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H A T Á R O Z A T 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Licon Nagy- és Kiskereskedelmi 
Szolgáltató Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62., adószám: 13838939-2-13, a 
továbbiakban: Társaság, ill. Vállalkozás) terhére 
 

100.000 Ft, azaz százezer forint 
 
fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 
 
Kötelezi egyben a Vállalkozást, hogy a https://stoppair.hu weboldalon a jelen határozat 3. 
pontjában részletezett szabálytalanságokat szüntesse meg, és az indokolás részben részletezett 
információkról a vásárlókat a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon tájékoztassa. 

 

Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon 

belül 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 

véglegesé válását követő 30 napon belül értesítse. 

 

A bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01040030-

00000000. számú számlájára átutalással köteles befizetni, a bírságösszegnek a határozat véglegessé 

válását követő 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. Az átutalás során jelölni kell a határozat 

ügyiratszámát, a Társaság nevét, székhelyét, továbbá a „Pest Megye‖ és „Fogyasztóvédelmi bírság‖ 

szöveget. 

 

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 a Hatóság intézkedik. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. 

 

A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 

annak Hatóság általi elrendelését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja. A végrehajtást 

foganatosító szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - 

természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 500 ezer forintig 

terjedő - eljárási bírságot szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és 

veszélyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki. 

 

 

 

https://stoppair.hu/
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Felhívjuk 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 értelmében, az ott meghatározott esetekben, a 

fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak 

viseléséről rendelkezni nem volt szükséges. 

 
A határozat a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a perindításra jogosult fél közigazgatási pert 
indíthat. A keresetlevelet – a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve – a vitatott közigazgatási 
cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Hatóságnál benyújtani. 
 

 Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (állam / önkormányzat / költségvetési szerv / ügyész, 
jegyző / köztestület / az egyéb közigazgatási hatóság), illetve az ügyfél jogi képviselője 
elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet a https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu/client/ linken keresztül kell benyújtani. A képviselő elektronikus 
kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként 
rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő 
meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.  

 

 A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet postán (ajánlott 
küldeményként) is megküldheti, illetve a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 
előterjesztheti. 

A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi 
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt 
a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 
ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető. A 
kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. 

 

I N D O K O L Á S  
 
 
1. Eljárási cselekmények 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya „az online értékesítés fogyasztóvédelmi 

szempontú ellenőrzése‖ témavizsgálat keretében 2020. június 9-11-e között vizsgálat alá vonta a Licon 

Kft. által üzemeltetett https://stoppair.hu elnevezésű weboldalt és webáruházat, valamint próbarendelést 

végzett a PE/002/1187-1/2020. számú hivatalos feljegyzés tanúsága szerint.  

 
1.1 Próbarendelés 

 

Az ellenőrzés során az alábbi termék próbarendelése történt meg, melynek során a Hatóság 

meggyőződött a webáruház tényleges működéséről: 

 
FFP1/KN90 sebészi maszk – 50 db 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://stoppair.hu/
https://stoppair.hu/vasarlas/ffp1-kn90-sebeszi-maszk/
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Elérhetősége: https://stoppair.hu/vasarlas/ffp1-kn90-sebeszi-maszk/  
 
A rendelési folyamat során az ügyintéző megadta a saját nevét, a hivatal címét, a hivatali 
mobilszámát és egy, a gmail.com ingyenes levelezőszerveren regisztrált e-mail címet, 
majd kiválasztotta az „Utánvételes” fizetési módot és az adatok ellenőrzését követően a 
„Rendelés” gombra kattintva leadta a rendelést. Ezt követően a weboldalon tájékoztatták a 
sikeres megrendelésről, valamint a megadott e-mail címre „a stoppair rendelésedet 
megkaptuk” tárgyú visszaigazolás érkezett az info@stoppair.hu e-mail címről 2020.06.09-
én 10-45-kor, miszerint a rendelést fogadták. 
 
A megrendelés visszaigazolására 2020.06.09-én 13-27-kor került sor, melyben a Társaság 
közölte, hogy két munkanapon belül történik a kiszállítás. 
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a webáruház tényleges működésének bizonyítása 
érdekében végezte a hatóság a próbarendelést, a termék tényleges kiszállítása előtt – 
2020.06.11-én 10:51-kor – az info@stoppair.hu és 11:06-kor a licon@licon.hu e-mail címre 
küldött levélben jelezésre került az elállási szándék.  
 
A futárszolgálat 2020.06.11-én 11:17-kor értesítette az ügyintézőt a csomag kiszállításáról, 
aki telefonon jelezte, hogy írásban elállt a vásárlástól, mire a futár közölte, hogy 
visszajuttatja a feladónak a csomagot. A Társaság 2020.06.11-én 14-17-kor elfogadta az 
elállási szándéknyilatkozatot. 
 
A fentiek alapján megállapítható volt, hogy a webáruház ténylegesen működik. 

 
1.2 Hatósági ellenőrzés eredményének rögzítése 
 
A Hatóság 2020. június 11-én kelt PE/002/1187-1/2020. számú hivatalos feljegyzésében rögzítette 
továbbá a https://stoppair.hu weboldalon működő webáruházban adott tájékoztatásokkal kapcsolatban a 
Társasággal is közölt, jelen határozat 3. pontjában részletesen felsorolt szabálytalanságokat. 
 
1.3 Eljárás megindítása hivatalból 
 
Mindezek alapján a Hatóság PE/002/1187-2/2020. számú, 2020. június 12-én kelt végzésével értesítette 
a Társaságot az eljárás 2020. június 11-ével való hivatalbóli megindításáról, részletezve benne az 
ellenőrzés során tett megállapításokat, valamint tájékoztatva jogairól és kötelezettségeiről, egyben 
nyilatkozattételi jogáról is.  
 
Egyben 8 napon belüli adatszolgáltatásra hívva fel a Társaságot, hogy mióta működik a jelenlegi, 
kifogásolt formájában a webáruház, mekkora a látogatottsága, a kifogásolt információkat reklámozták-e 
országosan, vagy legalább három megyében. Illetve a Hatóság kérte, hogy a Társaság ismertesse 
álláspontját a hatósági ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban, illetve adja elő azokat a tényeket, 
amelyek az ügy eldöntése szempontjából relevánsak lehetnek. 
 
1.4 A Társaság nyilatkozata 
 
A Társaság ügyvezetője a PE/002/1187-3/2020. számon érkeztetett, a Hatósághoz 2020. június 18-án 
beérkezett nyilatkozatában előadta, hogy a Licon Kft. 2006. óta optikai termék (szemüvegkeret és 
napszemüveg) nagykereskedelemmel foglalkozik. 2020. 03. 16. napjával cégük árbevétele gyakorlatilag 
nullára csökkent. A webáruház elindításával cégük és alkalmazottainak „megmentése‖ volt a cél. Ez 
irányú tevékenységük elindításakor és a működésük alatt is, igyekezetek megfelelni mind a jogszabályi, 
mind pedig az etikai előírásoknak és elvárásoknak. Legjobb tudomásuk szerint vásárlóik elégedettek 
voltak mind a termékekkel mind pedig a kiszolgálás minőségével.  
 
Sajnálatos módon, minden igyekezetük ellenére sem sikerült ezzel a tevékenységgel eredményesen 
működniük, ahogy ez a számokból is világosan kitűnik, minimális értékesítést tudtak realizálni. Jelenleg a 
teljes árukészlet egy tételben történő értékesítésén dolgoznak, ezzel is enyhítve a cég terheit, mivel az 
árukészletet is csak kölcsön bevonásával tudták finanszírozni. Amint ez sikeresen megtörténik, 

https://stoppair.hu/vasarlas/ffp1-kn90-sebeszi-maszk/
mailto:info@stoppair.hu
mailto:info@stoppair.hu
mailto:licon@licon.hu
https://stoppair.hu/
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szándékaik szerint teljes egészében megszüntetik a higiéniás termékek árusítását és kizárólag a korábbi 
tevékenységükkel foglalkoznak. 
 
Az oldal 2020.04.21. dátummal indult el. A domain megvásárlása 2020.03.26. történt. Mellékelve a Rack 
Forest Kft. díjbekérője. Az oldalon történő vásárlást a szamlazz.hu rendszerével számlázzák. A cég többi 
tevékenységéből származó bizonylat egy másik rendszeren keresztül kerül kiállításra. Ezzel is az volt a 
céljuk, hogy a „Stoppair‖ forgalma projektként jól elkülöníthető legyen. Az első bizonylat 2020.04.21. 
napján lett kiállítva, amit szintén mellékelve megküldenek. 
 
Az oldal látogatottsága 2020. április 21. – június 17.-e között 6.874 felhasználót eredményezett, 14.922 
oldalletöltéssel. A Facebookon (262.080 alkalmi megjelenéssel) és a Google Ads-en (5.667 
megjelenéssel) hirdettek. 
 
 
Mindezek alapján a Hatóság meghozta alábbiakban részletezett döntését. 
 
2. A döntés meghozatala az alábbi jogszabályhelyek alapján történt 
 
2.1 Az ellenőrzés jogszabályi háttere és a rövidítések 
 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.‖);  

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: „Fttv.‖);  

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.‖);  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban „Ákr.‖)  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);  

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.); 

 kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kkvtv.) 

 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ksztv) 

 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003 Kr.) 

 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet‖);  

 a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: „Statútum R‖);  

 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 (a 
továbbiakban: ―453/2016 Kr.‖)  

 a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár rendelet). 

 a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető 
testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel 
összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről 
szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet (továbbiakban: ITM rendelet). 

 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: 524/2013/EU rendelet) 

 
2.2. A feltárt szabálytalanságokra vonatkozó anyagi jogszabályhelyek 
 
Az Ektv. 4. § d) pontja szerint a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, 
könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: ha a szolgáltató létrejöttét vagy 
tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a 
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szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató 
nyilvántartásba vételi számát. 
 
Az Ektv. 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely 
lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. Hasonlóképpen rendelkezik a 
Ptk. 6:82. § (2) bekezdése. 
 
Az Ektv. 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését 
megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt az adatbeviteli hibáknak a szerződéses 
nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről. 
 
A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése előírja, hogy 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. 
 
Az Fgytv. 14. § (1) és (6) 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. Ha a termékre vonatkozó 
kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát – amennyiben jogszabály eltérően nem 
rendelkezik –, az egységárat is meg kell adni. 
 
Az Ár rendelet 3. § (1) bekezdése szerint 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 kell feltüntetni. 
 
Az Ár rendelet 4. § a) pontja alapján az egységárat 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) kell feltüntetni. 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés  
h) pontja alapján az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés 
megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 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; 
l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a 
körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
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 Korm. rendelet a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás körében 20-29. §-aiban 
rendelkezik az elállási jog gyakorlásának határidejéről és feltételeiről. 
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Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése szerint: 
(1) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, 
valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online 
vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen 
elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban 
letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is. 
(2) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon 
kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a 
fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online 
vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra 
mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, 
akkor az adott e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés általános feltételei között is. 
 
A Ptk. 6:4. § (2) bekezdése alapján jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető. A 
6:6. § (1) bekezdése alapján ha jogszabály vagy a felek megállapodása a jognyilatkozatra meghatározott 
alakot rendel, a jognyilatkozat ebben az alakban érvényes. Jognyilatkozat tehát szóban, írásban vagy 
ráutaló magatartással is tehető. A jogalkotói cél feltételezhetően arra irányult, hogy a lehető legtöbb 
módon lehetővé tegye a jognyilatkozat megtételét. 
 
Az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Tisztességtelen az 
a kereskedelmi gyakorlat, 
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az észszerűen elvárható 
szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható 
gondossággal jár 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. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja alapján 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 tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára 
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas  
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos 
jogkövetkezmények kockázata tekintetében. 
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – 
az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt 
elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja 
rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben 
az a körülményekből nem derül ki, és 
b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 
meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 
Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért 
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának 
ösztönzése közvetlenül érdekében áll. 
 
A 453/2016 Kr. 1. § a) pontja szerint az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés b)–d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
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3. A Hatóság az alábbi tényállást állapította meg 
 
A 2020. június 9-ei próbarendelés eredményeképpen, a weboldalon elhelyezett tájékoztatásokban, illetve a 
Társaság nyilatkozatának figyelembevételével az alábbi jogsértő tényállások felderítésére került sor a 
Hatóság által. A próbarendelés folyamata során a Hatóság jogsértést nem tárt fel. 
 
3.1 A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok 

körében nem nyújt előzetes információt: 
 

a) a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről [Ektv. 4. § d) pont]. 
 
3.2 A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén nem nyújt előzetes tájékoztatást a szerződéskötés 

feltételei vonatkozásában: 
 

a) Az Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről való tájékoztatás [Ektv. 5. § (2) 
bekezdés c) pont] 

 
3.3 A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén nem nyújt előzetes tájékoztatást a szerződéskötés 

technikai feltételeiről: 
 

a) Szolgáltatói tájékoztató kinyomtathatóságának technikai feltétele nem biztosított [Ektv. 5. § (1) 
bekezdés) 

b) "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés nincs a 
weboldalon sem az ÁSZF-ben, sem a megrendelési folyamatban [Korm. Rendelet 15. § (2) 
bekezdés] 

 
3.4 A szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás tekintetében: 
 

a) Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás körében az egységárra vonatkozó 
szabályokat nem tartja be mivel a https://stoppair.hu/vasarlas/alkoholos-fertotlenito/ aloldalon 
található termék esetében nem tüntette fel az egységárat. Az ár 125 ml-re vonatkozóan 990,-Ft, 
egységár megjelölése (ml/Ft) megjelölése nélkül. [Fgytv. 14. § (1) és (6) bekezdés, Ár rendelet 
4. § a) pont] 
 

3.5 Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában: 
 

a) Hiányosan tüntette fel a vállalkozás panaszkezelési módját [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés 
h) pont], a szóbeli és írásbeli panaszkezelés szabályait, úgymint az alábbi információkat: 

 arról, hogy az írásban érkezett panaszra írásban ad választ, 

 arról, hogy a fogyasztó panasza elutasítása esetén – annak jellege szerint - a lakóhelye 
szerinti kormányhivatalhoz is fordulhat. 

b) Nem adott információt az európai uniós online vitarendezési platform létezéséről, és arról, hogy 
a platform a jogviták rendezésére szolgál, továbbá nincs elhelyezve a weboldalon a platformra 
mutató elektronikus link.

1
 [524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés] 

c) Nem tájékoztat arról, hogy a Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli, valamint a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, és a Vállalkozás 
székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és postai címéről. [Korm. Rendelet 11. § (1) 
bekezdés v), w) pont] 

d) A Vállalkozás a weblapon nem tájékoztat a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, 
jótállásról, vagyis ezek fogalmáról, úgy, hogy a fogalmak jelentése közötti különbség a fogyasztó 
számára világos és egyértelmű legyen; az érvényesíthető jogokról, az igényérvényesítési 
határidőkről, a szavatossági jogok fennállásáról és feltételeiről. [Korm. Rendelet 11. § (1) 
bekezdés m) pont, 453/2016 Kr. 1. § a) pont]. Valamint a már hatályon kívül helyezett, az egyes 
tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. 
rendeletre utal (Fttv. 7. § (1) bekezdés). 
 
 

                                                      
1
 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

https://stoppair.hu/vasarlas/alkoholos-fertotlenito/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
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3.6 A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében 
 
A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 
Vállalkozás a honlapon nem tájékoztat a fogyasztót megillető elállási jogról, ugyanis Korm. rendelet által 
előírt, az alábbiakban részletezett, kötelező tájékoztatások nem találhatóak meg a Vállalkozás 
weboldalán [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, és 20-29. §-ai]: 

 
a) A fogyasztó az elállási jogát a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű 

nyilatkozatával gyakorolhatja. Elállási nyilatkozat-minta nem áll rendelkezésre a weboldalon 
(Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, 453/2016 Kr. 1. § a) pont) 

b) A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre 
vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. (A Társaság a szóbeli elállás lehetőségéről nem 
rendelkezik, amivel kifejezetten kizárja ezt a módot. Ld. ÁSZF 11. pont: „Amennyiben a 
fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az eladóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles 
közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben).‖ Jognyilatkozat azonban 
szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is tehető. (Ptk. 6:4. § (1)-(2) bekezdés, 6:6. § (1) 
bekezdés) 

c) Az elállási jogát a fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti 
időszakban is gyakorolhatja. 

d) Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett 
teljes összeget. 

e) Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, 
elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni; 

f) A fogyasztót a jogszabály alapján az elállási jog mely esetekben nem illeti meg. (Korm. Rendelet 
11. § (1) bek. l) pont) 

g) A tájékoztatás nem megfelelő (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés), mivel olyan 
információt tartalmaz, miszerint  
i. az elállást a csomagolás felbontása vagy a termék használatba vétele kizárja (ld. ÁSZF 11. 

pont: „A. Felhasználó /…/ visszaküldheti a bontatlan csomagolású, eredeti állapotában lévő 
terméket.‖) Egyrészt a Társaság nem határozta meg az elállási jog alól kivett termékek körét, 
másrészt árusít olyan terméket is, aminél nem is zárhatja ki a kipróbálás lehetőségét (pl. 
ionizáló készülék). 

ii. az elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza (ld. előző g/i. pontban, 
ÁSZF 11. pont) 

iii. az elálláskor a visszatérítendő összegből bizonyos összeget kötbérként, vagy használati díj 
jogcímén levon (ld. ÁSZF 11. pont: „Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan 
csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére 
megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik‖). 

 
3.7 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartás 
 

a) A fentiekben is említett megtévesztő tájékoztatásokon túl további megtévesztő tájékoztatás az 
ÁSZF 6. pontjában, miszerint: „Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató 
teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.‖ (A webáruházban két termék – 
fertőtlenítő ionizáló készülék - is akciósan szerepelt az ellenőrzés időpontjában, az akciós 
időtartam megjelölése nélkül) (Fttv. 7. § (1) bekezdés). 

 
4. A Hatóság további ténymegállapításai a Társaság nyilatkozatát követően 
 
A Társaság nyilatkozatát követően, 2020. július 10-én a Hatóság megállapította, hogy a határozathozatal 
idején a https://stoppair.hu domain néven a weboldal tartalma továbbra is elérhető, a webáruház 
működik. A feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a Társaság intézkedéseket önként egyáltalán 
nem tett. 
 
5. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek 
 
 Az Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés c) pontja 
 A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai 
 Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése 

https://stoppair.hu/
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 Az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) 
bekezdése  

 Fgytv. 14. § (1) és (6) bekezdése 
 Ár rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § a) pont 
 453/2016 Kr. 1. § a) pontja 

 
6. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 
 
A Társaság nyilatkozatában a szabálytalanságok elkövetését nem vitatta. Az ügyvezető előadta, hogy a 
Licon Kft. 2006. óta optikai termék (szemüvegkeret és napszemüveg) nagykereskedelemmel foglalkozik. 
2020. 03. 16. napjával cégük árbevétele gyakorlatilag nullára csökkent. A webáruház elindításával cégük 
és alkalmazottainak „megmentése” volt a cél. Ez irányú tevékenységük elindításakor és a működésük 
alatt is, igyekezetek megfelelni mind a jogszabályi, mind pedig az etikai előírásoknak és elvárasoknak. 
Legjobb tudomásuk szerint vásárlóik elégedettek voltak mind a termékekkel mind pedig a kiszolgálás 
minőségével. 
 
Az eljárás során a Hatóságnak nincs lehetősége az eljárás megszüntetésére és a bírság kiszabás 
mellőzésére, figyelemmel arra, hogy a hivatalból indult ellenőrzés idején megvalósultak a feltárt 
szabálytalanságok, a hatósági intézkedéseknek pedig nem csak a jövőbeni jogsértés megakadályozása 
a célja, hanem a feltárt szabálytalanságok szankcionálása is. A Társaság igen súlyos 
szabálytalanságokat valósított meg honlapján, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatva, ami a 
rendelkező részben megállapított bírságösszegnél jóval magasabb nagyságrendű szankciót alapozott 
meg, ugyanakkor a Hatóság figyelemmel volt az ügyre jellemző enyhítő körülmények összességére is. 
 
Bár a Koronavírus helyzet minden vállalkozást nehéz helyzet elé állított, annak nem lehetett semmi 
akadálya, hogy a webáruházat a jogszabályi előírásoknak megfelelően indítsák el. Webáruházak 
auditálásával több cég is foglalkozik, lehetőségük lett volna akár szakmai segítség igénybevételére is, 
vagy más webáruházak ÁSZF-jét áttanulmányozva önmaguktól is helyesen megszövegezni az előírt 
tájékoztatásokat. 

 
Nem méltányolható körülmény tehát, hogy a Társaság a kialakult piaci helyzetre gyorsan reagálva, 
ugyanakkor szabálytalan tartalommal hozta létre webáruházát a koronavírus kapcsán szóba jöhető 
védelmi eszközök árusítására. A Hatóság hozzáteszi, hogy a fő tevékenységi körük kapcsán 
alkalmazott, https://webshop.licon.hu/ weboldalon elérhető webáruház kapcsán az ÁSZF feltöltésre 
egyáltalán nem került. Ha pedig a https://www.licon.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ linken található 
szerződési feltételeket tekintjük, az sem felel meg a hatályos jogszabályi követelményeknek, annak 
ellenére, hogy a frissítése állítólag 2020. április 1-jei. Így az a következtetés vonható le, hogy nem 
csupán a jelenleg vizsgált https://stoppair.hu webáruházzal kapcsolatban követik el ezeket a hibákat, 
vagyis nem fogható az idő rövidségére, a vírushelyzetre a jogszabályoknak való meg nem felelés, a 
Társaságnak kellő tapasztalattal kellett rendelkeznie az online kereskedelmi szabályok betartásában. 
 
A Társaság arra hivatkozik, hogy sajnálatos módon, minden igyekezetük ellenére sem sikerült ezzel a 
tevékenységgel eredményesen működniük, ahogy ez a számokból is világosan kitűnik, minimális 
értékesítést tudtak realizálni. Jelenleg a teljes árukészlet egy tételben történő értékesítésén dolgoznak, 
ezzel is enyhítve a cég terheit, mivel az árukészletet is csak kölcsön bevonásával tudták finanszírozni. 
Amint ez sikeresen megtörténik, szándékaik szerint teljes egészében megszüntetik a higiéniás termékek 
árusítását és kizárólag a korábbi tevékenységükkel foglalkoznak. 
 
Ezen körülmények nem annulálják a megállapított szabálytalanságokat, ugyanakkor a Hatóság 
figyelemmel volt az értékesítési adatokra a bírság nagyságrendjének meghatározása során. Ugyanakkor 
megállapítható, hogy a webáruház továbbra is szabálytalanul működik, annak ellenére, hogy a Hatóság 
részletesen a Társaság tudomására hozta a feltárt szabálytalanságokat. 
 
A bírság, mint szankció kiszabásától a Hatóság eltekinteni nem tudott, figyelemmel a feltárt jogsértések 
súlyára, ugyanakkor értékelte az ügy kapcsán megismert körülményeket, melyek igen méltányos 
összegű bírságot eredményeztek a rendelkező részben foglaltak szerint. 
 
 
 

https://webshop.licon.hu/
https://www.licon.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
https://stoppair.hu/
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7. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
7.1 Tiltás, kötelezés, fogyasztóvédelmi bírság 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) c) és i) pontja szerint, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
megállapítja a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések 
megsértését, az eset lényeges körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot 
időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – 
figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi 
jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást, 
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. 
 
Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése szerint a bírság összege 15 ezer forinttól 
a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás 
esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 
széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig, 
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles 
körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének 
jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. 
hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet. 
 
7.2 Közzététel a súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisában 
 
A Hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, 
közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a Társaság közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja értelmében az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés a) pontja 
alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek 
minősül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Társaság a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót 
a fogyasztó és a Társaság közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés b), c) d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos 
jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság 
által hozott végleges döntést.  Ez a http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul 
meg. 
 
A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett 
adatokat – feltéve, hogy a Társaság felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági 
Versenyhivatal vagy a bíróság véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év 
elteltével törli a honlapról. A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Társaság az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a 45/2014. (II. 
26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m) pontjának megsértésével, ezért a közléssel 
véglegessé váló döntést a Hatóság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a 
megküldi a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára.  
 
 
 
 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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8. Az alkalmazott jogkövetkezmények 
 
Összegezve a fentieket, a Társaság a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat elkövette, valamint 
a rendelkezésre álló dokumentumok is alátámasztják ezen jogsértések minden kétséget kizáró 
megtörténtét.  
 
8.1 A Társaság kötelezése 
 
Figyelemmel arra, hogy a vizsgált weboldal továbbra is működik, a Társaság a szabálytalanságok 
kiküszöbölésére önként intézkedéseket nem tett, ezért szükségessé vált a jogsértő magatartás 
megszüntetésére irányuló kötelezés elrendelése, valamint a jogsértések elhárítása érdekében a 
Vállalkozás kötelezése a jogi előírások teljesítésére. Ahhoz, hogy a Hatóság meggyőződjön a 
határozatban foglaltak teljesítése felől, szükségesnek ítélte a Társaság arra való kötelezését is, hogy a 
Hatóságot megfelelő határidőn belül értesítse a véglegessé vált döntés teljesítéséről. 
 
8.2 Fogyasztóvédelmi bírság alkalmazása 

 
A Társaságnak a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon közzétett 2018-2017. évi beszámolói alapján 
megállapítottam, hogy a Társaság összes foglalkoztatotti létszáma 2018 és 2017. évben 9 fő volt, éves 
nettó árbevétele 2018-ban 288.844 ezer Ft, míg 2017-ben 192.586 ezer Ft volt. Ezen létszám- és 
gazdálkodási adatok értelmében a vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
kritériumok figyelembevételével kis/középvállalkozásnak minősül. 
 
Az Fgytv. 46. § (6) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatóság megvizsgálhatja a felhívás 
alkalmazásának lehetőségét 
a) a 14. § (1) bekezdésében és a 14. § (5) bekezdésében szabályozott esetben a termék eladási ára és 
egységára vonatkozásában, 
b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdésének első mondata és 6. § (2) 
bekezdés b) pontja esetében. 
 
Az Fgytv. 46. § (6a) bekezdése alapján az a) és b) pontban foglalt esetek kivételével a fogyasztóvédelmi 
hatóság nem vizsgálhatja a felhívás alkalmazásának a lehetőségét, kivéve, ha a hatósági ellenőrzés alá 
vont ügyfél a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kis- és 
középvállalkozásnak minősül. 
 
A Társaság ugyan kis- és középvállalkozásnak minősül, a termékek egységárára vonatkozó 
szabálytalanság is megállapításra került, azonban más jogi normákba ütköző jogsértések is kerültek 
megállapításra, köztük súlyos e-kereskedelmi, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat is 
megvalósult, erre figyelemmel jelen ügyben a Fgytv. 46. § (6) bekezdésében szabályozott eljárás nem 
volt alkalmazható. 
 
A Hatóság az Fgytv. 47. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján alkalmazott fogyasztóvédelmi bírságot az alábbi mérlegelési szempontok alapján. 
 
8.3 Közzététel az adatbázisban 
 
A 453/2016. Kr. 1. § b) pontja értelmében, az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése alapján a Hatóság nem 
mérlegelhet, jelen döntését az általános publikáláson túl közzétételre meg kell küldenie a felelős 
minisztérium részére. 
 

9. Mérlegelési szempontok 

 

9.1 Mérlegelési jogkör alkalmazása 

 

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.  
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Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a döntés tartalmazza a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint 

az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást. 

 

Mindezek alapján a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat csak akkor tekinthető 

jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat 

betartotta, a mérlegelés szempontja megállapítható és a határozat indokolásából a bizonyítékok 

mérlegelésének okszerűsége kitűnik.  

 

Fontos szempont, hogy a jogkövetkezmény alkalmas legyen az alábbi célok elérésére: a jogsértés 

mielőbbi kiküszöbölése, a jogszerű állapot mihamarabbi helyreállítása, az eljárás alá vont jogsértő 

Társaság jövőbeni jogsértéstől való visszatartása, más Társaságok jövőbeni jogsértéstől való 

visszatartása, a jogkövető magatartás megerősítése, illetve az elkövetett jogsértés miatti szankcionálás. 

 

A jogkövetkezmények fajtáját és mértékét a tényállás feltárását követően, az eset lényeges körülményeit 

– az Fgytv.-ben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével értékelve – az adott ügy 

egyedi sajátosságaira és a fokozatosság elvére tekintettel kell megállapítani, úgy hogy arányos legyen 

az elkövetett jogsértéssel. 

 

A Ksztv. 10. § (1) bekezdése értelmében a fogyasztóvédelmi bírság kiszabása esetén a hatóság az eset 

összes lényeges körülményének - így például a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságának, a 

jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartásának, a jogsértést elkövető gazdasági 

súlyának - mérlegelésével, dönt a bírság összegéről.  

 

9.2 A Hatóság a Társaság terhére történő jogkövetkezmény megállapításánál az alábbi körülményeket 

értékelte 

 

A jogsértés súlya 

 

 a jogsértéssel érintett fogyasztók száma: Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Társaság 
honlapján valósult meg, minden olyan fogyasztót érintve, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak 
érdeklődött a termékek iránt, a Társaság által adott nyilatkozat alapján 257 db — a hatósági 
vizsgálat során érintett 10 féle — termék megvásárlását érintette, ami széleskörű érintettségnek 
nem jellemezhető. Ugyanakkor a szabálytalanságok az összes olyan fogyasztó érdeksérelmét 
okozták, akik csak érdeklődés szintjén, a vásárlás realizálódása nélkül tájékozódtak a honlapon 
(6.874 felhasználó látogató), ami nagyságrendileg és a rövid időszakra tekintve széleskörű 
fogyasztói körnek tekintendő. A járványügyi helyzet kapcsán az érintett termékek iránt jellemző 
fokozott érdeklődés alapvetően is széleskörű fogyasztói látogatottságot feltételez. 

 a fogyasztók érdeksérelmének köre: A feltárt szabálytalanságok egyaránt sértették a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatáshoz fűződő alapvető érdekét, panasztételhez – érdekérvényesítéshez való 
jogát. 

 a jogsértő magatartás kiterjedtsége: A szabálytalanságok a Társaság egy webáruházában 
kerültek megállapításra, elsősorban tájékoztatást érintő hiányosságok kapcsán, feltárva 
ugyanakkor tisztességtelennek minősíthető üzleti gyakorlatot is, melyek összességében 19 féle 
módon valósultak meg, súlyosítva az elkövetés körülményeit. 

 a jogsértéssel érintett áruk értéke: A szankció megállapítása szempontjából nem volt releváns 
körülmény. 

 

A jogsértő állapot időtartama: A stoppair.hu domaint 2020. március 26-án regisztrálták, a honlap a 

Társaság nyilatkozata szerint 2020. április 21.-e óta működött a feltárt szabálytalanságokkal, az eljárás 

megindítására június 11-én került sor, így a jogsértő állapot időtartama egyértelműen behatárolható, 

közel két hónapban. Bár ez az időszak terjedelmében jelentősnek nem mondható, ugyanakkor a hazai 

fogyasztók számára ez a két hónap kiemelkedő jelentőséggel bírt a Koronavírus megelőzéséhez 

szükséges termékek beszerzése tekintetében, ezért a Hatóság súlyosító körülményként értékelte az 

időszak hosszát, figyelemmel az erre az időszakra jellemző kiemelt érdeklődésre, valamint arra, hogy a 

határozathozatal idején továbbra is fennállnak a feltárt szabálytalanságok, vagyis már három hónapja. 
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A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása: A Hatóság figyelembe vette, hogy a határozathozatal napjáig 
a rendelkezésre álló adatok alapján, a Társaság ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó 
jogszabályokat nem sértette meg, a stoppair.hu weboldallal kapcsolatban elmarasztalásra nem került. 

 
A jogsértéssel elért előny: E tekintetben a határozat meghozatala során adat nem állt rendelkezésére, 
így ezen körülményt a jogkövetkezmény meghatározása során a Hatóság figyelembe venni nem tudta. 
Megállapítható volt azonban a Társaság nyilatkozata alapján, hogy a webáruházon keresztül értékesített 
termékek révén a Vállalkozás közel 2mFt-os bruttó árbevételre tett szert, mely körülményre a Hatóság 
tekintettel volt a bírság enyhébb nagyságrendjének kialakítása során. 

 

A mérlegelés során figyelembe vett további körülmények: A 453/2016. Kr. értelmében elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha a Társaság a 

szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-

d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. A Hatóságnak tehát figyelembe kellett 

vennie, hogy a feltárt jogsértések közül hármat külön jogszabály minősít súlyos jogsértésnek.  

 

A Hatóság a jogkövetkezmények megállapítása során figyelembe vette, hogy Társaság a feltárt 

jogsértés révén olyan alapvető jogszabály által előírt kötelezettségét sértette meg, amelyek megtartása 

valamennyi fogyasztónak elemi érdeke. Bizonyos tájékoztatási hiányosságok (pl. szavatossági – jótállási 

jogok megfelelő mértékű ismertetése) a fogyasztók ugyancsak alapvető jogát, a jogérvényesítéshez 

fűződő érdekeit is sértette. Nem utolsó sorban a vonatkozó rendelkezések szerint ezek a 

szabálytalanságok az elektronikus kereskedelem területén súlyosan jogsértő magatartásnak minősülnek. 

 

A határozat meghozatal során a Hatóság a bírság mértékének enyhébb kialakítása során figyelemmel 

volt a Társaság együttműködési készségére a hatósági vizsgálat terén, ugyanakkor nem volt lehetőség a 

bírság mértékének további enyhítésére, figyelemmel arra, hogy a szabálytalanságok megszüntetésére 

önként intézkedéseket nem tettek, azok a határozathozatal napjáig fennállnak. 

 

A Társaság gazdasági súlya értékelésének a szankció mértékének meghatározása szempontjából van 

jelentősége annak biztosítása érdekében, hogy az megfelelő visszatartó erőt képviseljen az adott - 

jogszabálysértésért felelős - vállalkozással szemben. A Társaság árbevétele nem a jogsértés súlyának 

meghatározása, hanem a megfelelően hatékony bírságösszeg meghatározása szempontjából lényeges. 

 

A Társaság gazdasági súlyának értékelése az eljárást megelőző évek kapcsán közzétett e-

beszámolójuk, valamint annak alapján történt meg, hogy a COVID-19 vírus megjelenése kapcsán a 

Társaság kifejezetten ehhez kapcsolódóan weboldalt hozott létre, mellyel a fogyasztók szélesebb körét 

vonzotta be látókörébe, ezáltal gazdasági tevékenységi körébe. A Társaság jelentős kampányt folytatott 

termékeinek megismertetése a Facebook és a Google ads alkalmazásain keresztül, ezáltal is szélesebb 

potenciális célközönséget ért el. 

 

A Hatóság a rendelkező részben megállapított összegű fogyasztóvédelmi bírság mértékét tartotta 

indokoltnak a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz ill. 

vagyoni érdekeinek védelme érdekében, a feltárt szabálytalanságok szankciójaként.  

 

A bírság ennél magasabb összegben való meghatározása nem volt indokolt, figyelembe véve az eset 

körülményeire jellemző enyhítő és súlyosító körülmények arányára. A Társaság önként nem teljesítette a 

jogi előírásokat a törvényes működéséhez, ezáltal a bírságnak egyidőben kell kikényszerítő erejűnek, 

valamint az elkövetett jogsértést szankcionáló hatásúnak lennie. 

 

Abban az esetben, ha a hatóság a lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az 

ügyfél megsértette a jogszabályban, illetve a hatóság határozatában foglaltakat, főszabály szerint a 

fokozatosság elve alapján kell eljárnia a jogkövetkezmények alkalmazása során. A fokozatosság elvének 

megfelelően annak a legenyhébb jogkövetkezménynek az alkalmazása mellett kell dönteni, amellyel a 

jogellenes magatartás megszüntethető, vagy a jogszerű állapot helyreállítható.  
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Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911 
E-mail: fogyved@pest.gov.hu 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest  

A kiszabott összegű fogyasztóvédelmi bírság a Hatóság álláspontja szerint megfelel a fokozatosság és 

arányosság követelményének. A Hatóság álláspontja szerint az alkalmazott bírság mértéke, valamint a 

kötelező rendelkezések alkalmasak arra, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson 

az elektronikus kereskedelem területén, egyben megfelelően szankcionálja a feltárt szabálytalanságokat. 

10. Hatásköri és illetékességi szabályok 

 
A hatóság által kifogásolt magatartás tekintetében nem valósultak meg az Fttv. 11. § (2) bekezdésében 
nevesített körülmények és a feltételezett jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével 
az Fttv. 11. § (1) bekezdésében nevesített szempontok alapján sem állapítható meg a gazdasági 
verseny érdemi befolyásolására alkalmasság, mivel a Társaság a megtévesztőnek tartott tájékoztatást 
tartalmazó ÁFF-jét nem reklámozta, s csak a weboldalának egy aloldalán jelent meg, a Facebook és 
Google ads reklámokkal önmagában gazdasági erőfölényre – figyelemmel nettó árbevételére - nem tett 
szert a versenytársakkal kapcsolatban, ezért a tájékoztatások vizsgálatára és az eljárásra a 
fogyasztóvédelmi hatóságnak volt hatásköre. 
 
A Hatóság döntését az Fttv. 10. § (1) és (4) bekezdése, 19. § a) pontja, a 21. § (1) bekezdése, a Korm. 
rendelet 31. §-a, az Ektv. 16/A. § (1)-(5) bekezdése, az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdés a) pontja, 45/A. § (1) 
bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, 45/A. § (3) bekezdés a), e) és g) pontja, a Statútum rendelet 1. § a) 
pontja, 2. §-a, 3. § (4) bekezdés d) és j) pontjában biztosított hatáskörében, valamint az Ákr. 16. §-a 
szerinti illetékességi ok alapján eljárva hozta meg. 

11. Záró rendelkezések 

 
A döntés alakszerűségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 
bekezdései alapozzák meg. A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén 
irányadó jogkövetkezményekről az Ákr. 132-138. §-ai rendelkeznek. A pénzfizetési kötelezettség 
késedelmes teljesítése esetén irányadó késedelmi pótlék és annak mértéke az Fgytv. 48. § (6) 
bekezdése, valamint az Ákr. 135. §-a alapján került meghatározásra. 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel 
szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset 
benyújtásának helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szabályozza. A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § 
(1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése (bíróság hatásköre, illetékessége), 37-40. §-ai, 50-55. §-ai 
(azonnali jogvédelem és halasztó hatály) rendelkeznek.  
 
A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § 
(1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik. Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól a 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény (új Pp.) 605. §-a, 608. §-a és 611. §-a rendelkeznek. Az Fgytv. 51. § (3) bekezdése értelmében a 
fogyasztóvédelmi hatóság a másodfokú határozatot véglegessé válását követően a fogyasztóvédelmi 
hatóság honlapján is közzé teszi. 

 

Budapest, 2020. időbélyegző szerint 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 Dr. Koller Edit Mária 

 főosztályvezető  

A döntésről értesül: 
1. Licon Kft. (13838939) (CK) 
2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
(véglegességet követő 30 nap elteltével) – adatbázisban való megjelenítéshez  
3. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály – Irattár 
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