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H A T Á R O Z A T

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:  Kormányhivatal)  a Noroco Design
Kft.-t  (székhely:  8200 Veszprém, Csillag u.  13.;  adószám: 25090369-2-19; a továbbiakban:
Vállalkozás)

kötelezi

arra,  hogy  az  általa  üzemeltetett  www.noroco.hu internetes  oldalon (a  továbbiakban:
webáruház) 
-  tájékoztasson  az  elektronikus  szerződéskötés  lépéseiről és az  adatbeviteli  hibák
kijavításának technikai lehetőségeiről
-  szerepeltesse  a  ”Fizetési  kötelezettséggel  járó  megrendelés”,  vagy  ilyen  tartalmú
figyelmeztetést a megrendelések során
- minden esetben tájékoztasson a termékek lényeges tulajdonságairól
- tüntesse fel az egységárakat az eladásra kínált egységár-köteles termékek esetében
(azok a termékek, amelyek tekintetében az eladási ár nem egyezik meg az egységárral),
-  a szállítás költségeket minden termék esetében előzetesen tüntesse fel 
- tájékoztasson a panaszkezelés módjáról
-  a  http://ec.europa.eu/odr online  vitarendezési  platformra  mutató  elektronikus  linket
tüntesse fel és tájékoztasson a platform létezéséről,
-  tájékoztasson  a  békéltető  testülethez  fordulás  lehetőségéről,  az  illetékes
békéltetőtestület nevéről, valamint székhelyének postai címéről
-  tájékoztasson a kötelező jótállás, a kellék – és termékszavatosság szabályairól
-  elállási  nyilatkozat-mintát  tüntessen  fel  és  teljeskörűen,  megtévesztés  nélkül
tájékoztasson az elállási jogról. 

Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül írásban
köteles értesíteni  a Kormányhivatalt  a  jogsértő állapot  megszüntetése érdekében tett
intézkedéseiről (a felmerült hibák orvoslásáról, hiányosságok pótlásáról). 

A Kormányhivatal felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben ismét megsérti az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő jogszabályokat, fogyasztóvédelmi
bírságot fog kiszabni, amelynek a törvény által előírt minimum összege 200.000 Ft.

A  Kormányhivatal  a  végleges  határozatot  és  az  azzal  kapcsolatos  adatokat  a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

Hatósági Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztály

                              8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5. Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf. 2184
telefon: +36/88/550-510, e-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

http://ec.europa.eu/odr
http://www.doraminiker.hu/


Eljárási  költség  nem  került  megállapításra,  így  annak  viseléséről  rendelkezni  nem  volt
szükséges.

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől
számított  30  napon  belül  közigazgatási  per  kezdeményezhető,  amelyet  keresetlevéllel  kell
megindítani. 

Vállalkozás  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton,  a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu
honlapon lévő űrlap kitöltésével nyújthatja be. 
A Kormányhivatal rövid neve: VEMKHFOGY, KRID száma: 222233760.
A  keresetlevélhez  csatolni  kell  azt  az  okiratot  vagy  annak  másolatát,  amelyre  a  fél
bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot
igazolja,  illetve  amely  a  bíróság  által  hivatalból  figyelembe  veendő  tény  igazolásához
szükséges.
Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének
nevét,  székhelyét,  ügyvédi  iroda  esetén  az  ügyintéző  nevét,  több  jogi  képviselő  esetén  a
hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus
elérhetőségét.  A  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban
meghatározott  nyomtatványon  is  előterjesztheti.  A  keresetlevél  benyújtására  nyitva  álló
határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.
A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs,  a fél azonban
azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen
meg  kell  jelölni  azokat  az  indokokat,  amelyek  az  azonnali  jogvédelem  szükségességét
megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó
tényeket valószínűsíteni kell.
A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított
tizenöt  napon  belül  dönt.  Hiánypótlásnak  nincs  helye.  A  bíróság  a  kérelem  teljesítését
biztosíték adásához kötheti.
A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság
nem  gyakorolható,  és  egyéb  módon  sem  hatályosulhat.  A  végrehajtás  a  kérelemnek  a
végrehajtást  foganatosító  szerv  tudomására  jutásától  annak  elbírálásáig,  de  legkésőbb  az
elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a
döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási
cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.
A keresetet a Veszprémi Törvényszék (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. A Bíróság az ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a
bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. 
A  felet  –  ideértve  a  beavatkozót  és  az  érdekeltet  is  – a  közigazgatási  bírósági  eljárásban
illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakügyintézője 2020. július 07-én – az online értékesítés
fogyasztóvédelmi  ellenőrzése  keretében  –  vizsgálta  a Vállalkozás  által  üzemeltetett
webáruházat.
A próbarendelés napján a webáruház felületén szereplő általános szerződési és felhasználási
feltételek,  valamint  az  adatkezelési  tájékoztató  nyomtatása,  valamint  számítógépre  történő
archiválása megtörtént.
2020. július 7-én 08 óra 46 perckor - regisztrációt követően – a szakügyintéző rendelt 1 db
„JJ Cole pelenkázó táska caprice silver” megnevezésű terméket 16.720 Ft-os eladási áron,
valamint 1 db „Babyono rendezőtáska babakocsira 1422/01 pink” terméket 3.990 Ft értékben.
A termékek kosárba helyezését követően a szakügyintéző a szállítás módjaként a Vállalkozás
telephelyén történő személyes átvételt választotta. Tekintettel arra, hogy a rendelés összege
20.000  Ft  fölött  volt,  az  ÁSZF-ben  foglaltaknak  megfelelően  szállítási  díj  nem  került
felszámításra, így a rendelés végösszege 20.710 Ft lett.

2

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


A rendelés elküldését követően a webáruház e-mail címéről (info@noroco.hu) azonnal érkezett
egy  elektronikus  levél,  amelyben  a  szakügyintézőt  arról  tájékoztatták,  hogy a  megrendelés
feldolgozás alatt áll, és állapotáról e-mailben küldenek majd értesítést. 
Az e-mail tartalmazta a 938. rendelési számú rendeléssel kapcsolatban a számlázási adatokat
(név, cím), a rendelt termékek megnevezését, eladási árát, a rendelt mennyiséget, a szállítás
és fizetés módját, költségét, valamint a rendelés végösszegét.
2020. július 8-án 15 óra 01 perckor a szakügyintéző írásban, a info@noroco.hu e-mail címen
jelezte elállási szándékát a webáruház felé.
2020. július 8-án 15 óra 37 perckor írt levelében a webáruház az elállási szándékot tudomásul
vette, törölte a szakügyintéző rendelését.

A webáruházat ellenőrző szakügyintéző az alábbiakat állapította meg: 

1) A szerződéskötés feltételeire vonatkozóan: 

a) Nincs tájékoztatás az elektronikus szerződéskötés lépéseiről.
b) Nincs tájékoztatás az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről.

2) A szerződéskötés technikai feltételei tekintetében:

”Fizetési  kötelezettséggel  járó  megrendelés”,  vagy  ilyen  tartalmú  figyelmeztetés  nem
szerepelt a megrendelés során.

3) A  szerződés  tárgyára  és  a  szerződés  teljesítésére  vonatkozó  tájékoztatás
tekintetében: 

a) A  szerződés  tárgyának  lényeges  tulajdonságairól  nem  ad  tájékoztatást  (pl.:  Meblik
Magic Princess rácsvédő – se fotó, se leírás).

b) Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről  való tájékoztatás hiányos,  mert  nem minden
termék esetében van feltüntetve az egységár (pl.:Eskimo-kids 105 ml olaj narancs).

c) A szállítás költségei esetében hiányos a tájékoztatás, mert az súlyhatárhoz van kötve, a
termékek súlya azonban nincs feltüntetve az oldalon (pl.: 20 kg feletti rendelés esetén
nincs pontos szállítási költség (átlagosan 12.500 Ft). Egyes bútoroknál a szállítási díjjal
kapcsolatban előzetes megállapodás szükséges (extra méret, csomagolás miatt).

4) Egyéb tájékoztatási követelmények tekintetében:

a) A Vállalkozás panaszkezelési módjáról nincs tájékoztatás.
b) A http://ec.europa.eu/odr online  elektronikus  vitarendezési link  nem  szerepel  a

weboldalon,  és  nincs  tájékoztatás  arról,  hogy  a  platform  jogviták  rendezésére
használható.

c) Nincs feltüntetve a webáruház felületén a békéltető testülethez fordulás lehetősége, az
illetékes békéltetőtestület neve, székhelyének postai címe.

d) A kötelező jótállásról, a kellék - és termékszavatosságról, azok fogalmairól, feltételeiről,
a  jogintézmények  közötti  különbségekről  nem  ad  tájékoztatást,  helyette  az  azokat
szabályozó jogszabályokra utal (PTK, 151/2003. Korm. rendelet).

A fogyasztó és a  vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól  szóló  45/2014.
(II.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. mellékletét fel lehet használni a
szavatosságra vonatkozó tájékoztatásra. 

5) A  fogyasztót  megillető  elállási  jogra  vonatkozóan  nincs,  vagy  nem  megfelelő a
tájékoztatás az alábbiakról:

a) Nem tájékoztat arról, hogy az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható.
b) Elállási  nyilatkozatminta  nem  áll  rendelkezésre,  nem  tájékoztat  a  Korm.  rendelet

mellékletében található mintáról.
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c) Nem tájékoztat arról, hogy a fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta
útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

d) Nem tájékoztat  arról,  hogy a fogyasztó az elállási  jogát  a szerződés megkötésének
napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

e) Nincs  tájékoztatás  arról,  hogy  írásban  történő  elállás  esetén  elegendő  az  elállási
nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

f) Nincs tájékoztatás arról, hogy a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb
az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

g) Nincs tájékoztatás arról, hogy ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos
fuvarozási  módtól  eltérő  fuvarozást  választja,  elállás  esetén  az  ebből  adódó
többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

h) Nincs tájékoztatás arról,  hogy ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a
teljesítés  megkezdését  követően  gyakorolja  a  fogyasztó  a  felmondási  jogát,  úgy  az
elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás észszerű költségeit.

i) Nincs  tájékoztatás  arról,  hogy  a  vállalkozás  követelheti  a  termék  jellegének,
tulajdonságainak  és  működésének  megállapításához  szükséges  használatot
meghaladó használatából eredő értékcsökkentés megtérítését.

j) Nem tájékoztat  az elállási  jog alóli  kivételekről,  pedig  olyan termékeket  is  értékesít,
amelyekre ezen szabály vonatkozik (Pl.: babaágynemű, pelenka).

Az ellenőrzést végző szakügyintéző az ellenőrzés megállapításait feljegyzésben rögzítette. 
Az  ellenőrzés  napjával  a  Kormányhivatal  eljárást  indított,  amelyről  Vállalkozást  a
VE-09/01/00418-2/2020. ügyiratszámú végzéssel értesítette.
2020.  július  10-én a tényállás  tisztázása érdekében Vállalkozást  a VE-09/01/00418-3/2020.
ügyiratszámú végzéssel adatszolgáltatásra hívta fel a Kormányhivatal a webáruház 2019. évi
látogatottságára, forgalmára vonatkozóan, valamint a nyilatkozatát kérte arra nézve, hogy a
2020. július 07-i állapot szerinti tartalommal mióta üzemelteti a webáruházat. 
Vállalkozás  ügyvezetője  2020.  augusztus  13-án  a  hatóság  hivatali  helyiségében  élt
iratbetekintési jogával, a feljegyzésről másolatot készített. 

Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal
összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  szóló  törvény
(továbbiakban:  Ektv.)  5.  §  (2) 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;

Korm. rendelet 15. § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó
számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon,
közvetlenül  a  fogyasztó  szerződési  nyilatkozatának  megtétele  előtt  felhívja  a  fogyasztó
figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p) és r) pontjában meghatározott információkra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a
fogyasztó  a  szerződési  nyilatkozatának  megtételekor  kifejezetten  tudomásul  vegye,  hogy
nyilatkozata fizetési  kötelezettséget  von maga után.  Ha a nyilatkozat  megtétele gomb vagy
hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon
fizetési  kötelezettséggel  járó  megrendelés  vagy  ennek  megfelelő,  egyértelműen
megfogalmazott  felirattal  kell  ellátni,  amely jelzi,  hogy a szerződési  nyilatkozat  megtétele a
vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem
tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak
a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

Korm. rendelet  1. § (4) E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása
eltérhet.
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Korm.  rendelet  11.  §  (1)  Üzlethelyiségen  kívül  kötött  szerződés és  távollévők  között  kötött
szerződés  megkötését  megelőzően  a  vállalkozás  köteles  világosan  és  közérthető  módon
tájékoztatni a fogyasztót
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak
és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
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;
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 vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
n) az  értékesítés  utáni  ügyfélszolgálati  és  egyéb  szolgáltatások,  valamint  a  jótállás
fennállásáról és annak feltételeiről; 
w)  a  békéltető  testülethez  fordulás  lehetőségéről,  a  vállalkozás  székhelye  szerint  illetékes
békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.
(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó
tájékoztatást  a  kellékszavatosság,  a  termékszavatosság  és  a  jótállás  fogalmak  pontos  és
megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és
egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben
foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

Korm. rendelet 20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés
esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási
jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén,
amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét
követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn
belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(3) 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 gyakorolja.

21. § (1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő
tizenkét hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét
hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az
elállásra  vagy  a  felmondásra  nyitva  álló  határidő  az  e  tájékoztatás  közlésétől  számított
tizennegyedik napon jár le.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.
(2)  A  vállalkozás  internetes  honlapján  is  biztosíthatja  a  fogyasztó  számára  a  20.  §-ban

meghatározott  jog (1) bekezdés szerinti  gyakorlását.  Ebben az esetben a vállalkozás tartós
adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3)  A  20.  §-ban  meghatározott  jogot  határidőben  érvényesítettnek  kell  tekinteni,  ha  a
fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő
lejárta előtt elküldi.

(4)  A fogyasztót  terheli  annak bizonyítása,  hogy a 20.  §-ban meghatározott  jogot  e §-sal
összhangban gyakorolta.
23. § (1) 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

5



való  tudomásszerzésétől  számított  tizennégy  napon  belül  visszatéríti  a  fogyasztó  által
ellenszolgáltatásként  megfizetett  teljes  összeget,  ideértve  a  teljesítéssel  összefüggésben
felmerült költségeket is.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási  módot  választ,  a  vállalkozás  nem  köteles  visszatéríteni  az  ebből  eredő
többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja
az  (1)  bekezdésben  meghatározott  összeget,  amíg  a  fogyasztó  a  terméket  vissza  nem
szolgáltatta,  vagy  kétséget  kizáróan  nem  igazolta,  hogy  azt  visszaküldte;  a  kettő  közül  a
korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha
vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a
távollevők  között  kötött  szerződéstől,  köteles  a  terméket  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az
elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a
vállalkozás  által  a  termék  átvételére  meghatalmazott  személynek  átadni,  kivéve,  ha  a
vállalkozás  vállalta,  hogy  a  terméket  maga  fuvarozza  vissza.  A  visszaküldés  határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,  kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
(3)  Ha  az  üzlethelyiségen  kívül  kötött  szerződés  megkötésével  egyidejűleg  a  terméket
kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az
jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
25.  §  A  fogyasztó  csak  a  termék  jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének
megállapításához  szükséges  használatot  meghaladó  használatból  eredő  értékcsökkenésért
felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i)
pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU Rendelet
(továbbiakban:  EU Rendelet)  14.  cikk  (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 fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (a továbbiakban: Fgytv.)
14. § (1) 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.

Fgytv.  2.  §  n) egységár: a  termék  e  törvény  végrehajtására  kiadott  jogszabályban
meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) 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.
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4. § Az egységárat
a)  a  térfogatra  értékesített  terméknél  literenként  (Ft/l),  vagy  –  ha  ez  a  termék  jellegéből
adódóan  megkönnyíti  az  összehasonlítást  –  milliliterenként  (Ft/ml),  centiliterenként  (Ft/cl),
deciliterenként (Ft/dl), illetve köbméterenként (Ft/m3), 
e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db) kell feltüntetni.

Vállalkozás azáltal, hogy 

1. a webáruház felületén nem tájékoztatott a szerződéskötés technikai lépéseiről,  arról,
továbbá  az  adatbeviteli  hibák  kijavításának  technikai  lehetőségeiről,  megsértette  az
Ektv. 5. § (2) bekezdés a) és c) pontjait.

2.  a  termék megrendelésekor  nem szerepelteti  a  „fizetési  kötelezettség”  vagy ennek
megfelelő,  egyértelműen  megfogalmazott  tájékoztatást  a  webáruház  felületén,
megsértette a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdését.

3.  nem minden termék összetételét  tüntette fel,  Korm. rendelet  11.  § (1)  bekezdés a)
pontját.

4. nem minden egységár-köteles termékek esetében tüntette fel az egységárat, így pl.  az
Eskimo-kids 105 ml  kiszerelésű olaj  narancs termékét, megsértette  a  Korm.  rendelet
11. § (1) bekezdés e) pontját, valamint az Fgytv. 14. § (1) bekezdését.

5. nem minden termék esetében tüntette fel előre a szállítási költségeket, megsértette a
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontját. 

6. nem tájékoztatott a panaszkezelés módjáról, megsértette a Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdés h) pontját.

7. a http://ec.europa.eu/odr online vitarendezési platformra mutató elektronikus link nem
szerepelt a weboldalon és nem volt tájékoztatás a platform létezéséről, valamint arról,
hogy  az  jogviták  rendezésére  használható,  megsértette  az  EU-rendelet  14.  cikk  (2)
bekezdését.

8. nem tájékoztatott a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a székhelye szerint
illetékes  békéltető  testület  nevéről  és  székhelyének  postai  címéről,  megsértette  a
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés w) pontját.

9.  nem  tájékoztatott  a  kötelező  jótállásra,  a  kellékszavatosságra  és  a
termékszavatosságra  vonatkozó  jogszabályi  kötelezettségről,  megsértette  a  Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdés m) és n) pontjait és a Korm. rendelet 11. § (5) bekezdését.

10. az elállási jogra vonatkozóan hiányos tájékoztatást adott, elállási nyilatkozat-minta
nem állt rendelkezésre és nem tájékoztatott külön a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti
nyilatkozat-mintáról, megsértette a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontját.

Fgytv. 47. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 45/A. § (1)–(3)
bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges
körülményeinek  –  így  különösen  a  jogsértés  súlyának,  a  jogsértő  állapot  időtartamának,  a
jogsértő  magatartás  ismételt  tanúsításának,  illetve  a  jogsértéssel  elért  előny  –
figyelembevételével  és  az  arányosság  követelményének  szem  előtt  tartásával  az  alábbi
jogkövetkezményeket állapíthatja meg:
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
(2)  Az (1)  bekezdésben foglalt  jogkövetkezmények alkalmazása esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság – amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel  szükségesnek tartja – határidő
tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés
megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse.
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(5)  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  mérlegelés  során  a  Kormányhivatal  az  Fgytv.  47.  §  (5)  bekezdésében  foglaltakra  volt
figyelemmel a következők szerint:
A fogyasztók érdekei sérelmének köre:
A  szerződéskötés  technikai  feltételeiről  szóló  előzetes  tájékoztatás  hiánya  a  fogyasztó
tájékoztatáshoz  való  érdekét  sérti.  A  webáruházak  legtöbbször  speciális  elektronikus
formanyomtatványokat,  az  online  valóságban  járatlan  fogyasztó  számára  idegen  technikai
megoldásokat  alkalmaznak,  ebből  következően a szolgáltatónak világosan és egyértelműen
kell  az  igénybe  vevőt  tájékoztatnia  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.
A  szerződéskötés  technikai  feltételeiről  szóló  tájékoztatás  részeként  a  Vállalkozás  köteles
gondoskodni  arról,  hogy a fogyasztó a szerződési  nyilatkozatának megtételekor kifejezetten
tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A tájékoztatás meg
nem adásával a vállalkozás sérti a tájékoztatáshoz fűződő jogokat. A webáruházak legtöbbször
speciális  elektronikus  formanyomtatványokat,  az  online  térben  járatlan  fogyasztó  számára
idegen technikai megoldásokat alkalmaznak, ebből következően a szolgáltatónak világosan és
egyértelműen kell  az  igénybe  vevőt  tájékoztatnia  a  megrendelés  elküldését  megelőzően  a
legalapvetőbb tudnivalókról.
Szemben  a  hagyományos  értékesítés  móddal,  az  interneten  keresztül  lebonyolított
vásárlásoknál a fogyasztó nem találkozik személyesen a termékkel, nem tudja például kézbe
venni, felpróbálni azt, ezért kizárólag a szolgáltató által megadott előzetes információkra tud
hagyatkozni a döntéshozatalkor a termék tulajdonságait, jellegzetességeit illetően. Ezért fontos,
hogy  valós,  az  áruválasztás  megkönnyítését  szolgáló,  valamint  az  áru  használatához
szükséges minden adatot közöljenek az oldalon. 
A fogyasztók alapvető joga, hogy megismerhessék a termék pontos, érvényes egységárát is,
az egységár feltüntetésére kötelezett termékek esetében. Az egységárak a termékek árának
összehasonlítását  segítik,  ezáltal  a  körültekintő vásárlói  döntést  szolgálják.  Az egységár  az
áruválasztást könnyíti meg a fogyasztó számára a különböző gyártók azonos termékei, illetve
az azonos gyártók különböző kiszerelési egységű termékei esetében. A fogyasztó mindezek
ismeretében eldöntheti, hogy anyagi helyzetének melyik árfekvésű termék a megfelelőbb. 
A fogyasztók alapvető joga, hogy előzetesen megismerhessék a szállítási költségek pontos,
érvényes,  és  ténylegesen  felszámításra  kerülő  díját.  A  szállítási  díjak  nagymértékben
befolyásolhatják  a  fogyasztó  döntését  a  webáruház  kiválasztása  tekintetében.  Ezek
megismeréséhez már a vásárlás előtt alapvető joguk van fogyasztóknak. 
Az Uniós online vitarendezési platform létezéséről való tájékoztatás, illetve a platformra való
bejutást  biztosító  link  megléte  a  honlapon  elősegíti  a  fogyasztói  jogviták  rendezésére
felhasználható  Uniós  jogorvoslati  fórumra történő bejutást.  Az online  vitarendezési  platform
létezésének elhallgatásával a Vállalkozás a fogyasztó tájékoztatáshoz fűződő alapvető érdekét
sérti. E tájékoztatás megléte elősegíti a vásárlót jogai gyakorlásában. Erre való tekintettel tehát
a  vásárlót  ezen  információ  elhallgatásával  megakadályozhatja,  vagy  megnehezítheti  a
Vállalkozás,  hogy  elállási,  panaszételi,  illetve  jótállási  jogát  a  jogszabályokban  foglalt
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolja.
A  Vállalkozás  székhelye  szerinti  békéltető  testület  elérhetőségeinek  feltüntetésének
elmulasztásával  Vállalkozás  a  fogyasztó  tájékoztatáshoz  fűződő  alapvető  érdekét  sérti.
E tájékoztatás megléte elősegíti a vásárlót jogai gyakorlásában. A Veszprém Megyei Békéltető
Testület elérhetőségei: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.);  Tel.: +36-88-814-121
(ügyfélfogadási  időben),  +36-88-814-111  (titkárság);  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu;
web: www.bekeltetesveszprem.hu.
Vállalkozásnak  tájékoztatnia  kell  a  fogyasztót  a  kötelező  jótállásra,  a  kellék  –  és
termékszavatosságra  vonatkozó  jogszabályi  kötelezettségről  és  azok  feltételeiről.  E
tájékoztatásban a fogalmakat pontosan és megfelelően kell alkalmazni, hogy a jogintézmények
közötti  különbség  a  fogyasztó  számára  is  világos  és  egyértelmű  legyen.  E  tájékoztatás
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elmaradásával megállapítható a fogyasztó tájékoztatáshoz fűződő érdekeinek sérelme, nem
kap tájékoztatást az áruval kapcsolatosan őt megillető jogokról, azok érvényesíthetőségének
feltételeiről.
Az  elállási  jogra  vonatkozó  hiányos  tájékoztatás  és  az  elállási  nyilatkozat-minta  hiánya  a
fogyasztó  tájékoztatáshoz,  jogérvényesítéshez  való  érdekét  érinti,  ezáltal  kiemelten  sérti  a
fogyasztók  alapvető  érdekeit.  Ezen  szerződések  esetén  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 szerződéskötést 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 vállalkozás a
szerződés  megkötése  előtt  kellő  időben  köteles  a  fogyasztót  az  elállás  jogáról  és  annak
feltételeiről tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó a jogával megfelelően élni tudjon.

A jogsértő magatartás kiterjedtsége: A jogsértő magatartás a  www.noroco.hu megnevezésű
honlapra terjedt ki.

A jogsértő állapot időtartama: Vállalkozás nyilatkozata alapján 2016. február 22-e óta üzemel a
webáruház a jelenlegi állapot szerint, amely súlyosító körülmény.

A  jogsértéssel  érintett  fogyasztók  száma: Vállalkozás  nyilatkozata  szerint  a  webáruházat
2019-ben összesen 10.115 fő látogatta, a rendelések száma 85 db volt, amelyek összértéke
1.061.525 Ft volt. 

A  jogsértés  ismételtsége: Enyhítő  körülmény,  hogy  a Kormányhivatal  a  Vállalkozást
fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezések megsértése miatt még nem marasztalta el. 

Vállalkozás a  www.e-beszamolo.im.gov.hu internetes oldalon közzétett 2018. évre vonatkozó
beszámolójában  megadott  gazdálkodási  –  és  létszámadatok  (értékesítés  nettó  árbevétele:
33.907.000  Ft,  átlagos  statisztikai  létszám:  0  fő)  alapján  a  vállalkozás  a  kis-  és
középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvény  3.  §  (1)
bekezdésében  meghatározott  kritériumok  figyelembevételével  kis  –  és  középvállalkozásnak
minősül. 

A Kormányhivatal – figyelembe véve a mérlegelési szempontokat, továbbá azt, hogy bejelentés
vagy  panasz  nem  érkezett  a  webáruház  működésével  kapcsolatban  –  fogyasztóvédelmi
bírságot nem szabott ki a Vállalkozás terhére.

A Kormányhivatal a jogkövető magatartás elősegítése érdekében az Fgytv. 47. § (1) bekezdés
a) pontja alapján a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Vállalkozást. 

A  Kormányhivatal  az  Fgytv.  47.  §  (2)  bekezdése  alapján  kötelezte  a  Vállalkozást,  hogy  a
jogsértő  állapot  megszüntetése  érdekében  tett  intézkedéseiről  a  határozat  véglegessé
válásától számított 30 napon belül adjon írásbeli értesítést. 

Az  ismételt  jogsértés  esetén  megállapítandó  fogyasztóvédelmi  bírság  összegéről  történő
tájékoztatás az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal a http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/# oldalon elérhető
minta-webáruházra  hívja  fel  a  Vállalkozás  figyelmét,  amely  oldal  segítségül  szolgálhat  az
előírásoknak megfelelő webáruház kialakításához. 
A Kormányhivatal a végleges határozatot és az azzal kapcsolatos adatokat 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)  pontja  alapján  az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  által
üzemeltetett http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon 2 év időtartamra közzéteszi.
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Vállalkozás  a  panaszkezeléséről,  a  békéltető  testülethez  fordulás  lehetőségéről,  a  jótállás,
a kellék- és termékszavatosság szabályairól, valamint a Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti
elállási nyilatkozat-mintáról egyáltalán nem adott, az elállási jog gyakorlásának határidejéről és
feltételeiről pedig hiányosan adott tájékoztatást.

A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény 37-39. §-án, 50-51. §-án, 52-53. §-án, és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Kormányhivatal hatásköre az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdésén, valamint a fogyasztóvédelmi
hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-án, illetékessége a 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén és az Ákr. 16. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

Veszprém, 2020. időbélyegző szerint
                                                                                            

                                                                      Takács Szabolcs 
                         kormánymegbízott
                  nevében és megbízásából:

                                                                    Dr. Dobó-Kocsis Veronika „h.”
                                                                    osztályvezető

Döntésről értesül

1. Noroco Design Kft. CK: 25090369
2. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
3. Irattár
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