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megtiltása és Kötelezés elrendelése  
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       Ügyfélfogadás: Hétfő - Csütörtök  800-1630 
            Péntek                  800-1400 
Ügyfél: Wine Board Kft.       
Székhelye: 7500 Nagyatád, Temesvári u. 36. 
        

 
HATÁROZAT 

 
 
A Wine Board Kft.-t (székhely: 7500 Nagyatád, Temesvári u. 36., adószáma: 24970488-2-14)  
 

k ö t e l e z e m, hogy a továbbiakban 
 

• az értékesítésre kihelyezett termékek esetében tegyen eleget az egységár 
feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

 
E kötelezettségének a vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni. 
 
Továbbá 

k ö t e l e z e m  
 

arra, hogy a http://sokjobor.hu/ honlapon található webáruházában  
 

• közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon tegyék közzé:  

- az üzemeltetéshez szükséges tárhelyet biztosító szolgáltató elérhetőségére vonatkozó 
adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 
használt elektronikus levelezési címét,  

• a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztassák egyértelműen az igénybe vevőt:  

- az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő 
azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről, 

• tájékoztassák a fogyasztókat:  

- hogy a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe 
vevő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb annak elküldésétől számított 48 
órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének 
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 
legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül 
az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, 

 

• a távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően világosan és közérthető módon 
tájékoztassák a fogyasztókat: 

http://www.palm.hu/
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- a teljesítés feltételei körében a szállítás költségeiről, 

- a vállalkozás kötelezettségeiről a panaszkezelés során, a békéltető testületek székhelyéről, 
telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről, 

- arról, hogy a fogyasztói panasz elutasítása esetén a fogyasztó mely hatóság eljárását 
kezdeményezheti, 

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület székhelyének postai címéről, a 
békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, 

- a vállalkozást terhelő békéltető eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online 
vitarendezési platform (ODR) létezéséről, elektronikus linkjéről, valamint arról, hogy az 
jogviták rendezésére használható, 

- a kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség körében 
a fogyasztót megillető igényérvényesítési jogokról és azok sorrendjéről, 

- a fogyasztó elálláshoz való jogáról és feltételeiről: 

o az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a 
szerződéskötéskor, 

o az elállási nyilatkozat minta rendelkezésre állásáról, 
o az elállási jog gyakorlásának határideje és feltételei körében arról, hogy írásban 

történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül, 
illetve a fogyasztók az elállási jogukat a szerződés megkötésének napja és a termék 
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatják,  

o a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől 
számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a szolgáltatónak,  

o ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól 
eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből 
eredő többletköltségeket,  

o a vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 
értékcsökkentés megtérítését, 

• Ne adjon megtévesztő tájékoztatást a szolgáltató nyilvántartásba vételi számáról. 

• Ne adjon megtévesztő tájékoztatást a rendelés elküldését megelőzően arról, hogy a vásárlás 
regisztrációhoz kötött. 

• Gondoskodjanak arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor 
kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. 

• Gondoskodjanak arról, hogy webáruházban építsenek be az alkohol tartalmú termék vásárlás 
belépéshez szükséges tartalom kategóriára vonatkozó szűrőt, nyilatkozattételi kötelezettséget, 
valamint ne adjanak ezzel kapcsolatban megtévesztő tájékoztatást. 

• Legkésőbb a termék átadásáig a jogszabályi előírásoknak megfelelően adjanak visszaigazolást 
a fogyasztóknak a megkötött szerződésről tartós adathordozón. 

Ezen kötelezettségének a vállalkozás a határozat véglegessé válásának napját követő 30 napon 
belül köteles eleget tenni. 
 
Kötelezem továbbá a Wine Board Kft.-t arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről annak 
megtételétől számított 8 napon belül értesítsen. 
 
A véglegesen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító 
szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, a kötelezettvel 
szemben pénzbírságot szabhat ki, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a 
meghatározott cselekményt. 
 
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés 
megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása 
során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 45/A. § 
(1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a 
hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.  

Az eljárás során eljárási költség nem került megállapításra. 
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A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre 
hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztállyal szembeni kereset indításával. 

A közigazgatási perek a törvényszék hatáskörébe tartoznak, a perre az a bíróság illetékes, amelynek 
illetékességi területén az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósult. 

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához (7400 Kaposvár, Vásártéri út 
2.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai u. 10.) címezve. 

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási támogatási 
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot 
hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül a Somogy Megyei 
Kormányhivatalt kiválasztva elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával. 

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által 
rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-
nyomtatvanyok oldalról tölthető le. 

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, 
akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít 
részére. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. 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 pedig 
valószínűsíteni kell. 

A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft. Tájékoztatom, hogy a per kapcsán 
keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres 
eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. 
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja 
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. 
 

I N D O K O L Á S 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2020. szeptember 21. és 2020. szeptember 24. között – online 
értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése keretében – ellenőrzést végzett a Wine Board Kft. 
(7500 Nagyatád, Temesvári u. 36.) által üzemeltetett http://sokjobor.hu/ oldalon található webáruházban. 

Az ellenőrzés megállapításait a 03168 számú ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza, melynek másolati 
példányát az értesítésem mellékleteként megküldtem.  

Az ellenőrzés megállapításait a 03168 számú ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza:  
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a http://sokjobor.hu/ webáruház vizsgálatát a fentiekben felsorolt 
témavizsgálatok keretében ellenőrizte. Az ellenőrzés lefolytatására Osztályunk hivatali helyiségében 
került sor. A webáruházat a rajta szereplő tájékoztatás alapján a Wine Board Kft. üzemelteti.  
A www.domain.hu internetes hivatalos .hu domain nyilvántartó alapján a sokjobor.hu Domain-használó 
neve: Wine Board Kft. 7500 Nagyatád, Temesvári u. 36.Telefon: 306190930. 
 
A webáruház ellenőrzésére és a próbavásárlásra 2020.09.21-án került sor, mely során a webáruház 
összes oldala elmentésre került a próbavásárlás menetével együtt.  
 
Próbavásárolt termék a „Cseri Pincészet Tramini 2016” terméke volt 1.990,- Ft -ért. A termék adatlapján 
az alábbi jellemzés szerepelt:  

„Könnyed, illatos és gyümölcsös fehérbor További információk:  

ORSZÁG Magyarország 
RÉGIÓ Pannonhalma 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://www.palm.hu/
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TERMELŐ Cseri Pincészet 
FAJTA Tramini 
SZÍN Fehér 
KISZERELÉS 0,75 liter.” 

A termék 1 literre való egységára nem került feltüntetésre. 

A terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával a bekerült a kosárba, melyről az webáruház a 
következő tájékoztatást adta: "Cseri Pincészet Tramini 2016" sikeresen hozzáadva a kosaradhoz.” 

A kosárba lépve szerepelt a termék neve, eladási ára. Szállításnál két választás közül lehetett választani: 

• Kiszállítás futárral: 1.890,- Ft 

• Személyes átvétel (Ingyenes) 

A kosárban a kiválasztott termék darabszám módosítása és törlése technikailag megoldott volt. 

A vásárlás során a „Személyes átvétel (Ingyenes)” került kiválasztásra, majd a „Tovább a pénztárhoz” 
gomb megnyomása után a „Rendelés véglegesítése” oldal jelent meg, ahol megadásra került a 
fogyasztóvédelmi szakügyintéző neve, a hivatal telefonszáma és Fogyasztóvédelmi Osztály címe, és erre 
a célra létrehozott a_tanko@freemail.hu elektronikus e-mail cím. 

A megadott adatok alatt az alábbi sor szerepelt: 

„Fiók létrehozása? 
Az alábbi mezők kitöltésével regisztrálhatsz egy fiókot. Ha visszatérő vásárló vagy, kérlek, jelentkezz be 
az oldal tetején.” 

A fiók létrehozása gomb megnyomásával hozzájárultak a fogyasztóvédelmi szakügyintézők a megadott 
adatokkal történő regisztrációhoz, amit a webáruház alapesetben nem tett kötelezővé. 
Fizetési módnak Közvetlen banki átutalás és Utánvétel lehetőségek közül lehetett választani. A 
próbavásárlás során utánvétel került kijelölésre, majd a lap alján a „Megrendelés elküldése” gomb 
megnyomása után a webáruház a következőket tüntette fel: 

„Köszönjük! Rendelésed megkaptuk. 

RENDELÉS SZÁM: 514 
DÁTUM:  2020-09-21 
VÉGÖSSZEG: 1.990,- Ft 
FIZETÉSI MÓD:  Utánvétel 
Fizetés készpénzben átvételkor. 
 
RENDELÉS RÉSZLETEI 

TERMÉK ÖSSZEG 

Cseri Pincészet Tramini 2016 × 1 1.990,- Ft 

RÉSZÖSSZEG: 1.990,- Ft 
SZÁLLÍTÁS: Személyes átvétel 
FIZETÉSI MÓD: Utánvétel 
VÉGÖSSZEG: 1 990 Ft 

VÁSÁRLÓ ADATAI 
E-MAIL CÍM: a_tanko@freemail.hu 
TELEFONSZÁM: 305762474 
Számlázási cím Tankó Adorján Kaposvár Vásártéri u. 2. 7400” 
 
Dátum: 2020. szeptember 21., hétfő, 11:06:52 -kor a Wineboard wineboardkft@sokjobor.hu e-mail címről 
a „Wineboard - sok jó bor azonosítód” tárgyú levél érkezett az alábbi tartalommal: 

„Üdvözöl a Wineboard - sok jó bor 

Köszönjük, hogy a(z) Wineboard - sok jó bor regisztrált felhasználója lettél. Felhasználóneved a_tanko. 

Rendelések megtekintése a fiókja felületén érhető el és itt módosítható a jelszava is: http://sokjobor.hu/my-
account/. Wineboard – Powered by WooCommerce” 
 
Dátum: 2020. szeptember 21., hétfő, 11:06:52 -kor a Wineboard wineboardkft@sokjobor.hu e-mail címről  
„2020-09-21 keltezésű Wineboard - sok jó bor rendelés számlája” tárgyú levél érkezett az alábbi 
tartalommal: 

mailto:wineboardkft@sokjobor.hu
http://sokjobor.hu/my-account/
http://sokjobor.hu/my-account/
mailto:wineboardkft@sokjobor.hu
darabosz
Vonal

darabosz
Vonal

darabosz
Vonal

darabosz
Vonal

darabosz
Vonal
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„Köszönjük rendelésed 
Rendelésed megkaptuk és jelenleg feldolgozás alatt áll. Emlékeztetőül alább láthatóak a rendelés 
részletei: 
Fizetés készpénzben átvételkor. 
Rendelés #514 

Termék Mennyiség Ár 
Cseri Pincészet Tramini 2016   1 1 990 Ft 
Részösszeg: 1 990 Ft 
Szállítás: Személyes átvétel 
Fizetési mód: Utánvétel 
Végösszeg: 1 990 Ft 
Adataid 
E-mail cím: a_tanko@freemail.hu 
Tel: 305762474 
Számlázási cím Tankó Adorján  Kaposvár Vásártéri u. 2.  7400 
Wineboard – Powered by WooCommerce” 
 
A levelek fájl mellékletet nem tartalmaztak. 
 
A webáruház tájékoztatás alapján: „5.3. A megrendelőnek lehetősége van a megrendelt termék(ek) 
személyes átvételére a következő címen: 7500 Nagyatád, Aradi utca 2. – Vinotéka & Ajándékbolt. Tel.: 
+36 20 989-6247” 
 
2020. szeptember 23., szerda, 08:15:28-kor a Wineboard <wineboardkft@sokjobor.hu> e-mail címre írtak 
egy levelet az alábbi tartalommal: „Tisztelt Wineboard Kft! Érdeklődnék, hogy csütörtökön átvehető-e 
üzletükben a rendelt bor, mivel eddig csak olyan levelet kaptam, hogy "Rendelésed megkaptuk és jelenleg 
feldolgozás alatt áll. ". Köszönettel: Adorján 
 
2020.09.24. 8 óra 15 percig válaszlevél nem érkezett a vállalkozástól ezért felhívták telefonon a +36 20 
989-6247 telefonszámon. A telefont ………..Márta vette fel a Vinotéka & Ajándékboltból (Nagyatád, Aradi 
u. 2.), azonban elmondása alapján, webáruházuk már nem él azt már visszamondták. A boltjuk működik, 
de a webáruházuk már nem él. Elmondása alapján nem volt soha Kft.-jük és a sokjobor.hu nem volt 
ismerős számára és nem is ilyen nevű webáruházat üzemeltettek. 
 
2020.09.24-én 8 óra 27 perckor felhívták a webáruház üzemeltetőjét a megadott +36 20 203-1248 
elérhetőségű telefonszámon, azonban azt nem vette fel senki. 
 
2020.09.24-én 13 óra 30 perckor a Wine Board Kft. székhelyén (7500 Nagyatád, Temesvári u. 36.) 
érdeklődtek a rendelt termékkel kapcsolatosan, mely során a jelenlévő Horváth Tiborné felhívta a lányát 
Horváth Anettet a +36 20 203-1248 telefonszámon és elmondta, hogy a rendelést sajnos nem kapták meg 
mert nem jó a webáruház, aminek majd utána fognak nézni. Ekkor Horváth Tibornénak személyesen, 
Horváth Anettnek telefonon bemutatkoztak és elmondták, hogy fogyasztóvédelmi ellenőrzés során történt 
a webáruház ellenőrzése és a próbarendelés. Megbeszélésre került, hogy a webáruház ellenőrzésének 
megállapításáról szóló jegyzőkönyv nem személyesen, hanem ügyfélkapun keresztül kerül majd 
kiküldésre a Kft.-nek. 
A későbbiekben Horváth Anett elmondta, hogy a Kft.-ben aláírásra jogosult ügyintéző, elmondása alapján 
a sokjobor.hu webáruház alapvetően működik, de sokszor nem megfelelően, így többször nem kapnak 
jelzést, e-mailt a rendelés beérkezéséről, most is ez történhetett. Nyilatkozata alapján a webáruház 
nyitóoldalán majd tájékoztatást tesznek ki, hogy rendszerhiba miatt átmenetileg ne adjanak le rendelést 
mert a webáruház nem működik. 

 
A webáruház ellenőrzése során megállapították, hogy a webáruház nem adott tájékoztatást az 
alábbiakról: 

 
A szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok körében: 

• a cégjegyzékszámot a vállalkozás a honlapján hibásan tűntette fel [Ektv. 4. § d) pont] 
14-03-314287 szerepelt azonban a vállalkozás cégjegyzékszáma 14-09-314287 

• a tárhelyszolgáltató e-mail címéről [Ektv. 4. § h) pont] 

• Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, pl. nem szerepel, hogy a 
kosárból a tételeket hogyan lehet törölni, illetve a termék darabszámát megváltoztatni 
[Ektv. 5. § (2) bekezdés c) pont] 

darabosz
Vonal

darabosz
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• A megrendelés során az oldal nem adott figyelmeztetést arról, hogy a megrendelés 
fizetési kötelezettséggel jár, vagy ilyen tartalmú figyelmeztetést [45/2014. (II.26.) Korm. 
Rendelet 15. § (2) bekezdés] 

• a webáruházban az egységárra kötelezett termékek esetében nem tünteti fel a termékek 
egységárát [Fgytv. 14. § bekezdés] pl. 

termék neve    Kiszerelés feltüntetett eladási ár 
Cseri Pincészet Tramini 2016 0,75 liter 1.990,- Ft 
2 HA Courage  0,75 liter 19.990,- Ft 
Attila Pincészet Birtokbor 0,75 liter 4.790,- Ft 
Bott Frigyes Furmint 2016 0,75 liter 4.490,- Ft 
Demeter Zoltán 6 puttonyos Aszú 2002 0,75 liter 21.900,- Ft 

• Szállítás költségeiről csak a rendelési folyamat közben ad tájékoztatást, miután a termék 
a kosárba kerül, előzetesen erről nem ad tájékoztatást [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 
11. § (1) bekezdés h) pont] 

• nem tájékoztat arról, hogy a fogyasztói panasz elutasítása esetén a fogyasztó mely 
fogyasztóvédelmi hivatalhoz fordulhat 

• a Békéltető testülethez fordulás lehetőségéről ad tájékoztatást az oldal, de csak a cég 
székhelye szerint illetékes Somogy Megyei Békéltető Testület nevéről ad tájékoztatást, 
elérhetőségéről nem [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) v), w) pont] 

• nem ad tájékoztatást továbbá az online vitarendezési platformról (ODR), valamint arról, 
hogy az jogviták rendezésére használható, illetve az ODR link hiányzik (524/2013/EU 
rendelet 14. cikk (2) bekezdés) 

• A kellékszavatosság, termékszavatosság hiányosan ad tájékoztatást, mivel nem említi a 
fogyasztót megillető jogokat és azok sorrendjét [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § 
(1) bekezdés m) pont]  
(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 
a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 3. melléklete tartalmazza) 

• Elállási/Felmondási nyilatkozatminta a webáruházban nem elérhető, nem áll 
rendelkezésre [45/2014. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont] 

• a fogyasztó elállási/felmondási jogát a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó 
egyértelmű nyilatkozatával is gyakorolhatja [45/2014. Korm. Rendelet 22. § (1) bekezdés 
a) és b) pont] 
Az oldalon csak annyi szerepel, hogy:” 7.2. Amennyiben a megrendelő elállási jogával 
élni kíván, az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot (lásd: R. 2. számú 
melléklet) köteles eljuttatni a szolgáltató címeinek valamelyikére.” 

• az Elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a 
szerződéskötéskor [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 20. § (1) bekezdés ad) pont] 

• a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele 
közötti időszakban is gyakorolhatja [45/2014. Korm. Rendelet 20. § (3) bekezdés] 

• Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül 
[45/2014. Korm. Rendelet 22. § (3) bekezdés] 

• a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 
14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket [45/2014. Korm. Rendelet 24. § (1) 
bekezdés] 

• ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem 
köteles megtéríteni   [45/2014. Korm. Rendelet 23. § (3) bekezdés] 

• a vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 
értékcsökkentés megtérítését [45/2014. Korm. Rendelet 11.§ (1) k) és 25. §-a] 
 

A webáruház megtévesztő tájékoztatást tartalmaz a regisztrációval kapcsolatos információval, tekintettel 
arra, hogy arról tájékoztatott, hogy „4.1. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.”, azonban a 
honlapon a próbavásárlás során nem volt szükség előzetes regisztrációra, a vásárlás folyamat közben 
történt a regisztráció, ami egy választási lehetőség volt a vásárló számára az, nem volt kötelező. 
 
Továbbá a webáruház arról ad tájékoztatást, hogy „10.1. A hatályos jogszabályok értelmében tilos 
Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkoholtartalmú terméket értékesíteni. 
Amennyiben a megrendelő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkoholtartalmú termék 
megrendelése esetén azt a szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a 
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megrendelő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a megrendelőnek az adott 
termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag.”, azonban a 
regisztráció során a rendszer nem kért születési időre vonatkozó adatot. 
 
Figyelembe véve a_tanko@freemail.hu elektronikus címre érkezett tájékoztatásokat, a webáruház 
üzemeltetője a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. § a) pontban foglaltaknak csak részben tett eleget, 
tekintettel arra, hogy a megküldött levélben csak a termék neve, mennyisége, eladási ára, a megrendelő 
neve, fizetési módja került feltüntetésre. 

Az ellenőrzési jegyzőkönyv mellékletét képezi a weboldal kinyomtatott és archivált oldalai a rendelés 
menetével együtt, valamint a kapott e-mailek és mellékletei. 

Fentiek alapján Hatóságunk az ügyben 2020. szeptember 24. napján eljárást indított és az eljárás 
menetével kapcsolatosan tájékoztatta a vállalkozást, hogy ügyében nyilatkozat-tételi jog illeti meg.  

A határozathozatal napjáig nyilatkozat nem érkezett, így a rendelkezésemre álló adatok alapján döntöttem. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy jelen ügyben hatáskörrel a 
fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik, mert a jogsértések részét képező tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására nem alkalmas.  

A rendelkezésemre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Wine Board Kft. által üzemeltetett  http://sokjobor.hu/ honlapon 
található webáruházban a szerződés megkötése előtt közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető 
módon nem tették közzé az üzemeltetéshez szükséges tárhelyet biztosító szolgáltatónak az igénybe 
vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, valamint 
megtévesztő módon tették közzé a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát, mivel nem az aktuális, 
tényleges nyilvántartásba vételi számról tájékoztatta a fogyasztókat. 
Az elektronikus szerződés megkötése tekintetében semmilyen tájékoztatás nem került feltüntetésre a 
szerződéskötés technikai lépései körében az adatbeviteli hibák kijavításáról, valamint megtévesztő módon 
tájékoztat az ÁSZF-ben arról, hogy a rendelés menete regisztrációhoz kötött, mert a rendelés során 
regisztráció nélkül is rendelhető volt a termék. 
Az ügyintézők megállapították, hogy nem volt figyelmeztetés a megrendelés elküldésekor, hogy a 
fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata 
fizetési kötelezettséget von maga után. 
A távollévők közötti szerződés megkötését megelőzően nem tájékoztatott a szolgáltató a teljesítés 
feltételei során a szállítás költségeiről. Nem tájékoztatták a fogyasztókat a vállalkozás panaszkezelése 
során arról, hogy a panasz elutasítása esetén a fogyasztó mely hatósághoz fordulhat, valamint a békéltető 
testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, továbbá levelezési címéről, a békéltető 
testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület székhelyének postai 
címéről, a Vállalkozást terhelő békéltető eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online 
vitarendezési platform (ODR) létezéséről, elektronikus linkjéről, valamint arról, hogy az jogviták 
rendezésére használható.  
Hiányos volt a kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről szóló 
tájékoztatás, mivel nem tájékoztatja a fogyasztót az igényérvényesítési jogairól és azok sorrendjéről. 
Nem tájékoztatták a fogyasztókat az elállási jog kapcsán arról, hogy az elállási határidő a termék 
átvételével kezdődik, illetve a szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor. Nem tájékoztatott az elállási 
nyilatkozat minta rendelkezésre állásáról, az elállási jog gyakorlásának határideje és feltételei körében 
arról, hogy a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti 
időszakban is gyakorolhatja, írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 
napon belül. Nem tájékoztatták a fogyasztót, hogy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a vállalkozás részére, valamint, ha a fogyasztó 
kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a 
vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Nem tájékoztatták a fogyasztót, 
hogy a vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését. 
A megkötött szerződésről szóló visszaigazolás hiányos tartalmú, abban a kötelezően adandó 
tájékoztatások közül csak termék nevéről, mennyiségéről, eladási áráról, a megrendelő nevéről, a fizetési 
módról adott tájékoztatást a vállalkozás tartós adathordozón. 
A hatósági ellenőrzés során megállapításra került továbbá, hogy a webáruházban az egységár 
feltüntetésre kötelezett termékek esetében 5 féle termék egységára nem került feltüntetésre. 
A vállalkozás az ÁSZF-jének 10.1. pontjában arról tájékoztat, hogy az alkoholtartalmú ital terméket 
vásárlónak a rendelés során nyilatkoznia kell a 18. életévének betöltéséről, de a rendelés folyamatában a 

http://www.palm.hu/
darabosz
Vonal
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fogyasztóvédelmi szakügyintézők nem találkoztak ilyen nyilatkozattételi kötelezettséggel, tehát erről a 
vállalkozás megtévesztő módon tájékoztat. Továbbá megállapításra került, hogy a webáruház 
alkoholtartalmú termékeket forgalmaz, de nem épített be az alkohol tartalmú termék vásárlás belépéshez 
szükséges tartalom kategóriára vonatkozó szűrőt, nyilatkozattételi kötelezettséget. 
 

A Vállalkozás a fenti magatartásával az alábbi, megjelölt jogszabályi rendelkezéseket sértette meg: 
 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Ektv.)  
4. § szerint a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 
hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 

a) a szolgáltató nevét, 

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét, 

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra 
szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, 

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, 

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát, 

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató 
székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a 
szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is 
megismerhetőek. 
A 2. § l) pont lc) alpontja alapján közvetítő szolgáltató, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja 
(tárhelyszolgáltatás). 

Az Ektv. 4/A. § (1) bekezdés szerint a szolgáltató által közzétett - a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti médiatartalomnak nem 
minősülő - olyan információ, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy 
fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, 
naturális ábrázolása, csak az információt tartalmazó aloldalon az információ megjelenítése előtt 
közzétett, a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető 
jelzéssel, továbbá az aloldal forráskódjában szereplő olyan azonosítókkal tehető közzé, amelyek 
utalnak a tartalom kategóriájára, és amelyek az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Eht.) 149/A. § (1) bekezdése szerinti szűrőszoftverek (a továbbiakban: 
szűrőszoftver) által felismerhetők.  

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére – a 
kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve 
kiszolgálni. 

Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint 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. 

Az Ektv. 5. §  (2) bekezdése 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; 

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a 
szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő 
azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről; 

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; 
e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott 

szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex 
elektronikus úton hol hozzáférhető. 
A (3) bekezdés szerint a szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés 
során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől. 
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A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (továbbiakban Fttv.) 3. § (5) bekezdés alapján a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e 
törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat 
tisztességtelen.  

Az Fttv. 6. § (1) bekezdés szerint 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.  
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
- 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 
- ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott 
volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerint az 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; 
b) a vállalkozás nevéről; 
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a 
telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai 
címéről, akinek a nevében eljár; 
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, 
akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott 
címtől eltér; 
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 
észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi 
költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet 
észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 
f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az 
ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha 
az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi 
költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az 
ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; 
g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz 
használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél 
számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a 
telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár; 
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; 
j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak 
kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés 
esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza; 
k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 
13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási 
jogát; 
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; 
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m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak 
feltételeiről; 
o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés 
módjáról; 
p) adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés 
a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a 
szerződés felmondásának feltételeiről; 
q) hatályon kívül helyezett 
r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról; 
s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték 
nyújtásáról és annak feltételeiről; 
t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről; 
u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól 
észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően; 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren 
kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, 
valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről és székhelyének postai címéről. 
A (4) bekezdés alapján az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. 
mellékletben foglalt mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható. 
Az (5) bekezdés szerint 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. 
 
A 15. § (1) bekezdés szerint, 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. 
A (2) bekezdése alapján 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. 
 
A 18. § alapján 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 

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. § (1) bekezdése értelmében 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. 
A (2) bekezdés alapján a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
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ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára 
szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 
tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
A (3) bekezdés 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 gyakorolja. 
 
A 22. § (1) bekezdés alapján a fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
A (2) bekezdés szerint 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. 
A (3) bekezdés előírja, hogy 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. 
A (4) bekezdés értelmében a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot 
e §-sal összhangban gyakorolta. 
 
A 23. § (1) bekezdése szerint, a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött 
vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként 
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 
A (2) bekezdés szerint a 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak 
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A 
fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is 
alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 
A (3) bekezdés alapján, ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. 
 
A 24. § (1) bekezdés szerint, 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. 

A 25. § szerint 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. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (1) bekezdés alapján a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni 

a) a székhelyéről, 
b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével, 
c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz 

igazodó módjáról, valamint 
d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának 

levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve 
internetes címéről, telefonszámáról. 
Az (1a) bekezdés szerint a tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás 
lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, 
internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási 
kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes 
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honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési 
feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon.  
A (2) bekezdés alapján a fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 
személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen 
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy 
írásban közölheti a vállalkozással. 
A (3) bekezdés szerint a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha 
a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a 
vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet 
felvenni, és annak egy másolati példányát 

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, 
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 

esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, 
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni. 
A (6) bekezdés alapján az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban 
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, 
hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 
A (8) bekezdés szerint a panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban 
tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve 
a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy 
a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi 
eljárást. 
 
Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett 
határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. 
május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás 
a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. 
Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe    
 
A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet 14. cikke az alábbiakat írja elő: 
(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. 
 
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. 
A 14. § (3) bekezdés szerint az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen 
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. 
A 14. § (4) bekezdés alapján az eladási árat, az egységárat illetve – a határon átnyúló szolgáltatás 
kivételével - a szolgáltatás díját a Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz 
nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. 
A 14. § (5) alapján a termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó 
által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell 
feltüntetni. 
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A 2. § n) pontja alapján 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 1. § alapján a fogyasztónak megvételre kínált termék 
eladási árának, egységárának, valamint a szolgáltatás díjának feltüntetésére az e rendeletben foglalt 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
A 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) ha a termék jellegéből (így különösen méretéből), illetve a forgalmazás körülményeiből adódóan az a) 
pont szerinti árfeltüntetés nem alkalmazható - a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson, 
a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor hozzáférhető árjegyzéken vagy árlapon 
(ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni. 
A 4. § alapján 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), 
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), 
c) a hosszúságra értékesített terméknél méterenként (Ft/m), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan 
megkönnyíti az összehasonlítást - milliméterenként (Ft/mm) vagy centiméterenként (Ft/cm), 
d) a felületre értékesített terméknél négyzetméterenként (Ft/m2), 
e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db)  
kell feltüntetni. 
 
A jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és kötelezés elrendelése során az Fgytv. 47. § (1) és (5) 
bekezdései alapján az eset alábbi lényeges körülményeire voltam tekintettel: 

A fogyasztók érdekei sérelmének körében értékeltem, hogy amennyiben a webáruházat üzemeltető 
vállalkozás nem ad információt a szolgáltató nyilvántartásba vétel számáról, úgy a mulasztás a fogyasztó 
tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A tájékoztatási kötelezettség ugyanis az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartást szolgálja, illetve 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 tárhelyszolgáltató e-mail címe - kivéve, ha ez egyébként is megismerhető - feltüntetésének hiánya 
mulasztás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A tárhelyszolgáltató elérhetőségével 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ugyanis az igénybe vevőkkel való kapcsolattartást szolgálja, 
mindezek hiányában a vállalkozás akadályozza a fogyasztót ezen kapcsolatfelvételben, amely adott 
esetben a későbbi jogérvényesítés lehetőségét is megnehezíti. 

Az adatbeviteli hibák javítására vonatkozó tájékoztatás hiánya mulasztás 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 „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”, vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés elmulasztása a 
fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt 
ismernie kell, hogy számára az elektronikus úton kötött szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet. A 
szolgáltatónak erre egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának 
megtétele előtt kell kifejezetten utalnia, hogy a fogyasztó ezzel a többlet anyagi teherrel előre 
számolhasson. Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget e kötelezettségének, a szerződés semmis. A 
semmisségre azonban csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni! 

A teljesítés feltételeiről, különösen a szállítási díjról szóló előzetes tájékoztatás hiánya mulasztás révén a 
vállalkozás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. Ennek hiányában a fogyasztó a szerződést 
érintő lényeges körülményeket illetően nem lesz tájékozott, vagy tévedésbe eshet.  A fogyasztónak a 
távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy az áru vagy szolgáltatás ellenértékén kívül 
milyen egyéb fizetési kötelezettség terheli majd a szerződés teljesítése során. A szolgáltatónak már a 
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honlapon egyértelműen és átláthatóan kell a szállítási és esetlegesen a csomagolásért felszámított 
költségekre is kifejezetten utalnia, hogy a fogyasztó ezekkel a többlet anyagi terhekkel előre 
számolhasson. A szállítási költségről szóló tájékoztatás hiánya esetén megállapítható a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat, mivel a fogyasztót olyan döntésre késztetheti, amit egyébként nem hozott volna 
meg, mivel a fogyasztó döntését nem a ténylegesen várható költségek ismeretében hozza meg. 

A panaszkezelésre vonatkozó hiányos tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy a panasz elutasítása esetén 
milyen hatósághoz fordulhat, hogy azzal számolhasson. 

A fogyasztó békéltető testülethez való fordulásának lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerinti 
békéltető testület nevéről, postai címéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési 
kötelezettségről, az online vitarendezési platform (ODR) létezéséről, elektronikus linkjéről, valamint arról, 
hogy az jogviták rendezésére használható, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, valamint a kellék- és 
termékszavatosságra, vonatkozó hiányos tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz, jogérvényesítéshez 
való érdekét egyformán érinti, ezáltal kiemelten sérti a fogyasztók alapvető érdekeit. A vállalkozás ugyanis 
a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót e jogokról tájékoztatni annak érdekében, 
hogy a fogyasztó ezen jogaival megfelelően, kellő időben élni tudjon. 

A távértékesítési szerződések esetén biztosított speciális előzetes tájékoztatási kötelezettség és elállási 
jog és a hozzá kapcsolódó tájékoztatások kompenzálják 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. Éppen ezért a 
vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót jogairól pontosan és 
egyértelműen tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó azokkal megfelelően élni tudjon. 

A visszaigazolás hiányos tartalma a fogyasztó tájékoztatáshoz fűződő alapvető érdekét sérti. A 
visszaigazolásban foglalt tájékoztatás olyan jelentős információkat tartalmaz, amelynek megléte elősegíti 
a vásárlót jogai gyakorlásában. Erre való tekintettel tehát a vásárlót ezen információ elhallgatásával 
megakadályozhatja a vállalkozás, hogy elállási, panasztételi jogát a jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolja.  

A fogyasztók érdekei sérelmének körében értékeltem, hogy a Vállalkozás az egységár feltüntetésének 
hiányával, a termék forgalmazásával összefüggő alapvető követelményt sértett meg, továbbá sértette a 
fogyasztók tájékoztatáshoz való alapvető érdekét, hiszen a termék egységára olyan lényeges információ, 
amely a fogyasztót vásárlási szándékának kialakításában döntően befolyásolja. Ezért fontos, hogy az 
egységárról a vásárlókat írásban egyértelműen, olvashatóan és könnyen beazonosíthatóan tájékoztassák. 
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.  

A fogyasztók érdekei sérelmének körében értékeltem, hogy ha a szolgáltató alkohol tartalmú termékeket 
árusító webáruházában nem épít be az alkohol tartalmú termék vásárlás belépéshez szükséges tartalom 
kategóriára vonatkozó szűrőt, nyilatkozattételi kötelezettséget, illetve figyelmeztetést a kiskorú lehetséges 
veszélyeztetéséről, olyan jogszabályi előírásokat és szigorú áruforgalmazási rendelkezéseket sért meg, 
mely betartása minden fogyasztónak elemi érdeke, mivel a fiatalkorúak egészségének és testi 
fejlődésének védelme össztársadalmi érdek. A kiemelt cél eléréséért minden egészségkárosító hatású 
készítményt forgalmazó köteles a jogszabályokban foglaltak szerint forgalmazni az alkoholtartalmú 
termékeket. 

A jogsértéssel érintett fogyasztók számára vonatkozóan adat nem állt a rendelkezésemre, így az 
bizonyíthatóan a két ügyintézőt érintette. A jogsértéssel érintett áruk összesített értéke a jogsértés jellege 
miatt nem értékelhető. 

A jogsértő magatartás kiterjedtsége tekintetében értékeltem, hogy az egységár feltüntetési jogsértés 5-
féle egységár feltüntetésre kötelezett terméket érintett. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a Vállalkozás a Kkvtv. 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével kis/középvállalkozásnak minősül. 
 
Ezen túlmenően figyelembe vettem, hogy a Wine Board Kft. a határozathozatal napjáig ugyanezen 
fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabályt véglegesen nem sértett meg. 
 
Tájékoztatom továbbá a Wine Board Kft.-t, hogy az Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdése értelmében a véglegessé 
vált döntés a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
(www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu) közzétételre kerül. 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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Jelen esetben a vállalkozás számára az egységár feltüntetés hiánya jogsértés tekintetében jogsértő 
magatartás folytatásának megtiltását, a webáruházban megállapított hiányosságok tekintetében 
kötelezést rendeltem el annak érdekében, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson, a hibák 
kijavításáról gondoskodjon. 
 
A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az 
Ákr. 131. §-a., valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 172-177. §-ai alapján 
határoztam meg. 
 
Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg az Ákr. 80. § (1) bekezdésben és a 
81. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint. A jogkövetkezmény meghatározása az Fgytv. 47. § (1) 
bekezdés b) és c) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdése alapján történt. Hatásköröm az Fgytv. 45/A. § (1) 
bekezdés a) és (3) bekezdés a) és g) pontja alapján, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1-2. §-ában, a 3. § (4) bekezdésének d) és j) pontján, a 45/2014. (II.15.) 
Kormányrendelet 31. § (1) bekezdésén, az Fttv. 10. § (1) bekezdésén, illetékességem az Ákr. 16. § (1) 
bekezdés b) pontján alapul.  

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslat módjáról az Ákr. 
112. §-a rendelkezik. 

A keresetindítás szabályairól a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Kp.) 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik. A kereset benyújtására 
vonatkozóan a Kp. 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján 
adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus 
úton történő benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § 
(1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 
alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet alapján adtam tájékoztatást. 

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó. 
 
Kaposvár, 2020. november 11. 
 
 
 dr. Neszményi Zsolt 
                           kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából 
 
                              dr. Krizsán Anett 
                               osztályvezető    
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