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Ügyiratszám: GY-02/23/00705 - 4/2020
Ügyintézö: Országné Nagy Gabriella
Telefon: (96) 795 - 951
Határozatszám 2007K-00170

Tárgy: Kötelezésre szóló határozat
a POLC BOLT Kft. ügyében

HATÁROZAT

1.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:
hatóság) a POLC BOLT Kft. (székhely: 9024 Györ, Babits Mihály utca 37. B. ép., adószám: 14142417-
2-08 tevékenység helye: www.polcbolt-online.hu) számára - a határozat indokolási részében
megállapított jogsértések miatt - elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, valamint megtiltja a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását, e határozat véglegessé válásának
napjától.

A hatóság kötelezi a vállalkozást az ellenőrzés keretében az általa üzemeltetett internetes
webáruház működésével kapcsolatosan megállapított hibák, feltárt hiányosságok jelen határozat
véglegessé válásának napját követő 30 napon belül történő kijavítására, illetve pótlására.

A hatóság felhívja továbbá a vállalkozást, hogy nyilatkozzon a határozatban megállapított
jogsértések megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, annak megtörténtét követő 8 napos
határidőn belül.

II.

A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást
annak elsőfokú hatóság általi elrendelését követöen a Nemzeti Adó-és Vámhivatal foganatosítja. A
meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - természetes
személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 500 ezer forintig terjedö -
eljárási bírságot szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére
elvégeztetheti.

111.

A hatóság döntése, annak közlésével véglegessé válik. A véglegessé vált döntés ellen fellebbezésnek
helye nincs, a perindításra jogosult fél azonban a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Györ
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Föosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához (9022 Györ, Türr István u. 7.) benyújtani.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselöje elektronikus ügyintézésre
köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon
keresztül kell benyújtani. A képviselö elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként
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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 közigazgatási per a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István út 5.) hatáskörébe tartozik.

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 döntés végrehajtására 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.

Az eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során eljárási költség nem merült
fel.

IV.

A hatóság a végleges határozatot közzéteszi.

A hatóság az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, súlyos jogsértést
megállapító végleges határozatnak a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján történő közzététele iránt is intézkedik.

INDOKOLÁS

A Győr-Moson Sopron Megyei Főügyészség 2020. június 04. napján a hatósághoz érkezett levelében
tájékoztatta a hatóságot, hogy közérdekvédelmi feladatkörében eljárva áttekintette a POLC BOLT
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vállalkozás;
cégjegyzékszám: Cg.08-09-015692; székhely: 9024 Győr, Babits M. u. 37. B. ép.) által a www.polcbolt
online.hu weboldalon Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt közzétett blanketta szerződés
rendelkezéseit, valamint az ehhez kapcsolódó, a „Szállítás" menüpont alatt olvasható tájékoztatót.

Mivel a Főügyészség megállapításai alapján a vállalkozás weboldalán lévő tájékoztatások nem
felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség
hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezte a hatóságnál.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség jelzése alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya, mint fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) 2020. június 5.
napján a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség kezdeményezésére teljes körű - próbavásárlással
egybekötött - hatósági ellenőrzést folytatott le a www.polcbolt-online.hu webáruház tekintetében,
amelynek üzemeltetője a POLC BOLT Kft. (székhely: 9024 Győr, Babits Mihály utca 37. B. ép.,
adószám: 14142417-2-08).
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A honlap vizsgálata során minden aloldal archiválásra került, a weblap lementése és kinyomtatása
formájában.

A hatóság az ellenőrzés lefolytatása során az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartását
vizsgálta:

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.),
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.

törvény (továbbiakban: Fttv ),
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.),
• a fogyasztók és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
• 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: E-kereskedelmi súlyos jogsértésről szóló Korm. rendelet),

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

A hatósági ellenőrzés megállapításait a GY-02/23/00597-2/2020, iktatószámú hivatalos feljegyzés
valamint a GYF0-1960 számú hatósági ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.

A hatóság munkatársa hatósági ellenőri tevékenységének felfedése nélkül - fogyasztóként - 2020. június
5. napján próbamegrendelést adott le a webáruházban, amelyet a vállalkozás elektronikus úton is
visszaigazolt (rendelési szám: 4c7503371 ).

A megrendelt termék (Fali 6 polcos, 200 / 80*30 cm, fa (cikkszám: 6186200130)) eladási ára 17.064.
Ft, szállítási költség 3.556.-Ft. Ennek megfelelően kiszállításkor a csomagért fizetendő összeg összesen
20.620.-Ft.

A terméket a webáruházat üzemeltető vállalkozás 2020. június 9. napján futárszolgálattal szállíttatta ki,
amelyért a hatóság munkatársa a csomag átvételekor, készpénzben fizetett az azt kiszállító futárnak,
összesen 20.100.-Ft-ot.
A csomag, és benne a termék is sértetlen állapotban érkezett. A leszállított termék megegyezett a
megrendelt termékkel, annak jellemzői, tulajdonságai megfeleltek a weboldalon közzétett
tájékoztatásoknak. A fizetésről, összesen 20.100.- Ft-ról számlát állítottak ki, amelyet a termék külső
csomagolásában mellékeltek.
A hatóság munkatársa a csomag külső borításának kibontását és annak tartalmát - a hatóság hivatalos
helyiségében fényképfelvételekkel rögzítette, valamint az átadott számlát lefénymásolta további
ellenőrzés céljából.
A termék alkatrészeit tartalmazó karton a hatósági helyszíni ellenőrzés során, a termék visszajuttatása
során, a vállalkozás üzlethelyiségében, az ügyfél jelenlétében került kinyitásra.
A csomag kizárólag a vásárlásról kiállított számlát tartalmazta, egyéb dokumentum abban nem került
átadásra
A hatóság munkatársa 2020. június 18. napján elküldte elállási nyilatkozatát a webáruház oldalán
található e-mail címre.
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Az elállási nyilatkozatra a vállalkozás a következő választ küldte meg a hatóság munkatársa részére:

,,Kedves Ügyfelünk!

Ha visszahozza a terméket, a termék vételárát a jogszabályoknak megfelelően egy megadott
számlaszámra visszautaljuk.

Üdvözlettel:

POLC BOLT Kft."

A hatóság munkatársai hatósági ellenőri tevékenységének felfedése nélkül - fogyasztóként - 2020.
június 26. napján elállási joguk gyakorlása céljából megjelentek a vállalkozás által üzemeltetett, 9024
Győr, Babits M. u. 37. B épületben található üzletében.
Az elállási jog érvényesítési folyamatának leírását a GYF0-1960 számú hatósági ellenőrzési
jegyzőkönyv az alábbiakban tartalmazza:
„Jeleztük a jelenlévő ügyvezetőnek, hogy e/küldtünk az elállási nyilatkozatunkat, szeretnénk élni elállási
jogunkkal, visszahoztuk a terméket, illetve számlát, szeretnénk élni elállási jogunkkal. A vállalkozás nem
kérte el tőlünk a számlát. Miután visszaadtuk a vállalkozás által megküldött csomag teljes tartalmát, a
jelenlévő ügyvezető közölte velünk, hogy a vállalkozás a kiszállítási díjat nem fizeti vissza semmilyen
módon, tekintettel arra, hogy ők is kifizették a szolgáltatás díját a futárszolgálat számára.
A jelenlévő ügyvezető arról tájékoztatott bennünket, hogy a vállalkozás nem az általunk kifizetett
20.100,- Ft-ot fizeti vissza, hanem a kiszállítási díjjal csökkentett összeget, vagyis 16.544 Ft-ot, amelyet
banki átutalás útján juttatnak vissza a részünkre.
Megkérdeztük a jelenlévő ügyvezetőt, hogy van-e arra lehetőség, hogy a pénzt bármilyen más módon,
pl. személyesen itt a helyszínen vagy postai csekk útján fizessék vissza. Az ügyvezető arról tájékoztatott
bennünket. hogy elállás esetén kizárólag banki átutalás útján fizetik vissza a fogyasztóknak a megrendelt
termék árát. majd megkezdte az utaláshoz szükséges ügyintézést.
Ezt követően hatósági igazolványunkat bemutatva jeleztük a jelenlévő személynek, hogy próbavásárlás
volt és hatósági ellenőrzés történik.
Erre tekintettel a vállalkozás a helyszínen visszafizette számunkra az általunk kifizetett teljes összeget,
vagyis 20. 100 Ft-ot.
Az ellenőrzés során a helyszínen a jelenlévő ügyvezető kinyitotta számunkra a polc kisebb alkatrészeit
tartalmazó kartont is, valamint a teljes csomag tartalmát, és nyilatkozott arról, hogy jótállási jegyet nem
mellékeltek a termékhez. "

A webáruház ellenőrzése során tett megállapítások alapján a hatóság 2020. július 3. napján kelt
levelében értesítette a vállalkozást a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból történő
megindításáról, az ügyféli jogokról, az ügyintézési határidőről.

A webáruház ellenőrzése során tett megállapítások és jogkövetkezményeik az alábbiak:

1. A szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok vizsgálata során jogsértés nem került
feltárásra.

2. Az elektronikus szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás vizsgálata jogsértés
megállapítására nem került sor.
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3. A szerződéskötés technikai feltételeinek vizsgálata során a hatóság kifogásolta, hogy a
webáruház oldalán semmilyen formában nem került feltüntetésre a „Fizetési kötelezettséggel járó
megrendelés", vagy egyéb ilyen tartalmú figyelmeztetés.

),,, A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás nem tett eleget a Korm. rendelet 15 § (2)
bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint „ 15 § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott
esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának
megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga
után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a
hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek
megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési
nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a
vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A
semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni."

15 § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára
fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon,
közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó
figyelmét a 11. § (1) bekezdés a}, e), f}, p} és r) pontjában meghatározott információkra."

4. A szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás vizsgálata során
kifogásolásra került, hogy a vállalkozás a webáruház honlapján nem megfelelően tájékoztatja a
fogyasztókat az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről, nem megfelelő továbbá a szállítás
költségeiről és feltételeiről szóló tájékoztatás, az alábbiak szerint:
A vállalkozás az ÁSZF menüpont 3.3. alpontjában az alábbiak szerint tájékoztatja a fogyasztókat:
„3. 3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amelyhez az általános
forgalmi adót hozzá kell számolni."

A Szállítás menüpontban a szállítás költségeiről az alábbiak szerint tájékoztatja a vállalkozás a
fogyasztókat:
„A szállítási árakat a termék értéke is befolyásolja, ezért a fenti díjak megközelítő értékek. A
megrendelés visszaigazolásban fogjuk a pontos szállítási díjat közölni."

~ A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót a Korm.
rend. 11. § (1) bekezdés e) pontjában leírtakról: ,,Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és
távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és
közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót: (. . .)

e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes
összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre
ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi
költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet
ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek
fel;

~ A hatóság továbbá megállapította, hogy a vállalkozás kereskedelmi tevékenysége során nem
tartotta be az Fgytv. 14. § (5) bekezdését, mely szerint „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."

Az Fgytv. 16. § (1) bekezdése szerint: ,, ... az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések
megtartására a forgalmazó ... köteles."
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5. Az egyéb tájékoztatási követelmények vizsgálata során a hatóság az alábbi megállapításokat
tette:
A webáruház honlapját vizsgálva megállapításra került, hogy a következő tájékoztatások
semmilyen formában nincsenek feltüntetve a honlapon:
• a vállalkozás panaszkezelési módja,
• ODR link megléte, valamint tájékoztatás a platform létezéséről, valamint arról, hogy az jogviták

rendezésére használható,
• a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettség,
• a békéltető testülethez fordulás lehetősége, az illetékes békéltető testület neve, székhelyének

postai címe.

Az ellenőrzés során a hatóság kifogásolta, hogy a kellékszavatosságról, termékszavatosságról,
jótállásról szóló tájékoztatás nem megfelelő a webáruház oldalán, az alábbiak szerint: a
fogalmakat nem pontosan és nem megfelelően használja, a fennálló különbség a fogyasztó
számára nem világosan és egyértelműen kerül megfogalmazásra, a rendelet szabályait nem vagy
hiányosan foglalja össze, a rendelet tartalmától a fogyasztó hátrányára tér el.
A webáruház oldalán erre vonatkozóan a vállalkozás mindössze az alábbi tájékoztatást helyezte el:

„A szavatossági igény érvényesítésére a mindenkor hatályos Ptk. szabályai irányadóak, mely
alapján kétéves elévülési határidő figyelembevétele lehetséges."

Szavatosság
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm.
rendeletben, a 49/2003. (V/1.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben
foglaltak az irányadók.
A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze
kifogását ügyfélszolgálatunk felé.
Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő
rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a
vételár csökkentését.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem
érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet
minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát."

Az ellenőrzés során a hatóság kifogásolta továbbá, hogy a vállalkozás a webáruház oldalán az
alábbi, már hatályon kívül helyezett jogszabályokra utal:
• 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
• 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet

A hatóság tájékoztatja a jelenleg hatályos jogszabályokról:
• a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági

és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
• az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151 /2003. (IX. 22.)

Korm. rendelet.
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Megállapításra került továbbá, hogy a vállalkozás a webáruház oldalán a következők szerint
tájékoztatja a fogyasztókat:

„4.2. A megrendelt termékeket cégünk igény esetén házhoz szállítja. A szállítás megfelelő védelmet
biztosító csomagolásban történik. Kérjük, a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék
ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot! Utólagos
reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni."
A hatóság megállapította, hogy a fenti tájékoztatás utolsó mondata az Fgytv. 17/A. §-ában foglalt
panaszjog korlátozását jelenti, mivel a panaszjog gyakorlásának nem jogszabályi feltétele a
megrendelt termék kézbesítésében közreműködő futárszolgálat futára előtti előzetes jegyzőkönyv
felvétele, a jegyzőkönyvnek a bizonyítás kérdéskörében lehet szerepe. A termék sérülésével
kapcsolatos fogyasztói panasz közlésére a termék átvétele után is sor kerülhet, ezt a vállalkozás
jogszerűen nem zárhatja ki.

~ A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót a Korm.
rend. 11. § (1) bekezdés h), m), n), v) és w) pontjaiban leírtakról: ,,Üzlethelyiségen kívül kötött
szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles
világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót: (. .. )
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről,
valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;"
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és
annak feltételeiről;
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:

Az Fgytv. 29 § (11) bekezdése az együttműködési kötelezettséget az alábbiakban írja elő: ,,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 nem a
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki."

„Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról
(fogyasztói online vitarendezési irányelv) a következők szerint rendelkezik:
14. cikk (2) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben
érintett azon kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot
igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget
vállalnak. tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről.
valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik
rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell
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meqieleníteniük honlapiukon. 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 online vitarendezési platform elérhetősége:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

w) a békéltető testülethez fordulás lehetöségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető
testület nevéről és székhelyének postai címéről.

~ A hatóság továbbá megállapította, hogy a vállalkozás nem tartotta be a Korm. rendelet 11 §
(5) bekezdését, mely 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 egyértelmü legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3.
mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható."

6. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó
tájékoztatás hiányos a weboldalon, az alábbiak szerint:
• A webáruház honlapján elállási nyilatkozatminta nem áll rendelkezésre.

A webáruház honlapján az alábbi - elállási jogra vonatkozó - tájékoztatások semmilyen
formában nem kerültek feltüntetésre:
• a fogyasztó elállási/felmondási jogát nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű

nyilatkozatával is gyakorolhatja
• a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti

időszakban is gyakorolhatja
• a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14

napon belül vissza kell juttatnia
• ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást

választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni
• a vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés
megtérítését

A hatóság kifogásolta továbbá, hogy nem megfelelően tájékoztatja a vállalkozás a fogyasztókat
a webáruház oldalán az alábbiakról:
• elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható,
• elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett

teljes összeget.

Szintén kifogásolásra került, hogy a webáruház honlapján feltüntetett elállási jogról szóló
tájékoztatások nem megfelelőek. az alábbiak szerint:
• Elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza.
• Az elálláskor a termék csak az eredeti számlával/nyugtával együtt küldhető vissza.
• Elálláskor a vételár mellett a megrendeléskori szállítási költséget nem fizeti vissza.
• A már hatályon kívül helyezett, 17/1999. Korm. rendeletre, valamint a 213/2008. (VIII. 29.) Korm.

rendeletre utal.
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A vállalkozás az ÁSZF menüpontban az elállási jogra vonatkozóan az alábbi, nem a jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalmú tájékoztatásokat helyezte el:
„5. Elállás, garanciális feltételek

Az elállási határidő a termék kézhezvételétől számított 14 munkanap, mely idő alatt indoklás nélkül
elállhat a fogyasztó a szerződéstől.

A webáruház a fogyasztó által a termékre kifizetett összeget 30 napon belül köteles fogyasztó
részére megtéríteni, levonva a szállítási költséget, ha a vevő igénybe vette a házhozszállítást. A
termék visszaszolgáltatásáról, és annak költségéről fogyasztó köteles gondoskodni a termék eredeti
csomagolásában.

ELÁLLÁS JOGA ÉS SZAVATOSSÁG

Az elállás joga

Megrendelése során ón élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben
részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Internetes vásárlások esetén ón a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon
belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével
jelezheti. A vásárló átvételi dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat
szállítójegyzéke. E/állásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de

legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni,
egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról.

Az árut eredeti számláiáva/ együtt kérjük visszaküldeni."

Az ellenőrzés során megállapításra került továbbá, hogy a vállalkozás a webáruház oldalán
semmilyen formában nem tájékoztatta a fogyasztókat az alábbiakról:
• az elállási jog gyakorlása esetén - a távollévők között kötött szerződés esetében - a termék

postai küldeményként nem küldhető vissza;
• arról, hogy a fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a teljesítés

megkezdését követöen gyakorolja a felmondási jogát;

~ A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót a Korm.
rend. 11. § (1) bekezdés i), j), k) pontjában leírtakról: ,,Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és
távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és
közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót: (. . .)

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;
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A hatóság felhívja a vállalkozás figyelmét, hogy a weboldalon közzétett, - fentiekben
felsorolt - nem megfelelő tájékoztatásoknak a Korm. rendelet alábbi jogszabályi
rendelkezéseknek kell megfelelnie:

20.§ (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
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.

20.§ (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §
ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja.

22 § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a
távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket is."
23. § (3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket.

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a
távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az
elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a
vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
24. § (2) ,,A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve,
ha a vállalkozás vállalta e költség viselését."

25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért
felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i)
pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
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26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését
követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a
felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a
vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a
szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell
megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg
túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített
szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

:,. A hatóság továbbá megállapította, hogy a vállalkozás - azzal, hogy a hatósági ellenőrzés során
az elállás érvényesítésekor úgy tájékoztatta a fogyasztóként megjelent hatósági munkatársat, hogy
nem fizeti vissza a szállítási költséget - nem tartotta be a Korm. rendelet 23 § (1) bekezdését.
A Korm. rend. 23. § (1) bekezdése szerint: ,,Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az
üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás
haladéktalanul, de legkésőbb az e/állásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve ~
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket ís."

7. A próbamegrendelés és próbavásárlás során tett megállapítások:
• A próbavásárlás során a vállalkozás a megrendelést aznap elektronikus úton visszaigazolta. A

visszaigazoló email ellenőrzése során a hatóság megállapította, hogy az alábbiak semmilyen
formában nem kerültek feltüntetésre a visszaigazoló e-mailben:

• Jótállás feltételei
• Elállási jog megléte, esetleges hiánya és gyakorlásának feltétele
• Fogyasztói kifogások megtételének helye

:;,. A hatóság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a vállalkozás nem tartotta be a Korm.
rendelet 18 §-ának rendelkezéseit, mely szerint: "A távollévők között kötött szerződés megkötését
követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az
átadáskor, a szo/gáltatásnyújtására 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 hatóság a fenti jogsértés megszüntetésére javasolja azt a módszert, hogy a vállalkozás a
rendelés e-mailen történő visszaigazolásához PDF formátumban csatolja például a vállalkozás
hatályos ÁSZF-ét, amennyiben az ÁSZF tartalmazza a szerződés megkötését megelőzően a
vállalkozás által világosan és közérthetö módon történő tájékoztatását a Korm. rend. 11 § (1)
bekezdésében foglaltakról.

• A visszaigazoló e-mail ellenőrzése során a hatóság kifogásolta továbbá, hogy a vállalkozás a
termék átvételét követően kizárja a termék sérülésével kapcsolatos fogyasztói panaszok
közlését, valamint a panasztétel feltételeként az előzetes jegyzőkönyv felvételét szabja meg. Erre
vonatkozóan a vállalkozás a következő tájékoztatást tüntette fel:
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a hatóság megállapította, hogy a vállalkozás az alábbi tájékoztatást tüntette fel annak végén:
„Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen
fel Jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről
Jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni."

A hatóság megállapította, hogy a fenti tájékoztatás utolsó mondata az Fgytv. 17/A. §-ában foglalt
panaszjog korlátozását jelenti, mivel a panaszjog gyakorlásának nem jogszabályi feltétele a
megrendelt termék kézbesítésében közreműködő futárszolgálat futára előtti előzetes jegyzőkönyv
felvétele, a jegyzőkönyvnek a bizonyítás kérdéskörében lehet szerepe. A termék sérülésével
kapcsolatos fogyasztói panasz közlésére a termék átvétele után is sor kerülhet, ezt a vállalkozás
jogszerűen nem zárhatja ki.

~ A hatóság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a vállalkozás nem tartotta be az Fgytv. 17/A
§ (3) bekezdését az alábbiak 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."

• Az ellenőrzés során a hatóság kifogásolta, hogy a vállalkozás jótállási jegyet nem adott át.
A próbavásárolt termék a Jótállási rendelet mellékletében felsorolt kategóriák egyikébe tartozik (,,23.
be/- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 OOO Ft eladási ár teteti;"), ezáltal a vállalkozást jótállási
kötelezettség terheli.

~ A fentiekre tekintettel a hatóság megállapította, hogy a vállalkozás nem tartotta be a Jótállási
rendelet 3 § (1) bekezdését, mely szerint
3 § (1) ,,A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási Jegyet a fogyasztó
rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a Jótállási határidő végéig biztosítja a Jótállási Jegy
tartalmánakJól olvashatóságát."

• A megküldött számla vizsgálata során a hatóság az alábbiakat állapította meg:
A mellékelt számlán a teljesítés időpontjaként a megrendelés napja, vagyis 2020. június 05. került
feltüntetésre, azonban a termék kiszállítása 2020. június 09. napján történt.

8. A webáruház vizsgálata során az Fttv. alapján megállapított (egyéb) jogsértések:

~ A hatóság megállapította, hogy az indokolási rész 4., 5. pontjában meghatározott jogsértéssel a
vállalkozás egyben az Fttv. 3 § (5) bekezdése szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot
folytatott, mivel a fogyasztók részére nyújtott hiányos tájékoztatásával teljes körűen nem tett eleget
az Ektv.-ben, valamint a Korm. rendeletben előírt tájékoztatási kötelezettségének:

"Fttv. 3. § (5) 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."

12 



};;- Továbbá megállapításra került, hogy a vállalkozás azzal, hogy
- az indokolási rész 5. és 6. pontjában leírtak szerint a honlapján, valamint a visszaigazoló e

mailben jogszabálysértő módon tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy a panasztételhez
előzetesen a futárnál történő jegyzőkönyv felvételének követelményét írja elő,

- az elállást az eredeti számla és csomagolás meglétéhez köti,
- a mellékelt számlán négy nappal korábbi teljesítési időpontot ad meg, mint a tényleges

termékátvétel napja (számlán teljesítés dátuma 2019.06.05., míg az átvétel napja 2019.06.09.),
amellyel a szavatossági/jótállási idő kezdetét (mivel a számla szolgála a
szavatossági/jótállási idö kezdetének igazolásául) a fogyasztó hátrányára tévesen jelöli
meg,
mellyel az elállási jog gyakorlásának igazolásául is a fogyasztó hátrányára négy nappal
rövidebb idő áll rendelkezésre

megsértette az Fttv. 3. § (1) és (2) bekezdése alapján a 6 § (1) bekezdés i) pontját, az
alábbiaknak megfelelően:
Az Fttv. 6. § (1) bekezdése értelmében: ,,Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely
valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi
körülményére - olyan módon jelenit 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,"

};;- Továbbá a hatóság megállapította, hogy a vállalkozás az indokolási rész 5., 6. pontjában leírt:
- a hatályon kívül helyezett jogszabályokra hivatkozás,
- a termék vételárának szállítási költség nélküli visszafizetése
vonatkozásában a tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával, illetve hiányos, nem megfelelő
tájékoztatással tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amivel megsértette az az
Fttv. 3. § (1) és (2) bekezdése alapján a 7. § (1) bekezdését az alábbiak szerint:

7. § (1) 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)."

9. A hatóság megállapította továbbá, hogy a vállalkozás az indokolási rész 4, 5., 6. pontjában leírt
magatartása kimerítette az E-kereskedelmi súlyos jogsértésről szóló Korm. rendelet 1. §-ában
leírtakat, mely alapján: ,,A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51/8. § (1)
bekezdésének 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 vállalkozás
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a) a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), c),
d}, h), fl, m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról, (. . .)

Az Fttv. 10. § (1) bekezdése értelmében: ,,A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt ... a fogyasztóvédelmi hatóság jár el."

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

Az Fgytv. 45/A. § rendelkezései alapján: (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződés
létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével -

a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,
b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csoporttal,
d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint
e) a vállalkozásnak a békéltető testületre vonatkozó 17/A. § (1 a) bekezdése szerinti tájékoztatási,
valamint a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott
együttműködési kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott
jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként
meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseken túl, ha külön törvény vagy
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi
a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként
kötelezően megállapított árára,
d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére,
továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Az Fgytv. 47. § (1) bekezdése értelmében, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a
45/A. § (1 )-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset
lényeges körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a
jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny - figyelembevételével és az
arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: ...
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
e) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,( ... )
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki."
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Az Fgytv. 47. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek
tartja - határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a
jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse.

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése értelmében: ,,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."

Az Fgytv. 47/C. (1a) pontja értelmében: ,,Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó
vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ismételten megállapított jogsértése
esetén a bírság összege 200 ezer forinttól
a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá 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 2 milliárd forintig,

b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió 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."

Az Fgytv 51/8. § (1) alapján „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 által hozott véglegessé vált
döntést vagy a bíróság által hozott jogerős döntést, valamint az azzal kapcsolatos alábbi adatokat:

a) a közzététel e § szerinti jogcímét,
b) a véglegessé válásra vagyjogerőre történő utalást,
c) az eljáró hatóság vagy bíróság megnevezését,
d) az ügy számát és tárgyát,
e) a jogsértő vállalkozás nevét, székhelyét, a nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát és

adószámát,
f) a vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára

beazonosítható elnevezését, honlapjának címét,
g) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényére történő utalást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését, valamint
i) a közzététel napját és a honlapról történő törlés (7) bekezdés szerinti várható időpontját.

Az E-kereskedelmi súlyos jogsértésről szóló Korm. rendelet 1. §-a szerint: ,,A fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 51/B. § (1) bekezdésének 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 vállalkozás
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a) a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdés b}-d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról, (. . .)

A vállalkozás terhére meghatározott jogkövetkezmény megállapításánál az eset lényeges
körülményeit a hatóság értékelte.

A hatóság a jogkövetkezmény megállapításánál figyelembe vette, hogy a vállalkozás a jogsértést
bizonyíthatóan egy - a hatóság által ellenőrzött - honlap esetében valósította meg. A jogsértéssel érintett
fogyasztók számáról nem áll rendelkezésre adat, azonban a hatósági ellenőrzés során a hatóság
munkatársait bizonyíthatóan érintette A tájékoztatás hiányával kapcsolatos jogsértés minden, a
webáruházat megtekintő és használó fogyasztót érintett.

Megállapításra került továbbá, hogy a jogsértő állapot idötartama, valamint a jogsértéssel érintett áruk
értéke tekintetében a határozat meghozatala során adat nem állt rendelkezésre, így ezen körülményt a
hatóság a jogkövetkezmény meghatározása során nem vette figyelembe.

A szerződéskötés technikai feltételeiről szóló tájékoztatás fontos része, hogy a fogyasztó a szerződési
nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési
kötelezettséget von maga után. A tájékoztatás meg nem adásával a vállalkozás sérti a fogyasztó
tájékoztatáshoz fűződő jogát.

A szerződést tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás részeként a vállalkozás
köteles a fogyasztót tájékoztatni a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a kiszállítás
határidejéről, a fizetés feltételeiről és a szállítás költségeiről A tájékoztatás meg nem adásával a
vállalkozás sérti a fogyasztó tájékoztatáshoz fűződő jogát.

Mérlegelte a jogsértéssel megvalósult fogyasztói érdeksérelem körét és súlyát, vagyis azt, hogy a
vállalkozás a panaszügyintézéssel kapcsolatos téves tájékoztatásával sérti a fogyasztók
tájékoztatásához fűződő alapvető érdekét, valamint gátolja a fogyasztókat jogainak érvényesítésében.

Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, a
fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez.tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési
platform létezéséről. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell
megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott e-mailben.
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU)

Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés
általános feltételei között is. Amennyiben a vállalkozás ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tesz
eleget, korlátozza a fogyasztót a jogorvoslathoz való jogának gyakorlásában.

A vállalkozás elmulasztotta az internetes honlapján pontosan megadni, hogy a fogyasztó mely békéltető
testület eljárását kezdeményezheti A békéltető testülethez fordulás lehetőségének, a vállalkozás
székhelye szerint illetékes békéltető testület nevének, a székhely postai címének hiánya a fogyasztók
jogorvoslathoz való jogát sérti. Ennek hiányában a vállalkozás súlyosan sérti a fogyasztók megfelelő
tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sérülhet a fogyasztó érdekérvényesítéshez való joga is, mivel
ezen információ hiányában nem gyakorolhatja a törvény által biztosított jogait. A békéltető testület
eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezetek közötti vitás ügyek egyezségen alapuló
rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói
jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. Ez röviden azt jelenti, hogy
a fogyasztó olyan jogorvoslati lehetőséggel rendelkezik, amely a bírói útnál sokkal gyorsabb és
egyszerűbb. Azzal, hogy a vállalkozás elmulasztja tájékoztatni a fogyasztót fogyasztói jogvita esetén a
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békéltetö testülethez való fordulás lehetöségéröl, korlátozza a jogorvoslathoz való jogának
gyakorlásában

A hatóság a döntés meghozatalánál figyelembe vette, hogy a vállalkozás fogyasztót megilletö elállási
jogra vonatkozó tájékoztatása hiányos volt, többek között nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy a
termék postai küldeményként nem küldhetö vissza oly módon, hogy a termék visszaküldésének
költségét a vállalkozás viselje, illetve elállási/felmondási nyilatkozat nem állt rendelkezésre, nem
tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti idöszakban is
gyakorolhatja az elállási jogát.

Amikor a vállalkozás a számla dátumaként a tényleges teljesítéstöl eltérö napot tünteti fel, tevölegesen is
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg A szerzödéskötés és a termékátadás idöpontja a
szavatosság/jótállás, valamint a fogyasztót megilletö indokolás nélküli elállási jog határidejének a
számítása miatt lényeges elem, amennyiben ennek idöpontjában megtéveszti/bizonytalanságban tartja a
vállalkozás a fogyasztót, ezzel korlátozza öt a jogszabályban biztosított szavatossági, jótállási és elállási
jogának gyakorlásában A vállalkozás a fenti magatartásával veszélyezteti a fogyasztók vagyoni- és
érdekérvényesítéshez füzödö érdekeiket.

A jótállási jegy átadásának az elmulasztásával a vállalkozás súlyosan sérti a fogyasztók megfelelö
tájékoztatáshoz fűződő érdekét, mivel a jótállási jegy tartalmazza az igényérvényesítési lehetöségeket
és annak feltételeit, mely alapján a fogyasztó eldönti, hogy gyakorolja-e jogát az áruval kapcsolatban. A
vásárló a termék esetleges meghibásodása esetén - a jogai ismeretének hiányában- nem érvényesíti a
jogszabály által biztosított jótállási igényét (mely a fogyasztókra nézve kedvezőbb feltételekkel
érvényesíthetö, mint a szavatossági igények esetén), ezáltal sérül a jogérvényesítéshez való érdeke is.
A jogszabály elöírása szerint a jótállási jegynek a jótállási idö egész tartama alatt meg kell öriznie az
olvashatóságát, ennek hiányában sérül a fogyasztó igényérvényesítéshez füzödö joga.

A hatóság mérlegelte, hogy a vállalkozás tartós adathordozón nem adott visszaigazolást a megkötött
szerzödésröl, melynek tartalmaznia kell a Korm. rendeletben előírt kötelező tájékoztatási elemeket. A
megkötött szerzödésröl tartós adathordozón történő tájékoztatásnak azért van jelentösége, mert a
vállalkozás az általános szerződési feltételeinek, tájékoztatásainak aktualizálása során, a webáruházban
feltüntetett tájékoztatásait bármikor változtathatja. A fogyasztónak joga van ahhoz, hogy tárolni tudja a
szerződéskötés idöpontjában a rá vonatkozó általános szerzödési feltételeket, tájékoztatásokat.

Amikor a vállalkozás az elállási joggal összefüggésben már hatálytalan jogszabályra hivatkozott, a
vállalkozás veszélyeztette a fogyasztók vagyoni- és érdekérvényesítéshez füzödö érdekeit.

A vállalkozásnak az elállási és felmondási jogot érintö alapvetö információkról tájékoztatást kell adnia a
fogyasztók részére. A hatóság mérlegelte, hogy a vállalkozás az elállással/felmondással kapcsolatban
nem megfelelö tájékoztatás nyújtásával, illetve azzal, hogy nem nyújtott tájékoztatást, egyúttal
megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvényben elöírt jogszabályi rendelkezéseket.

A döntés meghozatalánál a fentieken túl a hatóság figyelembe vette azt is, hogy a vállalkozás - a
létszám- és gazdálkodási adatainak értelmében - a kis- és középvállalkozásokról, fejlödésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (továbbiakban: Kkvtv) 3 § (1) bekezdésében meghatározott
kritériumok figyelembe vételével kis/középvállalkozásnak minösül.

A hatóság mérlegelési jogkörében eljárva figyelembe vette, hogy a vállalkozás jogsértése elsö esetben
fordult elö, erre tekintettel a hatóság úgy ítélte meg, hogy a jogsértő magatartás megtiltásának,
valamint a jogsértő állapot megszüntetésének elrendelésétől kellő visszatartó hatás várható.
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A fentiekre tekintettel hatóság a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását mellőzte, és a fent megjelölt
mérlegelési körülmények figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Mindezekre tekintettel a hatóság megtiltotta a vállalkozás számára a jogsértő magatartás további
folytatását annak érdekében, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson, határidő tűzésével
kötelezte továbbá, hogy szüntesse meg a jogsértő állapotot, valamint javítsa ki a feltárt hibákat,
illetve pótolja a hiányosságokat, melyek megtörténtéről hitelt érdemlően tájékoztassa a hatóságot.

A hatóság felhívja a vállalkozás figyelmét, hogy az ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezéseket
tartalmazó jogszabályok ismételt megsértése esetén a hatóság a vállalkozás terhére
fogyasztóvédelmi bírságot szab ki az Fgytv. 47. § (1) bekezdése és a 47/C. (1a) bekezdése alapján.

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 26. §-a a
kapcsolattartásra vonatkozóan az alábbi szabályokat tartalmazza: ,,(1) A hatóság írásban, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a
továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt. írásban), vagy
személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart
kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel."

Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2.§ (1) bekezdése szerint: "Az elektronikus ügyintézést biztosító
szervek a feladat-és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó
szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az
ügyfelekkel történő elektronikus intézését az e részben meghatározottak szerint kötelesek biztosítani."

Az Eüsztv. 9 § ( 1) bekezdése szerint: "Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény
vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi,
a 2.§ (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében
a.) az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,
b.) az ügyféljogi képviselője."

Eüsztv. 9. § (5) bekezdése szerint: "Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az
elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e
követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben
foglalt esetek kivételével - hatálytalan."

A fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztatja, hogy az elektronikus ügyintézés a központilag
biztosított e-Papír szolgáltatás útján lehetséges: https:f/epapir.gov.hu; Témacsoport:
Kormányhivatali ügyek; Ügytípus: Fogyasztóvédelmi feladatok; Címzett: Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során a vállalkozót terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért a hatóság annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkezett.

A hatóság a végleges határozat közzétételéről az Fgytv. 51.§ (3)-(4) bekezdései alapján gondoskodik.
A hatóság döntését a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. §
(1) és (4) bekezdése alapján, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A § (2)
bekezdése, továbbá a 387/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet 1. §, 2. § - ban biztosított hatáskörében eljárva
hozta meg, valamint az illetékessége az Ákr. 16. § ( 1) bekezdésén alapul.
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A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 82. § (1 ), a 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1)
bekezdése, a keresetindítás szabályairól a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 1. törvény 7. §
(1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja, a 37-40. §-ai, és az 50-55. §
ai rendelkeznek.
Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: ltv.) 45/A § (1)
bekezdése, a 62. § h) pontja alapján, megfizetésének módjáról az ltv. 74.§-a alapján rendelkezett.
Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1 ), (2) bekezdései,
és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, 608. §-a és 611 §-a rendelkezik.

Győr, 2020. augusztus 29.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából

A határozatról értesül:
1. POLC BOLT Kft. (KRID: 14142417)
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség (tájékoztatásul) (Hivatali kapu: 515115995)
3. Irattár
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