egerlavina.hu honlapon nem tesz eleget az Ektv-ben és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben 

előírt valamennyi tájékoztatási kötelezettségének. 

 

A webáruház ellenőrzése, ill. a próbavásárlás során megállapítottam, hogy az alábbi adatok nem 

kerültek feltüntetésre illetve nem biztosított: 

- a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, 

- a tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye (ha van), e-mail címe, 

- adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről való tájékoztatás, 

- tájékoztatás a szerződés alakiságáról (írásban megkötött/nem írásban megkötött szerződésnek 

minősül), 

- szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatás (akkor is ha csak magyar nyelven 

lehetséges), 

- nem tájékoztatnak a vállalkozás panaszkezelési módjáról, 

http://www.egerlavina.hu/
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- nem tájékoztatnak az ODR link meglétéről, a platform létezéséről, valamint arról, hogy az 

jogviták rendezésére használható, 

- nem tájékoztatnak a békéltető testületi eljárásban a vállalkozásra vonatkozó együttműködési 

kötelezettségről, 

- nem tájékoztatnak a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről, az illetékes békéltető testület 

nevéről, székhelyének postai címéről, 

- kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás szabályairól nem tájékoztatnak, illetve a már 

nem hatályos 49/2003. GKM rendeletre hivatkozik a honlap. 

 

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás nem megfelelő a weboldalon, mert: 

- a szállítás menüpont alapján arról tájékoztatnak, hogy az elállás 8 napon belül gyakorolható, az 

ÁSZF-ben 14 munkanap is fel van tüntetve, amivel megtévesztik a fogyasztókat, ugyanis az 

elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható; 

- elállási/felmondási nyilatkozatminta nem áll rendelkezésre, ill. nem tájékoztatnak a Korm. 

rendelet mellékletében található mintáról; 

- nem tájékoztatnak arról, hogy a fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-

minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával; 

- arról nem tájékoztatnak, hogy a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és 

a termék átvétele között is gyakorolhatja; 

- nem tájékoztatnak arról, hogy írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 

elküldeni 14 napon belül; 

- nem tájékoztatnak arról, hogy a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 

közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket; 

- arról tájékoztatnak, hogy elállás esetén a szolgáltató 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó 

által kifizetett teljes összeget, azonban erre jogszabály szerint 14 napon belül köteles. 

A honlap továbbá helytelenül, a már hatályon kívül helyezett 17/1999. Korm. rendeletre utal. 

 

 A Társaság a www.egerlavina.hu honlapon megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytat továbbá 

azzal, hogy az ÁSZF-ben az alábbi megtévesztő tájékoztatás szerepel: „A személyesen, üzletben 

történő átvétel nem minősül távol levők között megkötött szerződéskötésnek.” 

Amennyiben azonban a fogyasztó a Társaság weboldalán rendel meg egy terméket, de a személyes 

átvételt választja, az távollevők között kötött szerződésnek minősül és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

szabályait kell rá alkalmazni. 

A Társaság ezen tájékoztatása alkalmas volt arra, hogy megtévessze a fogyasztót és ezáltal a 

fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetette, amelyet egyébként nem hozott volna meg. 

 

A fentieken túl megállapításra került, hogy a próbavásárlás során, a jótállásköteles termékhez, a 

forgalmazó nem biztosított jótállási jegyet. 

 

4. A Vállalkozó által megsértett jogszabályhelyek: 

 

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését és 

a 7. § (1) bekezdését, az Ektv. 4. § d), h) pontjait, 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontjait, a 45/2014. Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdés h), l). m), v), w) pontjait illetve az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) - (2) 

bekezdéseit. 

A jótállási jegy átadásának elmulasztásával a Társaság a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendeletben foglalt 

fent idézett rendelkezéseket is megsértette. 

 

http://www.egerlavina.hu/
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5. A döntésem meghozatala során a mérlegelési szempontokat az alábbi jogszabályhelyek 

alapján vettem figyelembe:  

 

Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, 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: határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok 

megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást. 

 

Az Fgytv. 47. § (2) bekezdés 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. 

 

A Kkvtv. 12/A. § (1) bekezdése alapján a hatósági ellenőrzést végző szervek a kis- és 

középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági 

eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve – 

bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak.  

 

A Társaságnak a www.e-beszamolo.im.gov.hu oldalon közzétett éves beszámolójából megállapítottam, 

hogy a Társaság összes létszám- és gazdálkodási adatok értelmében a vállalkozás a Kkvtv. 3. § (1) 

bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével kis/középvállalkozásnak minősül. 

 

6. Döntésem során az alábbi mérlegelési szempontokat vettem figyelembe: 

 

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdés 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 jogsértés súlya tekintetében a fogyasztók érdekei sérelmének körében a Társaság terhére értékeltem, 

hogy a webáruház honlapján hiányos-, valamint megtévesztő tartalmú tájékoztatást közölt a 

fogyasztókkal, amely magatartásával a Társaság megsértette a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz- 

és jogérvényesítéshez fűződő alapvető érdekét. Az online vásárlás – előnyei mellett – számos 

kockázatot is jelent a fogyasztók számára, miután a szerződő felek nincsenek személyesen jelen a 

szerződéskötés során. A speciális vásárlási szituációban a fogyasztói döntést szokásosan megelőző 

megfontolás kevéssé érvényesül. Ebben az esetben fennállhat annak a lehetősége, hogy a fogyasztó 

nem kellően tájékozott, és a szerződéskötés szempontjából jelentős információ hiányában köti meg a 

jogügyletet. Ez a sajátos helyzet az oka annak, hogy a távollévők közötti szerződések során a vállalkozó 

és a fogyasztó viszonyában a jogalkotó a speciális szakismeret nélkül eljáró fogyasztó érdekében a 

másik fél számára rendkívül részletes tájékoztatási kötelezettséget ír elő, mind a szerződéskötést 

megelőzően, mind a szerződés teljesítése során. Ezen szerződések, illetve ilyen típusú szolgáltatás 

igénybe vétele esetén a vállalkozás a szerződés megkötése, illetve a szolgáltatás igénybe vétele előtt 

kellő időben köteles a fogyasztót a vállalkozás adatairól, valamint mindazon jogairól, igényérvényesítési 

lehetőségeiről tájékoztatni, amelyek ismerete kompenzálja egyrészt az információk és a szakmai 

tájékoztatás hiányát, másrészt a szerződéskötés és a szolgáltatás igénybe vétele sajátosságaiból adódó 

http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
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kockázatokat, és így a fogyasztónak lehetősége van a szerződéskötést előzetesen átgondolni. A 

Társaságnak az előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos mulasztásai alkalmasak 

arra, hogy érzékelhetően rontsák 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 jogsértéssel érintett fogyasztók érdekei sérelmének köre tekintetében, a Társaság terhére értékeltem 

továbbá, hogy a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő jótállási jegy átadásának az elmulasztásával a 

Társaság súlyosan sérti a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, mivel a jótállási jegy 

tartalmazza az igényérvényesítési lehetőségeket és annak feltételeit, mely alapján a fogyasztó eldönti, 

hogy gyakorolja-e jogát az áruval kapcsolatban. A vásárló a termék esetleges meghibásodása esetén – 

a jogai ismeretének hiányában- nem érvényesíti a jogszabály által biztosított jótállási igényét (mely a 

fogyasztókra nézve kedvezőbb feltételekkel érvényesíthető, mint a szavatossági igények esetén), ezáltal 

sérül az jogérvényesítéshez való érdeke is. A jogszabály előírása szerint a jótállási jegynek a jótállási idő 

egész tartama alatt meg kell őriznie az olvashatóságát, ennek hiányában sérül a fogyasztó 

igényérvényesítéshez fűződő joga. 

 

A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása vonatkozásában figyelembe vettem, hogy a Társaság terhére 

ugyanezen jogsértő magatartás ismételt tanúsítása a határozathozatal napjáig nem állapítható meg. 

 

Fentiekre tekintettel a Kkvtv. 12/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását 

mellőztem, és a fent megjelölt mérlegelési körülmények figyelembevételével a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem, és köteleztem a Társaságot arra, hogy a jövőben jogkövető magatartást 

tanúsítson. 

 

Mindezekre tekintettel határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére köteleztem a 

Társaságot. 

 

Felhívom a Társaság figyelmét, hogy az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdésének b) pontja értelmében 

ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabály ismételt megsértése esetén a 

Társaság terhére fogyasztóvédelmi bírság szabható ki. A bírság legkisebb összege 200.000,-Ft. 

 

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 (a 

továbbiakban: e-kereskedelmi súlyos jogsértés Korm. r.) 1. § a) pontja 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 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. 

Ezzel kapcsolatban felhívom a vállalkozás figyelmét, hogy az e-kereskedelem területén súlyos jogsértést 

megvalósító vállalkozásokról a fogyasztóvédelemért felelős miniszter internetes nyilvános honlapon 

elérhető, a vállalkozás vásárlók által közismert nevére kereshető adatbázist vezet, és hatóságunk az 

Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése alapján jelen döntés véglegessé válását követően meg teszi a szükséges 

intézkedéseket a döntés közzététele iránt. 
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7. Záró rendelkezések: 

 

Az Ákr. 131. § (2) bekezdés, valamint 134. § (1) bekezdés értelmében a meghatározott cselekmény 

végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az adóhatóság által foganatosított 

végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CXIII. törvény alapján határoztam meg. 

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek és az Ákr. 15. § (1) bekezdés, 80-81. §-a, 103-105. §-ai 

alapján, az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 45/2014. Korm. r. 31. § (1) bekezdésében, az Fttv. 

10. § (1) bekezdésben, a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet 7/B.§  (1) bekezdésében, a 

fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Statútum R.) 1-2. §-aiban és a 3. § (4) bekezdés d) és j) pontjaiban biztosított hatáskörömben és az Ákr. 

16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességi ok alapján eljárva hoztam meg. 

 

Az e határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. §-a, 116. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés 

a) pontja, valamint a 118. § (1)-(3) bekezdései szabályozzák. 

A határozat elleni fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése, megfizetésének módjáról az Itv. 73. § (2) és (5) bekezdése, 

valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-a rendelkezik. 

 

Kelt: Eger, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:  

 

 

 

dr. Gecse Cecília 

osztályvezető 
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