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HATÁROZAT 

Az Extreme Dig ital Zrt. ( 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép., adószáma: 14174179-2-44,
továbbiakban: Zrt.), terhére 250.000,-Ft, azaz Kettőszáz-ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot
szabok ki.

Ezen túlmenően kötelezem arra a vállalkozást, hogy a www.edigital.hu weboldalon az általa hirdetett
termékek beszerezhetősége, szállítása vonatkozásában a valós adatokat, információkat tüntesse fel.

Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon
belül köteles eleget tenni.

Kötelezem továbbá a vállalkozást arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba,
hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat
véglegesé válását követő 30 napon belül értesítse.

A bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01040030-
00000000. számú számlájára átutalással köteles befizetni, a bírságösszegnek a határozat véglegessé
válását követő 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. Az átutalás során jelölni kell a határozat
ügyiratszámát, a vállalkozás nevét, székhelyét, a határozaton szereplő modulszámot, továbbá a
,,Budapest Főváros" és „Fogyasztóvédelmi bírság" szöveget.

A véglegesen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget 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.

Amennyiben a bírságösszeg a jelzett időpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy annak behajtása
iránt intézkedem. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás.

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, figyelemmel a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
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XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. §-ára, az ott meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi
hatóság minden esetben bírságot szab ki.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztályához (1088 Budapest, József krt. 6.) címzett, de a Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályánál (1051 Budapest, Sas u. 19.)
benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés eljárási illetéke a vitatott összeg minden
megkezdett 10 OOO Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 OOO Ft és legfeljebb 500 OOO Ft.

Az illetéket az ügyfél neve, lakcíme va~w székhelye, és az ügyszám (iktatószám) megjelölésével banki
átutalással kell megfizetni, a Magyar Allamkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú
eljárási illetékbevételi számlára, amely összegnek a beadvány Hatósághoz érkezését követő legkésőbb
8. napon a számlán kell lennie. Átutalás esetén az átutalási bizonylat másolatát a fellebbezéshez csatolni
kell.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést
az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. Az elsőfokú hatóság KRID száma: 659510135, az
elsőfokú hatóság hivatali kapujának megnevezése: JH105FOGY.

A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya bírálja el, amely a
sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a
fellebbezésben foglaltakhoz. A fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.

A fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan,
tartalmilag 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.

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 az első fokú döntést hozó hatóság visszautasítja.

INDOKOLÁS

1. Eljárási cselekmények

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás- Ellenőrzési Főosztály „Az
online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése" elnevezésű témavizsgálat keretében 2018.
november 16., valamint 2018. november 23. napján vizsgálat alá vonta az Extreme Digital Zrt. által
üzemeltetett www.edigital.hu elnevezésű weboldalt, valamint próbavásárlást végzett. A 2019. november
16-i próbavásárlás során a Black Friday akció keretében a
https ://www. blackfriday.ed igital. hu/collections/mobil-tablet-ebook-okosora/products/nokia-331 0-dual-sim
ka rtyafuggetlen-mobiltelefon-dark-bl ue oldalon elérhető Nokia 3310 mobiltelefon megrendelése történt
13.310 Ft értékben. A szállítási ingyenes volt. A termék 2018. november 15-én is elérhető volt 19.990 Ft
áron. A honlapon feltüntetett szállítási idő 5-14 munkanap volt. A termék a tájékoztatásnak megfelelően
2018. november 20-án megérkezett. A csomag tartalmazta a papír alapú jótállási jegyet, azonban az
hiányosan volt kitöltve. A számla elektronikus úton érkezett meg. A vételár (13.310 Ft) kifizetése
kézbesítéskor, készpénzben történt. A vásárlástól való elállást 2018. december 4-én, e-mailben jeleztük
a vállalkozás részére. A terméket 2018. december 7-én személyesen vittük vissza a Mammut
bevásárlóközpontban található Extreme Digital üzletbe, ahol először a számla hiányára hivatkozva nem
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akarták visszafizetni a vételárat, majd arra hivatkoztak, hogy letelt a 14 napos határidő, majd amikor azt
szerettük volna, hogy erről vegyenek fel jegyzőkönyvet mégis visszafizették a vételárat készpénzben.
A 2018. november 23-i próbavásárlás során a Black Friday akció keretében a
https://www.edigital.hu/bluetooth-fejhallqato/philips-shb3060wt00-bluetooth-fejhallqato-p413541 oldalon
elérhető Philips Bluetooth fejhallgató megrendelése történt 15.000 Ft helyett kedvezményesen 11.990 Ft
értékben. A szállítási ingyenes, az utánvét díja 190 Ft volt. A termék 2018. november 22-én is elérhető
volt, ugyanezen az akciós áron. A honlapon feltüntetett szállítási idő 2-6 munkanap volt. A visszaigazoló
e-mailben az alábbi tájékoztatás szerepelt: ,,Black Friday (2018. 11. 16.) akció keretein belül rendelt
termékek kézbesítési ideje normál csomag esetén 5-14 nap, nagyméretű csomag esetén 5-21 nap." A
termék az eredeti tájékoztatásnak megfelelően 2018. november 27-én megérkezett. A csomag
tartalmazta a papír alapú jótállási jegyet, azonban az nem volt kitöltve. A számla elektronikus úton
érkezett meg. A vételár (12.180 Ft) kifizetése kézbesítéskor, készpénzben történt. A számlát elektronikus
úton kaptuk meg. A vásárlástól való elállást 2018. december 4-én, e-mailben jeleztük a vállalkozás
részére. A terméket 2018. december 7-én személyesen vittük vissza a Mammut bevásárlóközpontban
található Extreme Digital üzletbe, ahol a számla hiányára hivatkozva nem akarták visszafizetni a
vételárat. Amikor azt szerettük volna, hogy erről vegyenek fel jegyzőkönyvet mégis visszafizették a
vételárat készpénzben.

A Fogyasztóvédelmi Főosztály az ügyben BP-05/200/0915-2/2019. számon 2019. 02. 18-án eljárást
indított és tájékoztatta a Zrt-t az eljárás menetével kapcsolatban, illetve arról, hogy ügyében nyilatkozat
tételi jog illeti meg.

A Zrt. nyilatkozatában előadta, hogy vitatják Főosztályunk által megállapított jogsértéseket az alábbiak
szerint:
- vitatják, hogy hiányoznának a tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatok,
- fizetési kötelezettségről való tájékoztatással kapcsolatban az álláspontjuk, az hogy az erre vonatkozó
tájékoztatásuk csak abban az esetben áll fenn, amennyiben a megrendelés leadása vagy hasonló gomb
megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet. Társaságuknál a megrendelés leadása nem keletkeztet
fizetési kötelezettséget, ugyanis a megrendelő azt teljesítésig bármikor lemondhatja vagy módosíthatja.
-visszaigazolásukban szerepel az elállási jogra vonatkozó tájékoztató, illetve azt az ÁSZF is tartalmazza,
- a szerződés megkötését megelőzően a megrendelőnek el kell fogadnia az ÁSZF-et, mely a jótállásra
vonatkozó előzetes tájékoztatást is tartalmazza,
-alapvetően saját jótállási jegyet alkalmaznak, amelyet a jogszabálynak megfelelően 10.000,- Ft feletti
termékekhez mellékelnek. A Főosztály által hivatkozott hiányosságok munkavállalói mulasztás
következményei lehettek, melynek kivizsgálását megkezdték,
- a Zrt. weboldalának látogatottsága 219. 03. 01-én 63367 volt

II. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

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

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;
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak
feltételeiről;

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.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó
a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési
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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.

18. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék
adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló
szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós
adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza
a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés
megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és
b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

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

3. § (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,
e) 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.
4. § (1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel
érvényesíthetőek.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XL VII.
törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
A (2) bekezdés 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.

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

Az Fttv. 3. § (5) bekezdése szerint: "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."
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Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja szerint:
,,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:

i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos
jogkövetkezmények kockázata."

Az Fttv. 7. § (1) 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 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 Fttv. 19.§-a szerint: ,,A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megállapításra irányuló
eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása tekintetében a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.),rendelkezéseit kell
alkalmazni."

Az Fttv. 2. §-a szerint: ,,E törvény alkalmazásában:
d) 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,
marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja,
e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével
közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától,
eszközétől,
f) reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben
ekként meghatározott fogalom,"

Az Fttv. 9. § (1) bekezdése szerint: ,,A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának
ösztönzése közvetlenül érdekében áll."
Az Fttv 9. § (2) és (3) bekezdése szerint: ,,Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás felel akkor is, ha a
kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy
javára.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő okból
eredő jogsértésért az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt az arra alkalmas eszközök segítségével
megismerhetővé teszi, valamint aki önálló gazdasági tevékenysége körében a kereskedelmi
kommunikációt megalkotja vagy ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, kivéve, ha a jogsértés
az (1) bekezdés szerinti vállalkozás utasításának végrehajtásából ered. Az ilyen jogsértő kereskedelmi
gyakorlattal okozott kárért e személyek az (1) bekezdés szerinti vállalkozással egyetemlegesen felelnek
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Ill. Az alábbi tényállást állapítottam meg:

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 ilyen tartalmú figyelmeztetés nem kerül feltüntetésre).

Fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozó tájékoztatás körében tett megállapítások (Nokia
3310 esetében):

• jótállás feltételei a visszaigazolásban hiányoznak,
• elállási jog megléte, esetleges hiánya és gyakorlásának feltétele a visszaigazolásban nem

szerepel,
• a jótállási jegy tartalma nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek.

A jótállási jegy nem tartalmazta az alábbiakat (Nokia 3310 esetében):

• a gyártó neve,
• a gyártó címe,
• a termék átadásának vagy üzembe helyezésének időpontját (vásárlás dátumát tartalmazza),
• nem utal arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti

A jótállási jegy nem tartalmazta az alábbiakat (Philips Bluetooth fejhallgató esetében a jótállási jegy
nem volt kitöltve):

• a vállalkozás nevét,
• a vállalkozás címét,
• a termék azonosításra alkalmas megnevezését,
• a termék típusát,
• a termék gyártási számát,
• a gyártó nevét,
• a gyártó címét,
• a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat,
• a termék átadásának vagy üzembe helyezésének időpontját,
• félrevezető tájékoztatást tartalmaz,

o 17/1999. Korm. R. 8 napos elállás

A vállalkozás nyilatkozatában igazolta, hogy a tárhelyszolgáltató adatai szerepelnek az oldalon, így
jogsértés e vonatkozásban nem állapítható meg.
A 2 db próba vásárolt termék esetében az egyik jótállási jegy nem, míg a másik esetében hiányosan került
kitöltésre.
A szolgáltatónak egyértelműen kell a fogyasztót tájékoztatnia a megrendelés elküldését megelőzően az
elektronikus szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető tudnivalókról, így arról is, hogy a szerződési
nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a
vállalkozás nem tett eleget ezen kötelezettségének, a szerződés semmis.
A vonatkozó jogszabály által előírt fizetési kötelezettségről szóló figyelmeztetés megléte nem jelenti azt,
hogy a megrendelés leadását követően a fogyasztó nem élhetne elállási jogával.
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IV. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 11. § (i), n), v), w), 15. § (2), 18. §,
- A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1 ), (5), 6. § i), 7. § (1 ),
- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet 3. § (3), (4)

1

V. A döntésem meghozatala során a mérlegelési szempontokat az alábbi jogszabályhelyek alapján
vettem figyelembe:

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

,,(1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az e törvényben és - a szerződés létrejöttére, érvényességére,
joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a végrehajtására kiadott
jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
(2) 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.

(3) 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,
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."

,,47. § (1) 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:
e) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki."

(2) 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."

VI. Döntésem során az alábbi mérlegelési szempontokat vettem figyelembe:

Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése szerint a bírság összege 15 ezer forinttól
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 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,
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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. § (5) bekezdése értelmében 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 fogyasztóvédelmi bírság összegének meghatározása során - az Fgytv. 47. §-ának (1) és (5)
bekezdéseiben meghatározott tényezőket is figyelembe véve, illetve értékelve - a jelen ügyben, a
fentiekben ismertetett, valamint alábbi lényeges körülményeket vettem figyelembe:

A kötelezés elrendelése során figyelembe vettem, hogy sérült a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő
alapvető joga.

A jogsértő magatartás kiterjedtsége: a bírságösszeg megállapításánál figyelemmel voltam arra a
körülményre is, hogy a megtévesztő tájékoztatás a Társaság weboldalán került közzétételre, így az a
fogyasztók széles köréhez eljuthatott.
A jogsértéssel érintett áruk értéke: e körben nem állt rendelkezésre adat,
A jogsértő állapot időtartama: e körben nem állt rendelkezésre adat,
A jogsértéssel elért előny tekintetében figyelembe vett mérlegelési szempontok: e körben nem állt
rendelkezésre adat.

Az eset összes körülményének mérlegelésével fogyasztóvédelmi bírság kiszabását találtam arányban
állónak a megállapított jogsértés miatt.
Súlyosító körülményként értékeltem, hogy a Hatóság a vállalkozást elektronikus kereskedelmi
szolgáltatással összefüggő jogsértés kapcsán korábban már többször kötelezte (BP/FOGY/143-2/2017.,
BP/FOGY/1383-2/2017.) jogkövető magatartásra, valamint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor
került a Társasággal szemben.

Az ellenőrzés során feltárt jogsértés súlyosan érinti a fogyasztók alapvető jogait. Így a bírság kiszabása
jogszerű és indokolt annak megvalósulása érdekében, hogy a vállalkozás a jövőben a jogszabályi
előírások betartására fokozott figyelmet fordítson.

Jelen esetben nem tartottam elegendőnek a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, tekintettel arra, hogy az
ellenőrzés során feltárt hiányosság olyan jellegű jogsértést valósított meg, melyek indokolttá teszik a
kötelezésre szóló határozat, mint szankció alkalmazását is.

Jelen esetben tehát a rendelkező részben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását
tartottam indokoltnak a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók érdekérvényesítéshez,
valamint tájékoztatáshoz fűződő jogának a védelme érdekében. Mindemellett szükségesnek tartottam a
vállalkozás számára a jogsértő magatartás folytatását megtiltani annak érdekében, hogy a jövőben
jogkövető magatartást tanúsítson.

VII. Záró rendelkezések:

Az Fttv. 10. § (1) bekezdése szerint: ,,A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése
miatt - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet szerint:
31. § (2) bekezdése szerint: A 6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
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Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint: 16/A (4) bekezdése alapján: A
15. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a
fogyasztóvédelemről szóló törvény szabályai szerint.

Az Fgytv. 51/B. § (1), (3) és (7) bekezdése szerint: ,,(1) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggp súlyos
jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által
hozott jogerős döntést, valamint az azzal kapcsolatos alábbi adatokat:
a) a közzététel e§ szerinti jogcímét,
b) a jogerő beálltára történő utalást,
e) az eljáró hatóság vagy bíróság megnevezését,
d) az ügy számát és tárgyát,
e) a jogsértő vállalkozás nevét, székhelyét, a nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát és
adószámát,
f) a vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára
beazonosítható elnevezését, honlapjának címét,
g) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényére történő utalást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését, valamint
i) a közzététel napját és a honlapról történő törlés (7) bekezdés szerinti várható időpontját."

,,(3) A bíróság, a fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal az (1) és (2) bekezdés
hatálya alá tartozó döntését, valamint az (1) bekezdés b) és g) pontjában meghatározott adatokat a
döntés kézbesítését követő 30 napon belül, elektronikus úton megküldi közzététel céljából a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére. A bíróságnak nem kell külön értesítenie a
fogyasztóvédelemért felelős minisztert, ha a fogyasztóvédelmi hatóság a perben félként vesz részt."

,,(7) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett adatokat - feltéve,
hogy a vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a
bíróság jogerősen meg nem állapította - a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról."

Az Fgytv.-ben foglalt közzététel a www.jogsertowebaruhazak.hu weboldalon valósul meg.

A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az
Ákr. 77. §-a„ valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 172-177. §-ai alapján
határoztam meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdésben és a 81. § (3)
bekezdésben meghatározottak szerint, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § ( 1 )
(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Statútum R.) 1-2. §-aiban biztosított hatáskörömben és az Ákr. 16. §-a/
Statútum R. 2/A. § szerinti illetékességi ok alapján eljárva hoztam meg.

Az e határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. §-a, 116. § (1) és (2) bekezdés a) pontja,
valamint 118. § (1 )-(3) bekezdései szabályozzák.
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A határozat elleni fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése, megfizetésének módjáról a 73. §-a, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a
megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-a
rendelkezik.

Budapest, 2019.05.07.

dr. Nagy Júlia V. kerületi hivatalvezető megbízásából

A határozatot kapják:
Extreme Digital Zrt.
Irattár


