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H A T Á R O Z A T 

 

A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal Lajosné Parditka 

Zsuzsanna egyéni vállalkozót (székhely: 3183 Karancskeszi, Petőfi út 40., adószám: 68492063-1-

32, a továbbiakban: egyéni vállalkozó)  

k ö t e l e z i 

 

arra, hogy a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül szüntesse meg a jogsértő 

állapotot, vagyis a www.salgoporzsak.hu oldalon az egységár feltüntetésre kötelezett termékek 

egységárát a jogszabályi előírásoknak megfelelően tüntesse fel. 

 

Kötelezi továbbá az egyéni vállalkozót arra, hogy a határozat véglegessé válását követő 30 napon 

belül szüntesse meg a jogsértő állapotot, vagyis a www.salgoporzsak.hu oldalon tájékoztassa 

előzetesen a fogyasztókat  

 a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezéséről 

 a szolgáltatót regisztráló hatóság megnevezéséről és regisztrációs számról 

 a vállalkozás pontos megnevezéséről 

 a szerződéskötés technikai feltételeiről 

 adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről 

 a panaszkezelés módjáról, 

 az online vitarendezési platform linkjéről, tájékoztassa a fogyasztókat a platform 

létezéséről, valamint arról, hogy a jogviták rendezésére használható 

 a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testület nevéről és 

székhelyének postai címéről, valamint 

 arról, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék 

átvétele közti időszakban is gyakorolhatja. 

 

Kötelezi továbbá az egyéni vállalkozót arra, hogy minden esetben adjon át a jogszabály által előírt 

tartalommal tartós adathordozón visszaigazolást a fogyasztónak a megkötött szerződésről. 

 

Kötelezi továbbá az egyéni vállalkozót 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. 

http://www.salgoporzsak.hu/
http://www.salgoporzsak.hu/
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A Kormányhivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről 

rendelkezni nem volt szükséges. 

 

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, a végrehajtást  

az adóhatóság foganatosítja. 

 

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 a 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, illetve más jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések 

ismételt megsértését, úgy a hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 

jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

 

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A 

végleges döntés ellen Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A 

keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes 

azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés 

módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének 

megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak 

alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott 

kérelmet. 

 

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztályán (címe: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.). 

 

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi 

képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal 

honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu) vagy hivatali kapun keresztül. Az elsőfokú hatóság KRID száma: 423 263 338, 

rövidített elnevezése: NMKHFVF (Eüsztv. szerinti elérhetőség). 

 

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott 

küldeményként postai úton is előterjesztheti.  

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/


 3 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a 

felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali 

jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül az egyszerűsített per szabályai szerint bírálja el, a 

felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 

kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000,- Ft, 

azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg, 

melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a 

bíróság erre kötelez. 

 

I N D O K O L Á S 

 

1, Eljárási cselekmények: 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2020. augusztus 27. napján az „online kereskedelmi tevékenység 

fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése témavizsgálat” keretében ellenőrizte a Lajosné Parditka 

Zsuzsanna egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.salgoporzsak.hu webáruházat.  

 

A hatóság megállapításait az NO/FVO/00383-1/2020 iktatószámú feljegyzés tartalmazza.  

 

Az ellenőrzés során a webáruház lényeges oldalai és az ÁSZF lementésre került, valamint a közölt 

adattartalmakat ellenőrzés alá vonta a hatóság. 

 

Az ellenőrzés a webáruházban térténő regisztrációval indult, melyet követően a feltüntetett információk 

szerint két termék tekintetében került sor rendelés leadására bruttó 2.870,- Ft összértékben. Szállítási díj 

a megrendeléshez nincs, miután a terméket személyes átvétellel rendelték meg az ellenőrzést végzők.  

 

A rendelés tételei az alábbiak: 

 IZ-BAG05SP Invest Univerzális Samsung VP77 Kompatibilis mikroszálas porzsák (5 db/ 

csomag)       1.880,- Ft 

 Unikén Lefolyótisztító 500 g    990,- Ft. 

 

A leírt folyamat lépései lementésre kerültek, mely alapján megállapította a hatóság a webáruház üzemel. 

 

A szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás tekintetében a rendelés 

kapcsán megállapításra került, hogy mindkét termék esetén csak az eladási ár került feltüntetésre, a 

termékek egységára sem a termékek részletes információit tartalmazó oldalakon, sem a rendelés 

folyamán nem került feltüntetésre. 

A rendelés leadását követően e-mailen rögtön megérkezett a rendelés visszaigazolása, miszerint a 

termékek készleten vannak, az üzletben átvehetők. 

 

Az ellenőrzés a lementett információk, ÁSZF tartalmi ellenőrzésével folytatódott, mely során a 

hatóság az alábbiakat állapította meg: 

 

I. A Szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok tekintetében: 

- csak egy nyilvántartási szám van feltüntetve „51823414”, a nyilvántartásba vevő szerv 

megnevezése hiányzik 

http://www.salgoporzsak.hu/
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- az üzemeltető neve után nem szerepel a vállalkozási formára utaló információ 

(az egyéni vállalkozói forma csak az adószám alapján derül ki). 

 

II. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás tekintetében: 

- Az ÁSZF-ben a megrendelés lépései 1-5. pontban kerültek megkülönböztetésre, azonban 

csak az 5. pont került részletesen kifejtésre. Ennek okán hiányos a tájékoztatás azokról a 

technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg 

kell tenni; továbbá az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését 

megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről. 

 

III. Az egyéb tájékoztatási követelmények tekintetében hiányzik a tájékoztatás: 

- a vállalkozás panaszkezelési módjáról 

- az online vitarendezési platformról (ODR) és annak linkjéről 

- a békéltető testületekhez való fordulás lehetőségéről és az illetékes testület 

elérhetőségeiről. 

 

IV. Az elállással kapcsolatos tájékoztatások tekintetében megállapítható, hogy 

-   nincs tájékoztatás arról, miszerint az elállási jog a szerződés megkötésének napja és a 

termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható. 

 

2020. augusztus 28. napján sor került a próbavásárolt termékek átvételére az üzletben.  

 

A termékek jellemzői, eladási ára megfelelt a feltüntetett információknak, a vásárlásról a 

BIZX00500/2020 sorszámú számla e-mail útján került megküldésre. 

 

Az ellenőrzést végzők 2020. augusztus 29. napján jelezték elállási szándékukat, illetve aznap a 

termékek visszaszállítása, visszavétele is megtörtént az üzletben a teljes visszajáró összeg kifizetésével 

együtt. 

 

Ezt követően az ellenőrzést végzők igazolható módon felfedték kilétüket, ismertették az ellenőrzés célját, 

illetve a megállapított hiányosságokról készült feljegyzés 1 példánya az egyéni vállalkozó részére 

átadásra került.  

 

A hatóság az ellenőrzés során megállapította továbbá, hogy a vásárlásról szóló, tartós adathordozón 

történő teljes visszaigazolás hiányzott.  

 

Fentiek alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal az ügyben 2020. augusztus 27. napján hivatalból 

eljárást indított, és az eljárás menetével kapcsolatban tájékoztatta az egyéni vállalkozót, hogy ügyében 

nyilatkozat-tételi jog illeti meg.  

Az egyéni vállalkozó a határozathozatal napjáig nyilatkozattételi jogával nem élt. 

 

2,  A hatóság az alábbi jogszabályhely(ek) figyelembe vételével hozta meg döntését:  

 

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.  
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A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 

szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) 

bekezdése alapján a termék egységárát, ha az nem egyezik meg a termék eladási árával, 

a) a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy 

b) a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a 

megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-, 

illetve itallapot is) kell feltüntetni. 

 

4. § Az egységárat 

b)
 * 

 a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan 

megkönnyíti az összehasonlítást - grammonként (Ft/g), dekagrammonként (Ft/dkg) vagy tonnánként 

(Ft/t), 

e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db) kell feltüntetni. 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § szerint 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. 

 

Az 5. § (2) bekezdés szerint a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően 

köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:
 * 

 

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

meg kell tenni; 

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához 

és kijavításához biztosított eszközökről; 

 

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 

b) a vállalkozás nevéről; 

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

a vállalkozás panaszkezelési módjáról; 

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 18. § szerint 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 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900004.nfg#lbj4id29ea
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV#lbj41ide77c
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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. 

 

A 20. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, 

hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék 

átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.  

 

3, A hatóság a fentiek alapján az alábbi tényállást állapította meg: 

Az egyéni vállalkozó a www.salgoporzsak.hu oldalon nem tájékoztatja előzetesen a fogyasztókat 

 a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezéséről, és a 

szolgáltató nyilvántartásba vételi számáról, 

 a vállalkozás pontos megnevezéséről 

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

tenni; 

 adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről 

 a panaszkezelés módjáról 

 nem ad tájékoztatást az ODR linkről, valamint a platform létezéséről, valamint arról, hogy az 

jogviták rendezésére használható 

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

testület nevéről és székhelyének postai címéről 

 arról, hogy a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele 

közötti időszakban is gyakorolhatja. 

 

Az egyéni vállalkozó továbbá nem adott a jogszabály által előírt tartalommal tartós adathordozón 

visszaigazolást a fogyasztónak a megkötött szerződésről  

 

4. Az egyéni vállalkozó által megsértett jogszabályhelyek: 

 

A hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy az egyéni vállalkozó megsértette a 

www.salgoporzsak.hu webáruház tekintetében 

 az Fgytv. 14. § (1) bekezdésében,  

 a 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § b) , e) pontjában, 

 az Ektv. 4. § d) pontjában, 5. § (2) bekezdés a), c) pontjában,  

 a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), h), v) w) pontjában, 18. §, 20. §-ában 

foglaltakat.   

 

5. A hatóság a döntése meghozatala során a mérlegelési szempontokat az alábbi 

jogszabályhelyek alapján vette 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, 

http://www.salgoporzsak.hu/
http://www.salgoporzsak.hu/
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c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást. 

 

A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a 

fogyasztóvédelmi hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja - 

határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés 

megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. 

 

6. A hatóság döntése során az alábbi mérlegelési szempontokat vette 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: A 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 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 egységárat. Az árak nagymértékben 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 szolgáltatót regisztráló hatóság megnevezése feltüntetésének hiánya a fogyasztó 

tájékoztatáshoz való érdekét sérti, ugyanis a fogyasztónak az internetes oldalra való 

belépéskor tudnia kell, hogy a kereskedő, akivel kapcsolatban fog állni, hivatalosan 

bejegyzett, valós cég-e, melyről ezen információ hiányában nem tud meggyőződni. 

Amennyiben a fogyasztó nem létező céggel lép kapcsolatba, úgy érvényes szerződést azzal 

nem köthet, amely a későbbi jogérvényesítés lehetőségét megnehezíti.  

- A vállalkozás pontos megnevezésére vonatkozó adatok hiánya a fogyasztó tájékoztatáshoz 

való érdekét sérti. Ezen információ biztosítja az internetes oldalra való belépéskor a fogyasztó 

számára azt az elengedhetetlen információt, amely arra vonatkozik, hogy pontosan ki a 

kereskedő, akivel kapcsolatban fog állni. Ezen adatok azért fontosak a fogyasztó számára, 

mivel így szerezhetnek tudomást arról, hogy az őket megillető jogokat kivel szemben tudja 

érvényesíteni. Ezen információk közzétételének hiánya megnehezíti a fogyasztó számára a 

szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételt és a fogyasztó esetleges jogérvényesítését. 

- A szerződéskötés technikai lépéseiről való egyértelmű előzetes tájékoztatása fogyasztó 

tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A webáruházak legtöbbször speciális elektronikus 
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formanyomtatványokat, az online valóságban járatlan fogyasztó számra idegen technikai 

megoldásokat alkalmaznak, ebből következően a szolgáltatónak világosan és egyértelműen 

kell az igénybe vevőt tájékoztatni a megrendelés elküldését megelőzően az elektronikus 

szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető tudnivalókról. Ennek hiányában a fogyasztó olyan 

szerződést is megköthet, ami nem áll érdekében, vagy az érdekében álló szerződés 

megkötése hiúsul meg a technikai problémák miatt.  

-      Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló előzetes tájékoztatás elmulasztása a fogyasztó 

tájékoztatáshoz való érdekét sérti. Tekintettel arra, hogy a webáruházak legtöbbször speciális 

elektronikus formanyomtatványokat, az online valóságban járatlan fogyasztó számára idegen 

technikai megoldásokat alkalmaznak, szükséges az adatbeviteli hibák ajánlattételt megelőző 

azonosításának és kijavításának technikai eszközeiről nyújtott tájékoztatás annak 

orvoslására, ha a fogyasztó tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg a szerződés 

megkötésére irányuló nyilatkozatát. Ennek hiányában a fogyasztó olyan szerződést is 

megköthet, ami nem áll érdekében, vagy az érdekében álló szerződés megkötése hiúsul meg 

a technikai problémák miatt.  

-      A vállalkozás panaszkezelési módja feltüntetésének hiánya a fogyasztó tájékoztatáshoz való 

érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy 

a vállalkozás a panaszt milyen módon intézi, hogy azzal számolhasson.    

-      A vitarendezési mechanizmus igénybe vételi lehetősége feltüntetésének hiánya a fogyasztók 

tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése 

előtt ismernie kell az igénybe vehető vitarendezési mechanizmust, hogy azzal számolhasson.  

-      A békéltető testülethez fordulás lehetősége, az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes 

testület neve, székhelyének postai címe feltüntetésének hiánya a fogyasztó tájékoztatáshoz 

való érdekét sérti. Az egyéni vállalkozó 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.  

-      Azáltal, hogy az egyéni vállalkozó nem tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy az elállási jog a 

szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 

gyakorolható, a fogyasztók tájékoztatáshoz és jogérvényesítéshez való érdekét is érinti, 

ezáltal kiemelten sérti a fogyasztók alapvető érdekét. Ezen szerződések esetében biztosított 

speciális elállási jog kompenzálja egyrészt az információk és a szakmai tájékoztatás hiányát, 

másrészt a szerződéskötés sajátosságaiból adódó kockázatokat, amely lehetővé teszi a 

fogyasztó számára, hogy a szerződést még egyszer, nyugodt körülmények között átgondolja. 

Az elállási határidő alatt a fogyasztónak lehetősége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, 

valamint megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Éppen ezért a 

társaság a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót az elállás jogáról 

tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó a jogával megfelelően élni tudjon.  

-      A tartós adathordozón történő visszaigazolás átadásának elmulasztásával a vállalkozás a 

fogyasztó alapvető tájékoztatáshoz fűződő alapvető érdekét sérti. A visszaigazolásban 

foglalt tájékoztatás olyan jelentős információkat tartalmaz, amelynek megléte elősegíti a 

vásárlós jogai gyakorlásában. Ennek hiányában megakadályozhatja a vállalkozás, hogy a 

fogyasztó elállási, panasztételi, illetve jótállási jogát a jogszabályokban foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolja.  

 A jogsértő magatartás kiterjedtsége: A jogsértés bizonyíthatóan az egyéni vállalkozó által 

üzemeltetett 1 webáruházban valósult meg.   
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 A jogsértéssel érintett áruk értéke: az árfeltüntetési hiányosság tekintetében 2.870,- Ft. 

 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 az egyéni 

vállalkozó 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. Felhívom az egyéni vállalkozó figyelmét, hogy az ugyanezen 

fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabály ismételt megsértése esetén a terhére 

fogyasztóvédelmi bírság szabható ki. 

 

6. 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. 

 

Az e határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. §-a, 113. § (1) bekezdés a) pontja, 114. § (1) 

bekezdése, a 116. § 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, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Statútum R.) 1. § a) pontjában, 2.§-ában, 3. § (4) bekezdés d), j) pontjában 

biztosított hatáskörömben és az Ákr. 16. §. (1) bekezdés b) pontja, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított illetékességi ok 

alapján eljárva hoztam meg. 

 

A jogkövetkezményeket az Fgytv. 47. § (1) bekezdés a), c) pontja, valamint (2) bekezdése alapján 

szabtam ki. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdésében rendelkeztem.  

 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja és a 114. § (1) bekezdése, 

valamint a keresetindítás szabályairól a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja, 37. §-

a, 39. § (1) és (6) bekezdései, a 45. §-a, 77.§ (1)-(2), a polgári perben és a közigazgatási bírósági 

eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet 6.§ (1) bekezdése, 
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valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 

2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklet 2. pontja rendelkezik. 

 

Az illeték összegéről és az illetékfeljegyzési jog lehetőségéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja, megfizetésének módjáról az eljárási 

illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) 

PM rendelet 6/A. §-a rendelkezik. A kötelező elektronikus kapcsolattartás az E-ügyintézési tv. 9. § (1)-

(3), a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-án, a 608. §-án és 611. §-án, 

továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Salgótarján, 2020. szeptember 28. 
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