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H A T Á R O Z A T 

 
 
A Goldchipgrót Számítástechnikai Kft-t (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Deák Ferenc u. 3., tev.h.: 
www.goldchip.hu, adószám: 24166032-2-20, a továbbiakban: vállalkozás) 
 

k ö t e l e z e m 
 
arra, hogy a 10.000 Ft vételár felett megvételre kínált tartós fogyasztási cikkek mellé a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú jótállási jegyet mindenkor adjon át a 
fogyasztóknak. 
 
Kötelezem arra, hogy az általa üzemeltetett weboldalon tájékoztassa a fogyasztókat a digitális 
adattartalom működéséről, és annak hardverrel és szoftverrel való együttműködési 
képességéről. 
 
Ezen túlmenően a vállalkozást kötelezem arra, hogy a fogyasztók elállási jogának 
gyakorlásakor a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költséget – ideértve a 
szállítási költséget is – 14 napon belül fizesse vissza a fogyasztók részére, valamint a 
fogyasztók elállási jogának gyakorlásakor mindig az eredeti fizetési móddal megegyező módon 
térítse vissza a fogyasztónak visszajáró összeget. 
 
Kötelezem továbbá, hogy az általa üzemeltetett webáruházban a fogyasztók részére kínált 
termékek egységárát is tüntesse fel. 
 
A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat kézhezvételét követően haladéktalanul 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 véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse. 
 
 
A véglegesen elrendelt kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 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. 
 
A Kormányhivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről 
rendelkezni nem volt szükséges. 
 
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye, a perindításra jogosult fél 
azonban a döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási 
cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél 

http://www.goldchip.hu/
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benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény 9. §-a szerinti gazdálkodó szervezet 2018. január 1. napjától elektronikus 
ügyintézésre köteles, így a keresetlevelet is elektronikus úton köteles benyújtani. (Fogyasztóvédelmi 
Osztályunk KRID-száma: 727243178) A jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelet 
jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.  
 
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 
keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás 
során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. A képviselő elektronikus 
kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként 
rendelkezésére álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő 
meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.  
 
A közigazgatási perek a Törvényszékek hatáskörébe tartoznak, a perre az a Törvényszék illetékes, 
amelynek illetékességi területén az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósult. A bíróság 
eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi 
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. Az illetéket az ügyfél neve, lakcíme vagy 
székhelye, és az ügyszám (iktatószám) megjelölésével banki átutalással kell megfizetni a Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlára. Kérjük, az átutalást 
igazoló dokumentum másolati példányát küldje meg Fogyasztóvédelmi Osztályunk részére. A bíróság 
az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a 
bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  
 
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 
ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető. A 
kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti 
kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. 
 
 

 
I N D O K O L Á S 

 
A Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztálya 2020.03.04. napján hatósági ellenőrzést végzett Goldchipgrót 
Számítástechnikai Kft. (8790 Zalaszentgrót, Deák Ferenc u. 3.) által üzemeltetett, www.goldchip.hu 
webcímen megtalálható internetes kereskedelmi felületen. 

 

Az ellenőrző hatóság megállapításait hivatali feljegyzések tartalmazzák az alábbiak szerint:  
 

1. „Ellenőrzésre került a https://goldchip.hu/ címen üzemeltetett webáruház. 
 

2. Megállapítottuk, hogy az alábbi termékek esetében az egységárakat nem jelezték a vásárlók 
felé: 

 

 NONAME ISOPROPYL ALKOHOL SPRAY 400ML ára: 2.134 Ft 

 NONAME VIDEÓ TISZTÍTÓ 200ML ára: 782 Ft 

 PLATINET S5144 KÉPERNYŐTISZTÍTÓ HAB 400ML 907 Ft 
 

3. Megállapítottuk, hogy a honlap nem tájékoztat az értékesítésre kínált szoftverek 
vonatkozásában a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési 
képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően [45/2014. 
(II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) u) pont]   
 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
http://www.goldchip.hu/
https://goldchip.hu/
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4. Megállapítottuk, hogy a honlap nem tájékoztat az értékesítésre kínált szoftverek 
vonatkozásában a digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki 
védelmi intézkedésről [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) t) pont] 
 

5. A webshopból 1 db Mykronoz ZeTrack Black termék próbavásárlást indítottuk el. A termék ára 
10.467 Ft volt, melyhez 1990 Ft postaköltség kapcsolódott. 

 
6. Fogyasztóvédelmi szempontból egyéb hiányosságot nem állapítottunk meg.”  

 
2020. március 10-én az alábbi feljegyzés került felvételre:  

 
„Az ellenőrző hatóság megállapításai:  
 
Mai napon a www.goldchip.hu webáruházban leadott megrendelés eredményeként, a honlapon 
rögzített átvétellel, átvettük a terméket. (Eladó: Goldchipgrót Kft. (8790 Zalaszentgrót, Deák 
Ferenc u. 3.) 

 
1. A csomag ellenértéket, 12.450 Ft-ot készpénzzel kifizettük a postapont átvételi helyen. 

Megállapítottuk, hogy az eladó határidőn belül teljesítette a megrendelést. 
 

2. Megállapítottuk, hogy a megrendelt okos óra termék sértetlen, minőségi kifogást nem 
tapasztaltunk, megfelelt a honlapon feltüntetett tulajdonságoknak.  

 
3. Megállapítottuk, hogy a termék mellett elhelyezték a 2020/00538 sorszámú számlát.  

 
4. A termék mellett, illetve annak csomagolásában jótállási jegy nem volt megtalálható.  

 
5. A kereskedő a teljesítette a megrendelést, a termék megegyezett az általunk 

megrendelttel, a teljesítés időpontja 2020.03.10. 
 

Fogyasztóvédelmi szempontból egyéb hiányosságot nem állapítottunk meg.” 
 
2020. április 1-én az alábbi feljegyzés került felvételre:  
 

„Az ellenőrző hatóság megállapításai:  
 

1. A www.goldchip.hu webáruház üzemeltetőjének 2020.03.16-án jeleztük az elállási 
szándékot, melyre a vállalkozás rövid időn belül válaszolt, de csak egy megrendelés 
számot kért. Ugyanebben az órában elküldtük a megrendelés azonosítóját is, és kértük a 
további tájékoztatást a teendőkről.  
Mivel erre nem érkezett két napig válasz, egy újabb emailben kértük az üzemeltetőt, hogy 
tájékoztasson a teendőkről. Erre a vállalkozás rövid időn belül válaszolt, melyben 
kifejtette, hogyan juttatható vissza a termék, illetve, hogy a kitöltött elállási nyilatkozatot 
szükséges megküldeni. 
Tekintettel arra, hogy a nyilatkozat mintában kötelezően megadandó adatként volt 
feltüntetendő a bankszámlaszám, egy újabb emailben megkérdeztük, hogy a vásárlás 
módjával megegyező, készpénzes visszafizetés lehetséges-e. A válasz a következő volt: 
„Csak bankszámlára tudjuk a vételárat visszafizetni”  
 

2. A csomagot 2020.03.18-án a vállalkozás címére feladtuk. 
 

3. A megadott bankszámlára 2020.03.31-én, az elállás jelzését követő 15; a postázást 
követő 13. napon érkezett be a Goldchipgrót Kft-től 10.467 Ft. 
Tekintettel arra, hogy az általunk kifizetett összeg 12.457 Ft volt, megállapítottuk, hogy a 
felszámított Posta Pont szállítás 1.290 Ft-os díja, illetve az utánvétel 700 Ft-os díja nem 
került visszautalásra a vevő részére. 

4. Fogyasztóvédelmi szempontból egyéb hiányosságot nem állapítottunk meg.”   
 
 
 

http://www.goldchip.hu/
http://www.goldchip.hu/
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A Társaság nyilatkozata 2020. április 6-án érkezett meg, melyben az alábbiakat adták elő:  
 

„Az alábbiaknak szeretnénk nyilatkozatot tenni a webshop ellenőrzésével kapcsolatban. 
 
1, Az elmaradt termékek egységárait kézzel javítottuk azok már megtalálhatóak az oldalon. 
(néhány termék kifutó állapotban van, ezért előfordulhat, hogy pár hét múlva már nem lesz 
elérhető) A termékek egy része nem kézzel kerül fel az oldalra, hanem automata szinkron 
alapján kerül át a nagykerből a webshopba. Ilyenkor előfordulhat, hogy az egységár nem kerül 
áttöltésre. Ezzel kapcsolatban a fejlesztőnek jeleztük a problémát, hamarosan megoldás 
születik rá, addig is kézzel felvisszük az adatokat. 
 
2, Az ÁSZF-ből kimaradt digitális adattartalom és működésével kapcsolatos tájékoztatót 
pótoltuk, az már megtalálható a tájékoztatóban. 
 
3, Az indoklásban feltüntették, hogy 2019 és 2020 év elején több panasz is érkezett. Sajnos 
mi ebben konkrétat nem tudunk nyilatkozni, mivel pontos információk nem állnak 
rendelkezésünkre. Érdemben annyit tudunk reagálni, hogy mivel több szász vásárlás jön 
havonta, sajnos előfordul panaszosabb vásárló. Mi ezeket a panaszokat a legjobb tudásunk 
szerint próbáljuk orvosolni, viszont ehhez a másik félre is szükség van. Az esetek nagyon 
nagy százalékában mindenki megelégedésére pozitív megoldás születik. 
 
4, Próbavásárlással kapcsolatban megrendelés számot azért kértünk, hogy be tudjuk 
azonosítani ki mikor és milyen terméket vásárolt. Sajnálatos módon nem időben tudtunk 
további választ adni, amiért elnézésüket kérjük. Igaz, hogy Önök készpénzzel fizették ki a 
termék vételárát, viszont az utánvétel összege átvétel után a többi csomag utánvételi 
értékével együtt egy összegben a cég bankszámlájára érkezik. Mi azt nem tudjuk, hogy az 
átvett terméket ki milyen módon fizeti ki, mivel átvételkor bankkártyával is lehet fizetni. Nekünk 
arról nem volt tudomásunk, hogy ha valaki készpénzzel fizet, akkor készpénzzel jár vissza, 
természetesen ez nem mentesít minket a felelősség alól. Mi úgy gondoljuk, hogy a mai 
világban egyszerűbb és biztonságosabb, ha bankszámlára van utalva az összeg. 
Természetesen ezen túl, ha valaki készpénzzel fizet, akkor neki készpénzzel lesz az összeg 
valamilyen módon visszajuttatva. 
 
A jelenleg kialakult helyzet miatt sajnos felfordulás van, ezért adminisztrációs hiba történt a 
visszautalásnál, amiért elnézést kérünk, ami szintén nem mentesít minket a felelősség alól. A 
kimaradt szállítási költség (1990Ft) 2020.04.03-án visszautalásra került. 
 
A csomagban elhelyeztük a kiállított számlát, amin feltűntettük, hogy az egyben garancia levél 
is. Viszont ha ez így nem elegendő, akkor a továbbiakban külön garancia papír kerül 
kiállításra. Ha nem kötelező, akkor külön garancia papírt környezetvédelmi okok miatt nem 
szeretnénk kiállítani, mivel havonta ez több száz plusz kinyomtatott papírt jelentene.” 

 
 
Fentiek alapján Fogyasztóvédelmi Osztályunk az ügyben 2020.03.04. napjával közigazgatási hatósági 
eljárást indított. 
 
 
A hatósági ellenőrzésről felvett feljegyzések alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: 
 
 
A hatályos jogszabály úgy rendelkezik, hogy az elállásról való tudomásszerzésétől számított 
tizennégy napon belül a vállalkozás visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként 
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A 
hatályos jogszabály azt is kimondja, hogy a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a 
fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vagyis amennyiben 
a fogyasztó a futárnál készpénzzel fizetett, úgy a vállalkozásnak a visszafizetésre a belföldi 
postautalványos visszafizetést kellett volna alkalmaznia, és csak abban az esetben térhet el ettől, ha a 
fogyasztó beleegyezik más visszafizetési módba. 
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A próbavásárlás során küldött termékhez nem bocsájtott rendelkezésre jótállási jegyet a vállalkozás. A 
Társaság nyilatkozatában előadta, hogy a kiállított számla egyben garancia levél is. A hatályos 
jogszabályok szerint a jótállási jegynek kötelező tartalmi elemei vannak, melyek a 151/2003. Kormány 
Rendeletben találhatóak meg. A kötelező tartalmi elemek hiányában a Társaság által kiállított számla 
nem felel meg jótállási jegynek.   
 
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy több termék egységára nem került feltüntetésre a 
webáruházban, azonban a Társaság nyilatkozata szerint ezt pótolta. A fentiek ellenére szükségesnek 
tartottam a jövőbeli jogsértések elkerülése érdekében a vállalkozást kötelezni a webáruház jogszerű 
üzemeltetésére. 
 
 
A vállalkozás a fent részletezett magatartásával az alábbi jogszabályi rendelkezéseket sértette 
meg: 
 

 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése kimondja: „A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó 
és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós 
fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint 
jótállási kötelezettség terjed ki.” 
 

 A 151/2003. Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 22. pontja szerint: „órák és ékszerek 10 000 
Ft eladási ár felett” 

 

 Az 1. § (2) bekezdése szerint: „A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást 
terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező 
szolgáltatás nyújtására kötelez.” 

 

 A 2. § (1) bekezdése szerint : „A jótállás időtartama egy év.”  
 

 A 3. § (1) bekezdése szerint: „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.”  

 

 A 3. § (3) bekezdése szerint: „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.” 

 

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. 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 … 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....” 

 

 A Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. szerint: „Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az 
üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy 
napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes 
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összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. (2) A 22. §-
nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró 
összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. 
A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési 
módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem 
terhelheti.” 
 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) 
bekezdését, amely szerint: „A fogyasztót … a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási 
áráról és egységáráról.” 
 

 Valamint a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 
részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendeletet, amelynek 2. § 
(1) bekezdése, valamint 3. § (1) bekezdése szerint: „A termék … egységárát, ha az nem 
egyezik meg a termék eladási árával a terméken, annak csomagolásán vagy a 
termékhez egyéb módon rögzítve, vagy a közvetlenül a termék mellett elhelyezett 
egyedi árkiíráson, a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor 
könnyen hozzáférhető árjegyzéken … kell feltüntetni.”  

 

 A rendelet 3. § (2) bekezdése szerint: „Nem kell feltüntetni az egységárat 
o az 50 g, 50 ml vagy 5 cm alatti csomagolási egységű vagy méretű, 
o az automatából értékesített, 
o az egy csomagban lévő, készletben értékesített, 
o a különleges díszcsomagolású, 
o az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben 

meghatározott élelmiszer esetén az ételek készítéséhez egy csomagba 
összeállított terméken.” 

 
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: 
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást, 
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását, 
illetve értékesítését, 
g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet 
ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a 
fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, 
h) a 16/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés 
megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, 
illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig 
elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes 
bezárását, 
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. 
 
Az Fgytv. 47. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása 
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek 
tartja - határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a 
jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. 
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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 jogkövetkezmény meghatározásánál valamennyi körülményt értékeltem. A jogsértés súlya 
tekintetében az alábbiakat vettem figyelembe: 
 
Az online vásárlás, az előnyei mellett, számos kockázatot is jelent a fogyasztók számára, miután a 
szerződő felek nincsenek személyesen jelen a szerződéskötés során. Ebben az esetben fennállhat 
annak a lehetősége, hogy a fogyasztó nem kellően tájékozott, és a szerződéskötés szempontjából 
jelentős információ hiányában köti meg a jogügyletet, ebből adódóan a fogyasztó kiszolgáltatott a 
virtuális térben. Ez a sajátos helyzet az oka annak, hogy a távollévők közötti szerződések során a 
vállalkozó és a fogyasztó viszonyában a jogalkotó mind Magyarországon, mind az Európai Unióban 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. 
 
Az elállás során a fogyasztónak 14 napon belül visszajár a termék vételára, és a megrendeléssel 
összefüggésben keletkezett valamennyi költsége is, így a szállítási költség is. A termék 
visszaküldésén kívül egyéb költség nem terhelheti a fogyasztót, továbbá az eredeti fizetési móddal 
megegyező módon kell visszafizetni a befizetett összeget, kivéve ha a fogyasztó beleegyezik egyéb 
visszafizetési módba.  
 
A fogyasztók érdekei sérelmének körében mérlegeltem, hogy azáltal, hogy a Társaság által 
forgalmazott új tartós fogyasztási cikk mellé nem megfelelő tartalmú jótállási jegyet adott át, súlyosan 
sértette a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogát, valamint jogérvényesítéshez fűződő érdekét.  
 
Mérlegeltem továbbá, hogy az ártájékoztatási kötelezettségének megszegésével a vállalkozás 
megsértette a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő alapvető érdekét, mert a fogyasztónak mindenkor 
joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a megvételre kínált termékek egységáráról. 
 
Mindezekre tekintettel a vállalkozást köteleztem, hogy a feltárt hiányosságokat pótolja, a hibákat 
javítsa ki, és a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson. 
 
Az Fgytv. 47/C. § (1) A bírság összege 15 ezer forinttól 
a)

 
 az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás 
esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 
széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig, 
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók 
széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles 
körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-
áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet. 
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ismételten megállapított jogsértése 
esetén a bírság összege 200 ezer forinttól 
a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó 
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi 
épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni 
hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig, 
b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió 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.” 
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Felhívom a Társaság figyelmét, hogy az ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezéseket 
tartalmazó jogszabályok ismételt megsértése esetén a vállalkozás terhére fogyasztóvédelmi 
bírság kerül kiszabásra, melynek legkisebb összege 200.000 Ft. (Fgytv. 47/C. § (1a)) 
 
 
Záró rendelkezések: 
 
A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az 
Ákr. 132. §-a, 134. §-a alapján határoztam meg. A végrehajtási cselekményeket az állami adóhatóság 
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szabályai 
szerint foganatosítja. 
 
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.) 1-3. §-aiban biztosított hatáskörömben és az Ákr. 16. 
§-a szerinti illetékességi ok alapján eljárva hoztam meg. 
 
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a keresetindítás 
szabályairól a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) 
bekezdése, 37-40. §-ai, 50-55. §-ai, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 
továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.  
 
Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól a 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) 605. §-a, 608. §-a és 611. §-a 
rendelkeznek. 
 
 
Zalaegerszeg, 2020.április 17.  
 
 
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 dr. Molnár Sándor 

 Osztályvezető 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Goldchipgrót Számítástechnikai Kft. (cégkapu KRID: 24166032) 
2. Zala Megyei Főügyészség 
3. Irattár 

 


