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HATÁROZAT

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a CEO Számítástechnikai Kft-t (székhely: 9700 Szombathely,
Széchenyi utca 4-6., adószám: 10692178-2-18)

kötelezi

arra, hogy adjon át jótállási jegyet az általa forgalmazott, jótállási körbe tartozó termékekhez, hogy
az általa üzemeltetett webáruház honlapján (ceocomputer.hu) az e határozat indoklásában
felsoroltakat a jogszabályi előírásoknak megfelelően tüntesse fel és ne adjon a fogyasztók számára
megtévesztő tájékoztatást az őket megillető jogosultságokkal kapcsolatban.

Fenti kötelezettségének a Vállalkozás e határozat véglegessé válásának napjától 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 30 napon belül értesítse.

A véglegesen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító
szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, ha a teljesítés
elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai
vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki, továbbá az adóhatóság 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 támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. §-a értelmében, az ott meghatározott esetekben, a
fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki.

A Járási Hivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről rendelkezni
nem volt szükséges.

E határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormány hivatalhoz (1088
Budapest, József krt. 6.) címzett, de a Fogyasztóvédelmi Osztálynál (9700 Szombathely, Wesselényi
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Miklós u. 7.) 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 másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a
fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy
megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú
hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a
fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

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.

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
irányadók.

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 hatóság visszautasítja.

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: 527343327 (Eüsztv.
szerinti elérhetőség)

Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a
fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a
fellebbezésnek megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést visszautasítja,
valamint, ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonták.

A fellebbezés 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 kell megfizetni az Eljárási Illetékbevételi Számlára, a 10032000-
01012107-00000000 számlaszámra amely összegnek a beadvány Hatósághoz érkezésével egyidejűleg a
számlán kell lennie.

INDOKOLÁS

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya „A szavatossági és jótállási igények intézésének ellenőrzése az
okostelefonok, tabletek és laptopok esetében" elnevezésű témavizsgálat és a webáruházak ellenőrzése
keretében 2019. október 2. napjától kezdődően 2019. október 15. napján befejezve hatósági ellenőrzést
végzett a CEO Számítástechniaki Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi utca 4-6.) által üzemeltetett
webáruház (ceocomputer.hu) tekintetében.

Az ellenőrzés során 2019. október 2-án próbavásárlásra került sor egy Microsoft Surface Go - 10"
(1800x1200) Pentium Gold tablet megvételével 242545 Ft értékben. A vásárláshoz regisztrációra nem volt
szükség. Szállítási és fizetési módként a személyes átvétel utánvétes fizetéssel került kiválasztásra. A
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próbavásárlás lépései rögzítésre kerültek kép formájában. Fizetendő összegként ingyenes szállítással
242545 Ft-ot tüntetett fel a rendszer. A megrendelt termék átvételére 2019. október 4-én került sor a Kft.
Szombathely, Széchenyi utca 4-6. szám alatti üzletében. A termékről átadták a nyugtát, külön jótállási jegy
átadására nem került sor.

Az eljáró szakügyintézők 2019. október 14-én visszavitték a táblagépet a Vállalkozás üzletébe és
bejelentették a vásárlástól való elállást. Mivel az üzletben nem állt rendelkezésre a termék árának
megfelelő készpénz, ezért azt kérte az eladó, hogy 2019. október 15-én keressék fel ismét az üzletet. A
megjelölt időpontban az üzletben a teljes vételárat visszafizették. A terméket bontatlan állapotban
szolgáltatták vissza a szakügyintézők. A vásárlástól való elállásról hangfelvétel készült. A fenti időpontban
a szakügyintézők hatósági ellenőrzést is lefolytattak az üzletben, melynek során megállapították, hogy a
próbavásárolt termékhez a csomagolásban sem volt jótállási jegy. Az ellenőrzés megállapításai a helyszíni
hatósági ellenőrzés során készült VAS-02571 sorszámú jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre, melyet a jelen
lévő ügyvezető aláírásával igazolt.

Az Osztály az ellenőrzés során tett megállapítások alapján 2019. október 17-én kelt végzésében értesítette
a Kft-t a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból történő megindításáról, az ügyintézési határidőről és az
ügyféli jogokról. A végzés mellékleteként az eljáró szakügyintéző a webáruház ellenőrzése során tett
megállapításokat tartalmazó feljegyzést is megküldte a Vállalkozás számára.

A Kft. 2019. október 22-én érkezett nyilatkozatában előadta, hogy a Vállalkozás hiába ad át egy „saját
sajtcédulát" a vásárolt termékhez, mert ezzel nem jön létre a jótállási jogviszony, a fogyasztó a személyes
adataiért cserébe kapja meg a garanciát a Microsofttól. Kifejtette, hogy a multinacionális vállalkozásra
nemhogy a Kft-nek, hanem a kormányzatoknak sincs befolyása. Előadta továbbá, hogy nehezményezi azt,
hogy az ellenőrzés végén közölték az eljáró szakügyintézők, hogy hangfelvételt készítettek az ellenőrzésről,
véleménye szerint ez jogszabálysértő volt, mert nem vették figyelembe a személyiségi jogait.
Nyilatkozatához mellékelte a gyártó képviselőjével folytatott elektronikus levelezését.

Nem tudtam elfogadni a Vállalkozás nyilatkozatában foglaltakat, mert a gyártót is terhelő
termékszavatosságtól, illetve az általa vállalt önkéntes jótállástól függetlenül a forgalmazói jótállási
felelősséget a hatályos jogszabályok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet) rögzítik és a
jótállási körbe tartozó termékek fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében történt megvásárlása
esetén minden esetben kötelező a jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállási jegy átadása. A hangfelvétel
készítésével kapcsolatban Hatóságunk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
78. § (4) bekezdése szerint járt el, amely rögzíti, hogy a hatóság egyes eljárási cselekményekről kép- és
hangfelvételt készíthet.

Az ügyben keletkezett iratok alapján az alábbi hiányosságokat állapítottam meg:

A Vállalkozás nem adott át jótállási jegyet a próbavásárlás során.

A webáruházzal kapcsolatban rögzített hiányosságok:

A nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, továbbá a tárhelyszolgáltató elérhetősége nem került
feltüntetésre. Nem volt érthető a tájékoztatás a szerződés alakiságáról, arról, hogy a szerződést iktatják-e,
iktatás esetén az utólag hozzáférhető-e. Ezzel kapcsolatban az alábbiak szerepeltek a honlapon: ,, ... a
megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül/nem minősül annak. A megkötött szerződést
iktatják/nem iktatják, utólag hozzáférhető lesz/nem lesz hozzáférhető."

Nem szerepelt előzetes tájékoztatás a teljesítési határidőről és a szállítási díjakról, ezek csupán a rendelési
folyamat végén derültek ki.
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A honlapon nem volt tájékoztatás a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a kellékszavatosságról, a
termékszavatosságól és a jótállásról. Nem adtak információt az ODR linkről, illetve a platform létezéséről,
valamint arról, hogy az jogviták rendezésére használható.

Szintén nem szerepelt a honlapon tájékoztatás a békéltető testületi eljárásban a vállalkozásra vonatkozó
együttműködési kötelezettségről, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az illetékes békéltető
testület nevéről, székhelyének postai címéről, a digitális adattartalom működéséről, valamint az
alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, valamint a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel
való együttműködési képességéről.

A fogyasztót megillető elállási joggal kapcsolatban nem adtak információt az alábbiakról:

az elállási nyilatkozatmintáról,

arról, hogy a fogyasztó elállási jogát vagy a minta útján vagy egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja,

arról, hogy tizennégy napon belül elegendő a nyilatkozatot elküldeni, majd az elállás közlésétől számí
tott tizennégy napon belül kell a fogyasztónak a terméket visszajuttatnia

arról, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti idő
szakban is gyakorolhatja,

arról, hogy, ha a fogyasztó a termék kiszállításakor nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási
módot választotta, az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

A Vállalkozás megtévesztő tájékoztatást adott az elállási joggal kapcsolatban az alábbiakról:

A már hatályát vesztett 17/1999. (11.05.) kormányrendeletre hivatkozik.

Az elállási jog határidejeként 8 munkanapot jelöltek meg, 14 naptári nap helyett.

Arról adott tájékoztatást, hogy elállás esetén 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett tel
jes összeget, a szállítási feltételekben ugyanezen vonatkozásban 15 napos határidő szerepelt. (A jog
szabályban foglalt 14 nappal szemben.)

„A termék visszaküldése" menüpontban azt írták, hogy a terméket csak eredeti csomagolásban veszik
vissza.

Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

• Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
kormányrendelet kimondja:

„3. § (1) 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
tartalmánakjól olvashatóságát."

A rendelet mellékletének 22. pontja értelmében az órák és az ékszerek 10 OOO Ft eladási ár felett
kötelező jótállási körbe tartozó termékek.
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„7/B. § (1) 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."

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szol
gáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerint:

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

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,

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

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

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;"

• A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet 14. cikke az alábbiakat írja elő:

,,(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. (11.26.) kormány
rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) kimondja:

„ 11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését
megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót

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;

h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről,
valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
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i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban
foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról;

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozójogszabályi kötelezettségről;

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról 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 45/2014. (11.26.) kormányrendelet 31. § (1) bekezdése értelmében „A 11. § (1) ... bekezdésében
foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok
szerint."

• A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerint: ,, Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat."

A törvény 2. § d) pontja értelmében: ,,kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével,
szolgáltatásával ... közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása ... vagy
egyéb kereskedelmi kommunikációja ... "

A törvény 3. § (2) és (3) bekezdései 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
gondossággaljár 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 értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő
(6. § és 7. §) .

„6. § (1) Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy
valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy
megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több
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tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti,
amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas: i) a fogyasztójogai... " tekintetében.

E törvény 7. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerint: ,,Megtévesztő az a kereskedelmi gyakor
lat, amely ... figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének
korlátait - az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelen
tős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető ... módon bocsátja
rendelkezésre, ... amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és ... ezáltal a fogyasztót olyan ügy
leti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (a to
vábbiakban: megtévesztő mulasztás)."

E törvény 4. § (1) alapján „a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az 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. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára
irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni."

A törvény 2. § h) pontja értelmében: ,,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 ... "

Jelen esetben egyedi tartalmú tájékoztatás során valósult meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat,
így nem alkalmas a gazdasági verseny érdemi befolyásolására, azaz az Fttv. 10.§ (1) és (3) bekezdése
alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt.

A fenti rendelkezések értelmében a vállalkozás azáltal, hogy a tevékenysége gyakorlása során - a
kifogásolt webáruházban - nem tájékoztatta maradéktalanul a fogyasztókat a kormányrendelet 11. § (1)
bekezdésében foglaltakról, ezáltal az általa megvalósított kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen, mert e
kereskedelmi gyakorlat olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti a fogyasztót, amit egyébként
nem hozott volna meg.

A fentiekben kifejtett jogsértések közül kiemelendő, hogy a Vállalkozó több esetben megtévesztő
tájékoztatást adott az elállással kapcsolatban. Amellett, hogy a jogintézmény fontos részleteiről nem
adott tájékoztatást és téves határidőket jelölt meg a pénzvisszatérítés teljesítésére vonatkozóan, szintén
megtévesztő információt adott, amikor az elállás feltételéül szabta az eredeti csomagolás meglétét. Ilyen
megkötést a jogszabályi előírások nem tartalmaznak, így a Vállalkozás a fogyasztó hátrányára tért el a
hatályos előírásoktól. A már hivatkozott jogszabályokban meghatározott információk a szerződés
megkötése és a fogyasztói jogérvényesítés szempontjából jelentősek.

E törvény 19. §-a kimondja, hogy: ,,A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megállapítására
irányuló eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel a) a fogyasztóvédelmi hatóság
eljárása tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
... rendelkezéseit kell alkalmazni."

A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

A Vállalkozás nem adott át jótállási jegyet a próbavásárlás során, a határozat indokolásában felsoroltakról
nem tájékoztatta a fogyasztókat, továbbá tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor
megtévesztő tájékoztatást adott a fogyasztók részére az elállási joggal kapcsolatban.

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Vállalkozás megsértette:
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az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjaiban, 5. § (2) b)
pontjában,

a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdésé
ben,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (11.26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdésének e), h), i), m), n), t), u), v),
w) pontjaiban, valamint

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § szakaszában, valamint a 6. § (1) bekezdésében és 7. § (1 )-(2)
bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

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

Határozatom az Fgytv. 47. § (1) bekezdésén alapul, amely kimondja: ,,Ha a fogyasztóvédelmi hatóság
eljárása során megállapítja a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértését, az eset összes 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,"

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.

Megállapítottam, hogy a vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembe
vételével kis- és középvállalkozásnak minősül.

A fentiekre tekintettel az Fgytv. 47. § (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdése, valamint a Kkvtv. 12/A §
ában foglaltak alapján szabtam ki a szankciót.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Kkvtv.) 12/A. § (1) bekezdése alapján a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal
szemben az első esetben elöforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési
tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett
figyelmeztetést alkalmaznak.

Döntésem során az alábbi mérlegelési szempontokat vettem figyelembe:

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése kimondja, hogy: ,,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."
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A fogyasztók érdekei sérelmének körében értékeltem, hogy a Vállalkozás a feltárt jogsértésekkel a
fogyasztók tájékoztatáshoz és jogérvényesítéshez fűződő jogát sértette meg.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazását láttam
indokoltnak annak érdekében, hogy a Vállalkozás a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

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.

Felhívom a Kft. figyelmét, hogy az ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabály
ismételt megsértése esetén terhére fogyasztóvédelmi bírság kiszabása az Fgytv. 47/C § (1 a) bekezdése
értelmében kötelezően alkalmazandó.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazását láttam
indokoltnak annak érdekében, hogy a vállalkozás a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

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. § (1) b) pontja 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)-(4) 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.

A kiadmányozás jogát a Járási Hivatal Vezetője a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott
30/2019. (Vll.31.) számú utasításával kiadott kiadmányozási rendről szóló szabályzat 7. függelék Ill. fejezet
4.2. a) pontjában foglaltak szerint ruházta át.

Szombathely, 2019. december 11.

dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
nevében és megbízásából Szilágyi Ildikó.___

osztályvezető helyett:
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A határozatról értesül:

1. CEO Számítástechnikai Kft., CK

Véglegessé válás után:

2. Vas Megyei Főügyészség, HK

3. Irattár


