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H A T Á R O Z A T 

 

A Salgótarjáni Járási Hivatal a Szuper Szolgálat Kft-nak (székhely: 3078 Bátonyterenye, Nemti út 

19., adószám: 13017318-2-12, a továbbiakban: Társaság) a jövőre nézve megtiltja a jogsértő 

magatartás folytatását és 

 

k ö t e l e z i 

 

arra, hogy a https://webaruhaz.szuperdrot.hu weblapon a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

az értékesítésre kínált egységár feltüntetésre kötelezett termékek egységárát tüntesse fel! 

 

Kötelezi továbbá arra, hogy az https://webaruhaz.szuperdrot.hu weblapon tüntesse fel: 

- a nyilvántartásba vevő szervet, 

- Adjon tájékoztatást: 

o az ORD linkről 

o a platform létezéséről, valamint arról, hogy az jogviták rendezésére használható, 

o a békéltető testülethez elérhetőségéről, 

o az elállási nyilatkozat mintával kapcsolatosan. 

Ne adjon megtévesztő tájékoztatást a fogyasztó jogaival kapcsolatosan az alábbiak szerint: 

- elállás, kellék- és termékszavatossági igény és jótállási jog gyakorlása esetén a számla 

hiányában a szolgáltatónak nem áll módjában a fogyasztó részére pénzt visszatéríteni. 

A véglegesen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást - ha 

törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként 

nem rendelkezik - az állami adóhatóság foganatosítja. 

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 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. §-a értelmében, az ott 

meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki.  

http://afssrv.nfh.hu/nfh/nfh.main.page
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A Járási Hivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről 

rendelkezni nem volt szükséges. 

 

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1088 

Budapest, József krt. 6.) címzett, de a Salgótarjáni Járási Hivatalnál (3100 Salgótarján, Mérleg u. 2.) 

benyújtandó, a végrehajtásra halasztó hatályú fellebbezésnek van helye. A Pest Megyei 

Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

 

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: 415399759 

(Eüsztv. szerinti elérhetőség) 

 

A fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen 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 okból 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. 

 

A fellebbezés eljárási illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de 

legalább 5 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható 

meg, a fellebbezés illetéke 5 000 Ft. Az illetéket az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, és az 

ügyszám (iktatószám) megjelölésével banki átutalással vagy külön igényelt készpénz-átutalási 

megbízás útján (csekk) kell megfizetni. Banki átutalás esetében az illetéket a Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01012107 számú számlára kell teljesíteni, amely összegnek legkésőbb a beadvány 

Hatósághoz érkezését követő 8. napon a számlán kell lennie. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

1. Eljárási cselekmények: 

A Salgótarjáni Járási Hivatal 2019. július 26. napján az „online kereskedelmi tevékenység 

fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése témavizsgálat” keretében ellenőrizte a Szuper Szolgálat Kft. 

által működtetett https://webaruhaz.szuperdrot.hu web-áruházat. A web-áruház üzemeltetője: a „Szuper 

Szolgálat Kft., székhelycím: 3078 Bátonyterenye, Nemti út 19.., adószám: 13017518-2-12 

Az előzőekben részletezett helyen, időben és témakörben sor került a https://webaruhaz.szuperdrot.hu/ 

webes elérhetőségen megtalálható internetes web- áruház fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzésére, 

próbamegrendeléssel egybekötve. Az ellenőrzés során 2019. július 26-án a honlap releváns 

adattartalma digitalizálásra került (vásárlói tájékoztatók, próbavásárolt termék adatai, elektronikus 

levelezés) képernyőfotózás módszerével, mely dokumentumok (26 db kép- és pdf-file) elektronikus 

formában az ellenőrzési dokumentáció részét képezik.  
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A fentieken túlmenően egy előre létrehozott e-mail címmel (22barbeque@gmail.com) regisztrációt, 

majd próbamegrendelést is végzett a hatóság a web- áruházban, melyre az alábbi termékből került sor: 

- 250 ml-es általános tápoldat (1 db, 720 Ft/db eladási áron) 

- Almazöld szatén szalag 5 cm-es méretben, 10 m-es hosszban (1 db, 610 Ft-os eladási áron) 

A megrendelés lépéseit a hatóság munkatársai digitalizálták, majd a megrendelést véglegesítették. A 

web shop részéről ezt követően egy automatikus visszaigazolás érkezett a megadott e-mail címre a 

megrendelésről. Az e-mail mellékleteként a pdf. formátumban megküldésre került a web shop 

adatkezelési tájékoztatója, illetve abból egy hiperhivatkozás segítségével elérhetőek a web áruház 

általános szerződési feltételei is, mely az alábbi linkre irányít át: 

https://webaruhaz.szuperdrot.hu/shop_help.php). A megrendelés kapcsán a hatóság elállási 

nyilatkozatot juttatott el a webáruház e-mail címére, melyben a vásárlási szándékát visszavonta. Erre 

még aznap választ érkezett a kereskedőtől, miszerint az elállási szándékot a vállalkozás tudomásul 

vette.  

A webáruház tartalmával kapcsolatban a hatóság az alábbiakat állapítja meg:  

 

A webshopban eladásra kínált termékek eladási ára feltüntetésre került, az egységárak feltüntetése 

azonban jellemzően hiányzik, például az alábbi- megrendelt- termékek estén is: 

o 250 ml-es általános tápoldat (1 db, 720 Ft/db eladási áron) 

o Almazöld szatén szalag 5 cm-es méretben, 10 m-es hosszban (1 db, 610 Ft-os eladási 

áron) 

- a szolgáltatót nyilvántartásba vevő szerv (illetékes cégbíróság) adatai nem kerültek 

feltüntetésre, 

- az ODR linkről nem tájékoztatják a fogyasztókat, és arról sem, hogy annak mi a 

funkciója, illetve, mire használható, 

- a panaszkezelés vonatkozásában tájékoztatást nyújtanak arról az egyéb jogérvényesítési 

lehetőségeknél, hogy lehetőség van békéltető testület előtti eljárás kezdeményezésére, 

azonban a békéltető testület adatai nem kerültek megadásra (annyi információ viszont igen, 

miszerint: „a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségeit fel kell tüntetni”), 

- elállási nyilatkozat minta, illetve azzal összefüggő tájékoztatás, hogy a Korm. rendelet 

mellékletében található minta is elérhető nem fellelhető, így azzal összefüggő 

tájékoztatás sem található, hogy az elállási jog gyakorlására irányuló szándékát a 

fogyasztó a nyilatkozat-minta útján is gyakorolhatja, 

- az általános szerződési feltételek 6.1., illetve 7.1. pontjában az alábbi tájékoztatás szerepelt: 

„Mivel a szolgáltató terméke nem alkalmas arra, hogy más hasonló terméket gyártó 

szolgáltatók termékétől meg lehessen különböztetni, ezért a fogyasztó köteles a részére 

kiállított számlát a termékkel együtt visszaküldeni. A számla visszaküldésének hiányában a 

szolgáltatónak nem áll módjában a fogyasztó részére pénzt visszatéríteni”. „A fogyasztó ezt 

köteles figyelembe venni mind a kellék- és termékszavatossági igényének, elállási és jótállási 

jogának gyakorlásakor.”  

A megrendelésünk kapcsán az ellenőrzés keretein belül elállási nyilatkozatot juttatunk el a web áruház 

e-mail címére, melyben a vásárlási szándékunkat visszavontuk. Erre még aznap választ kaptunk a 

kereskedőtől, miszerint az elállási szándékunkat a vállalkozás tudomásul vette.  

Fentiek alapján a Salgótarjáni Járási Hivatal az ügyben 2019. július 26. napján hivatalból eljárást 

indított, valamint végzésben adatszolgáltatásra hívta fel a Társaságot és az eljárás menetével 

kapcsolatosan tájékoztatta a Társaságot, hogy ügyében nyilatkozat-tételi jog illeti meg, egyben 

megküldésre került részére az ellenőrzés során készített feljegyzés. A Társaság a hatóságra 2019. 

08. 06-án érkezett válaszában közölte a kért adatokat, továbbá nyilatkozott arról, hogy az 

https://webaruhaz.szuperdrot.hu/shop_help.php


 4 

ellenőrzés során feltárt hiányosságokat megszüntette és a megtévesztő tájékoztatást más 

kommunikációs eszközön nem jelent meg.  

 

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

Az Fgytv.14. §  (1) bekezdése szerint a fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak 

megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 4. § d, pontja 

szerint
 
 a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 

hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:  

- 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. 

 

Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) 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. 

(2)   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 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 fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerint 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; 

w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 

testület nevéről és székhelyének postai címéről. 

 

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

törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat.  

 

Az Fttv. 3. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a 

kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8.§). 



 5 

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. 

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 jogai tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára 

készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

Az átlagfogyasztó nincs abban a helyzetben, hogy ügyleti döntése meghozatalakor a termékre 

vonatkozó jogainak érvényesíthetőségét mérlegelje. A fogyasztó téves tájékoztatást kapott a 

Társaságtól az elállás, kellék- és termékszavatossági igény és jótállási jog gyakorlása tekintetében 

azzal, hogy azok érvényesítése esetén a termékkel együtt a kiállított számlát is vissza kell küldeni, 

ennek hiányában a Társaság pénzt nem térít vissza. A fenti kereskedelmi gyakorlat érzékelhetően 

ronthatta ezen jogok érvényesítésével kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott 

tájékozott döntésre vonatkozó lehetőségét annak a fogyasztónak, akivel kapcsolatban azt alkalmazták, 

illetve akihez az eljutott, mivel a fogyasztó félrevezető információt kapott elállási joga tekintetében, így a 

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

A Társaság megtévesztésére alkalmas tájékoztatást nyújt az elállási jog gyakorlásával 

kapcsolatosan. 

Az Fttv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint: „E § alkalmazásában b) kötelező európai uniós jogi aktus 

rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 

tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció 

tekintetében jelentős. 

Fentiekre tekintettel a Társaság kereskedelmi tevékenysége tisztességtelennek minősült, mivel nem 

biztosított megfelelő tájékoztatást, és ez alkalmas lehet arra, hogy a fogyasztókat megtévessze. 

A fentiekben megjelöltekről való tájékoztatás olyan jelentős információkat tartalmaz, amelynek 

ismerete a fogyasztó megalapozott ügyleti döntésének meghozatalához szükséges.  

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. 

Ezen jogszabályi rendelkezésekre tekintettel fentiek tekintetében adott tájékoztatás vonatkozásában a 

hatóság a Társaság felelősségét állapította meg.  

 

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. 

Az Fttv. 10. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a (3) bekezdés nem alkalmazható az olyan 

kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában, amely kizárólag a 7. § (3) bekezdésében említett tájékoztatási 

követelmény megsértésével valósul meg.  

  

Ennek okán és a Társaság nyilatkozatában foglaltakra tekintettel a hatóság megállapította hatáskörét 

az Fttv.11.§- ban foglaltakra tekintettel.  

 

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: 

A Társaság nem tüntette fel a weblapján a termékek egységárát, valamint nem tájékoztatta a 

fogyasztókat az őt nyilvántartásba vevő szervről, az Odr linkről és annak funkciójáról, az elállási 
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nyilatkozat mintáról és megtévesztő tájékoztatást adott az általános szerződési feltételekben azzal, 

hogy  pénz-visszatérítés csak számla ellenében lehetséges. 
 

 

4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek: 

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette  

 a 2001. évi CVIII. tv. 4. § d pontjában bekezdésében, 

 az EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdésében,  

 a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésének i), w), pontjában, valamint 

 az Fttv. 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) és 6.§ (1) bekezdés i) pontjában foglalt 

rendelkezéseket 

 

5. A döntésem meghozatala során a mérlegelési szempontokat az alábbi jogszabályhelyek 

alapján vettem figyelembe:  

 

Az Fgytv. 47. § (1) bekezdésében 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: 

b, megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását. 

A www.ceginfo.hu adatai  alapján a hatóság megállapította, hogy 2018. évben a  éves nettó árbevétele 

46.104 eFt, foglalkoztatotti létszáma 6 fő. Ezen gazdálkodási adatok értelmében a Társaság a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 

3. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével kis/középvállalkozásnak minősül. 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. § (1) bekezdése szerint 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 fentiekre tekintettel az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kkvtv. 12/A. §-ában foglaltak 

alapján szabtam ki a szankciót. 

 

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.  

Speciális mérlegelési szempontok: 

A jogsértés súlya tekintetében: 

 A jogsértéssel érintett fogyasztók száma: E körben nem merült fel releváns adat, így ennek 

értékelése nem volt lehetséges.  

A fogyasztók érdekei sérelmének köre: A fogyasztók érdekei sérelmének körében értékelte a 

hatóság, hogy az eladási- és az egységár feltüntetésére vonatkozó hiányosság miatt a 

fogyasztó nem kapott meg minden, a termékkel kapcsolatos és a jogszabály által előírt 

információt, ezért sérült a tájékoztatáshoz fűződő alapvető joga. A fogyasztók alapvető joga, 

hogy a termékek esetében megismerhessék a pontos árat. Az árak nagymértékben 

http://www.ceginfo.hu/
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befolyásolhatják a fogyasztó döntését az áru kiválasztása tekintetében. Ezek megismeréséhez 

már a vásárlás előtt alapvető joguk van a fogyasztóknak, hiszen az ár az általuk nyújtandó 

ellenszolgáltatás a fogyasztói szerződésben. Az egységár az áruválasztást könnyíti meg a 

fogyasztó számára a különböző gyártók azonos termékei, illetve az azonos gyártók különböző 

kiszerelési egységű termékeinél. Ennek ismeretében a fogyasztó eldöntheti, hogy anyagi 

helyzetének melyik árfekvésű termék a megfelelőbb. Mindez jelentős szempont a fogyasztó 

számára ügyleti döntése meghozatala során. Emellett a megfelelő ártájékoztatásnak azért is 

kiemelkedő jelentősége van, mert elmaradása a gazdaságilag kiszolgáltatott fogyasztók ügyleti 

akaratát torzíthatja, amelynek következtében a fogyasztók vagyoni érdekei is tovább 

sérülhetnek.  

 A békéltető testülethez fordulás lehetősége, a vállalkozás székhelye szerint illetékes testület 

neve, székhelyének postai címe feltüntetésének hiánya a fogyasztó tájékoztatáshoz való 

érdekét sérti. A vállalkozás köteles internetes honlapján pontosan megadni, hogy a fogyasztó 

mely békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek hiányában a vállalkozás súlyosan 

sérti a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sérülhet a fogyasztó 

érdekérvényesítéshez való joga is, mivel ezen információ hiányában nem gyakorolja a törvény 

által biztosított jogait. Az elállási joggal összefüggésben adott információ súlyosan veszélyezteti 

a fogyasztónak a tájékoztatáshoz fűződő érdekét és vagyoni érdekét is, mert a számla 

hiányában a kapott tájékoztatás ismeretében nem küldi vissza a terméket, amennyiben a 

számla már nem áll rendelkezésére, agy vagyoni hátrány is érheti. 

A vitarendezési mechanizmus igénybevételi lehetősége feltüntetésének elmulasztásával a 

társaság a fogyasztók tájékoztatáshoz való érdekét sérti a fogyasztónak a távértékesítési 

szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy a társaság a panaszt milyen módon intézi, hogy 

azzal számolhasson. 

 

A jogsértő magatartás kiterjedtsége: A jogsértés bizonyíthatóan a Társaság egy 

webáruházában valósult meg, amely a jogsértés alapesete, így enyhítő körülményként nem 

értékelhető. 

 A jogsértéssel érintett áruk értéke: nem állapítható meg pontosan. 

 A jogsértő állapot időtartama: E körben nem merült fel releváns adat, így ennek értékelése nem 

volt lehetséges. 

 A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása: Figyelembe vette a hatóság, hogy a Társaság 

terhére ugyanezen jogsértő magatartás ismételt tanúsítása a határozathozatal napjáig nem 

állapítható meg. 

 A jogsértéssel elért előny tekintetében figyelembe vett mérlegelési szempontok: E körben nem 

merült fel releváns adat, így ennek értékelése nem volt lehetséges.  

 

A hatóság figyelemmel volt továbbá arra, hogy a kötelezett a feltárt hiányossággal alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket sértett meg, amelynek megtartása valamennyi fogyasztónak elemi érdeke.  

A hatóság az ügy lényeges körülményeinek mérlegelése alapján kötelezés elrendelését tartotta 

szükségesnek és indokoltnak, mely szankció az elkövetetett szabályszegéssel arányban áll, attól kellő 

visszatartó hatás várható el. Mivel a Társaság a hiányosságokat a határozat meghozatala előtt  pótolta, 

ezért a hatóság csak a jövőre nézve tiltotta meg a jogsértő magatartás folytatását a Társaság részére. 

Felhívom a Társaság figyelmét, hogy az ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó 

jogszabály ismételt megsértése esetén a terhére fogyasztóvédelmi bírság szabható ki. 
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7. Záró rendelkezések: 

A véglegessé vált határozat közzététele iránt az Fgytv. 51/B. §-a, és 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 alapján intézkedem. 

A határozatban foglalt rendelkezések végrehajtását az Ákr. 134. § (1) bekezdése szabályozza. 

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, az Ektv. 16/A.§-ában, az Fttv. 10. § (1) és (4) bekezdés b) pontjában, valamint a 

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

Statútum R.) 1.§ (1) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdés d), j) pontjában 

biztosított hatáskörömben és az Ákr. 16. §. (1) bekezdés b) pontja és a 387/2016 Korm. rendelet 1. § 

(2) bekezdése 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. 

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.  

 

 Salgótarján, 2019. szeptember 9. 
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