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PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

 
Ügyiratszám:PE/002/00244-3/2021 

Előzményi ügyiratszám:PE/002/02572/2020 

Ügyintéző: Szalkayné Bíró Tímea 

Telefon: (1) 459-4911 

Tárgy: Határozat 

Modulszám: 

  
 

H A T Á R O Z A T 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Wellness Vital Kft.-t (székhely: 2724 Új-
lengyel, Petőfi Sándor u. 48., adószám: 13876074-2-13, a továbbiakban:Vállalkozás)  
 

k ö t e l e z i 
 
arra, hogy: 

I. 
 

az általa üzemeltetett https://www.egeszsegaruhaz.hu elérhetőségű webáruház felületén a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat: 
 

- a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetési módokról, és a fuvarozás (szállítás) határidejéről, 
- a szállítás díjáról, 
- az online vitarendezési platformmal (ODR) kapcsolatban arról, hogy a platform az online adásvé-

teli és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez használható fel, va-
lamint az erre a platformra mutató https://ec.europa.eu/consumers/odr/ elektronikus linkről, 

- a Vállalkozás panaszkezelési módjáról, 
- a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 

testület nevéről, székhelyének postai címéről, illetve arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a 
Vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli, 

- a kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről olyan 
módon, hogy a fennálló különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen, 

- kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek értékesítése esetén annak fennállásáról és feltét-
eleiről, 

- az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, és az elállási nyilatkozat-mintáról, 

-  arról, ha a fogyasztót nem illeti meg az elállási/felmondási jog, illetve azokról a körülményekről, 

amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti az elállási jogát. 

 
Fenti kötelezettségeinek jelen határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül 

köteles eleget tenni. 

II. 
 

Jelen határozat véglegessé válásának napjától a jövőben a távollévők között kötött szerződés megkö-
tését követően a fogyasztónak minden esetben a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tartalommal adjon 
visszaigazolást a megkötött szerződésről.  

 

A fentieken túl a Hatóság 

 

kötelezi a Vállalkozást arra, hogy 

 

a Hatóság eljárása során észlelt jogsértések megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Hatóságot a 

határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül értesítse. 

https://www.egeszsegaruhaz.hu/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 

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

foganatosító szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - 

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

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

lyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki. 

 

A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányos-

ság, illetve a jogsértés megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvé-

delmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továb-

biakban Fgytv.) 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt 

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

alkalmazhatja.  

 

Ugyanakkor az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése értelmében, az ott meghatározott esetekben, a fogyasztó-

védelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki. Elektronikus kereskedelemre vonatkozó ismételt jog-

sértés esetén pedig az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése alapján a bírság minimum összege 200 ezer forint. 
 

A Hatóság eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről rendelkezni 

nem volt szükséges.  

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

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

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

A törvényszék eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi 
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. A törvényszék az ügy érdemében tárgyaláson 
kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a törvényszék sem tartja szükségesnek. 
Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye.  

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 
ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a törvényszéktől 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 igazo-
lására szolgáló okiratokat csatolni kell. 

 
I N D O K O L Á S  

 
1. Eljárási cselekmények 

 
a) „Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése” elnevezésű országos témavizsgálat 
ideje alatt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett Internet Laboratórium (a további-
akban: ITM) 2020. augusztus 25-én vizsgálat alá vonta a Vállalkozás által üzemeltetett 
https://www.egeszsegaruhaz.hu webáruházat, és az ellenőrzéssel egyidejűleg próbavásárlást folytatott le.  
 
 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://www.egeszsegaruhaz.hu/
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A próbavásárlás során az alábbi termék megrendelésére került sor: 
 

Termék neve: „Age Fit - instant hatású anti-aging szérum” 
Eladási ár: 7.490,- Ft/db 
Próbavásárolt mennyiség: 2 db 
 
Az ITM a megrendelt termékért 2 x 7.490,- Ft = 14.980,- Ft-ot, továbbá 1.000,- Ft szállítási díjat, mindösz-
szesen 15.980,- Ft-ot fizetett bankkártyával (megrendelés azonosítója: 36836). A megrendelt termék GLS 
futárszolgálattal 2020. augusztus 28. napján került kiszállításra, melyhez az EA002483/2020 sorszámú 
számlát mellékelték. 
 
A terméken található adatok: Agefit Anti-Age Serum 15 ml, agefit - Ránctalanító csodaszer azonnali ha-
tással 
Importőr: CH: MediaShop AG Industriering 3 9491 Ruggell Liechtenstein EU: MediaShop Gmbh 
Schwarzottstrasse 2a 2620 Neukirchen Austria 
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. 9028 Győr Fehérvári út 75. 
 
A termék 2020. szeptember 7-én laborvizsgálat céljából továbbításra került az ITM Fogyasztóvédelmi 
Piacfelügyeleti Főosztály Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumához. 
 
b) A próbavásárlás és a weboldal vizsgálata során az ITM jogsértés gyanúját észlelte, ezért 220. decem-
ber 10-én továbbította a Hatóság részére az általa rögzített bizonyítékokat. 

 
c) A Hatóság az ITM által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján a PE/002/02572-2/2020. számú 
hivatalos feljegyzésben rögzítette a weboldal ellenőrzései, valamint a próbavásárlás során észlelt, jelen 
határozat indoklásának 3. pontjában részletesen felsorolt hibákat, hiányosságokat. 

 

d) Mindezek alapján a Hatóság 2020. december 10. napján - hivatalból - eljárást indított a Vállalkozás 
ellen, mely tényről a PE/002/02572-3/2020 ügyiratszámú, 2020. december 14-én kelt végzésében értesí-
tette a Vállalkozást. Az említett végzésben a Hatóság részletezte a feltárt hibákat, hiányosságokat, vala-
mint tájékoztatta a Vállalkozást jogairól és kötelezettségeiről, és egyben adatszolgáltatásra hívta fel. 
  
e) A Vállalkozás 2021. január 7-én előterjesztett nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: 
 

„Először is engedje meg, hogy a megkésett adatszolgáltatás okait ismertessem. Az Ön által küldött vég-

zést 2020.12.14-én délután kaptuk meg. Az adatszolgáltatást 8 napon belül kérték a Cégünktől, de egy-

részt ez karácsony előtt volt pár nappal és sajnos nem volt lehetőségünk érdemben reagálni a levelükre. 

Másrészt viszont, mivel a kérdéses termék (Age Fit szérum) kapcsán dokumentumokat és adatokat kér-

tek be, a nagykereskedő/importőr partnerünk is leállt a munkavégzéssel még december 18-án, így nem 

tudtunk volna sajnos teljes körű tájékoztatást adni a termékről. 

Levelére reagálva az alábbi nyilatkozatot tudjuk tenni az Age Fit szérum forgalmazásáról. 

- Webáruházunk 2019. júliusa óta forgalmazza az Age Fit szérumot. 

- A weboldal látogatottsági adatairól, a felhasználók és az oldalmegtekintések számáról sajnos 

nem rendelkezünk konkrét adatokkal. Csupán egy átlagos napi kattintás számot tudunk közölni, 

ami naponta körülbelül 400. (De ez nem tükrözi valójában a napi látogatók, ill. vásárlások szá-

mát.) 

- A szóban forgó terméket a kifogásolt tartalommal 2019. júliusa óta jelenítjük meg. Ez idő alatt 36 

darabot adtunk el a szérumból, bruttó 7.490 Ft-os áron. 

- A kért bizonyító dokumentumokat egyenlőre - időhiány és a karácsonyi leállások miatt - eddig 

nem tudtuk beszerezni, de addig is, jóhiszeműségünk bizonyítékaként megjelölném a 

https://www.mediashop.hu oldalt, ahol az Age Fit szérumra rákeresve és az oldalon található 

videót megtekintve egyértelműen látható és hallható, hogy Cégünk viszonteladó partnerünk, a 

https://www.mediashop.hu/
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WS Teleshop oldaláról és marketing eszközeiről vette a termék alatt hirdetett marketing szöveget 

és a leírást a termékhez, nem pedig ötletszerűen találtuk ki szándékosan megtévesztve a vevő-

ket. A nevezett terméket semmilyen kommunikációs eszközön nem hirdettük, sem online, sem 

offline, sem a weboldalon sem azon kívül, mivel webshopunk fő profilja az egészségmegőrzés, 

így ez a anti-ageing termék nem tartozott a legkeresettebb termékcsaládba, nem vágott profilba. 

Az álláspontom a termékkel kapcsolatban az, hogy a reklám a véleményünk szerint a tényeknek 

megfelel. Az eladott terméket teljes megelégedettséggel használták a vevőink, egyetlen vásárlói 

visszajelzést sem kaptunk avval kapcsolatban, hogy nem vált volna be, vagy nem töltötte volna 

be a funkcióját. A terméket elsősorban a -hat, het jelzőkkel hirdettük, tehát nem kijelentettük, 

vagy tényként közöltük, hogy fiatalít a termék, hanem feltételes módban közöltük, hogy fiatalíthat. 

Legvégül csak annyit nyilatkoznánk a kifogásolt ÁSZF-el és az egyéb weboldal tartalmakkal kapcsolat-

ban, hogy még az év elején átnézzük a teljes oldalt és elvégezzük a szükséges módosításokat, ill. kija-

vítjuk az esetleges megtévesztő tartalmakat, hogy a törvényeknek teljesen megfelelő legyen.” 

f) A Vállalkozás fenti nyilatkozatán túlmenően 2021. február 1-jén megküldte a nevezett termék német 
nyelvű biztonsági dokumentációját, többnyelvű használati útmutatóját, valamint a termék PEPHA-
TIGHT összetevőjével kapcsolatos angol nyelvű specifikációját. 
 
 

2. A döntés meghozatala az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével történt: 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m),n), v), és w) pontjai alap-
ján az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelő-
zően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
  
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes ösz-
szegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre éssze-
rűen 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 kiszá-
mítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, 

 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a 
vállalkozás panaszkezelési módjáról, 
 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltak-
ról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról, 
 
l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, 
amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát, 
 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, 
 
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, 
 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testü-
let nevéről és székhelyének postai címéről. 
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A Korm. rendelet 11. § (4)-(5) bekezdése szerint: 
 
(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt mintatájé-
koztató megfelelő kitöltésével is megadható. 
 
(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó tájékoztatást 
a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával 
köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak 
jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható. 
 
A Korm. rendelet 14. §-a szerint: 
 
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást - 
világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az 
alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adat-
hordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. 
 
A Korm. rendelet 18. §-a szerint: 
 
A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére 
irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén 
legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazo-
lást 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 Korm. rendelet 20. § (1)-(3) bekezdései szerint: 
 
(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) be-
kezdésben 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) bekez-
désben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 
 
(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. 
 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatá-
rozott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolja. 
 

A Korm. rendelet 22. § (1) és (3) bekezdése szerint:  
 
(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. 
 
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatko-
zatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
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A Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján: 
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mó-
dot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 
 
A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja szerint: 
(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az át-
adást követő felbontása után nem küldhető vissza. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése alapján a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség sze-
rint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgá-
lása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 
köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz 
esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasz-
nálásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi vá-
lasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben 
írtak szerint köteles eljárni. Az (5) bekezdés tartalmazza annak leírását, hogy a jegyzőkönyvnek miket kell 
tartalmaznia. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdése alapján az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvet-
lenül 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 in-
dokolni köteles. 
 
Az Fgytv. 29. § (11)

  
bekezdése szerint: 

(11) 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 ta-
nácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára fel-
jogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy 
fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van beje-
gyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyez-
ségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 
 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosí-
tásáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet (továbbiakban: 524/2013/EU 
rendelet) 14. cikk (1) és (2) bekezdése alapján  

 
(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 elér-
hetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban letelepe-
dett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is.  
 
(2) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon kereske-
dőknek, 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 plat-
form felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektroni-
kus 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 szerző-
dés általános feltételei között is. 
 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. 
§ (1) bekezdése szerint a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés kere-
tében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) 
e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 
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A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tör-
vény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § h) pontja szerint: 

ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek 
mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.   

 
Az Fttv. 2. § d) pontja szerint: 
kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek 
az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen 
kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb 
kereskedelmi kommunikációja. 
 
Az Fttv. 2. § e) pontja szerint: 
kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével köz-
vetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől, 
 

Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerint: 

(1)Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.  
 
Az Fttv. 3. § (3) bekezdése szerint tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megté-
vesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). 
 
Az Fttv. 3. § (5)

 
bekezdése szerint: 

 
(5) A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) bekezdése sze-
rint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő keres-
kedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan 
információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan 
módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak 
közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára 
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas  
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos jogkövetkezmé-
nyek kockázata tekintetében. 
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – 
az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt 
elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelke-
zésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a kö-
rülményekből nem derül ki, és 
b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 
meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdése szerint a 7. § alkalmazásában 
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, 
b) kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi 
rendelkezésekben, illetve 
c) az 1. § (4) bekezdésének a)–d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi 
rendelkezésekben meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott 
kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős. 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján — figyelemmel arra, hogy a jogszabály a fogyasztók jogairól 
szóló 2011/83/EU irányelv rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott norma — a Korm. rendelet 
tájékoztatási követelményeiben előírtak az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében 
jelentős információnak minősülnek.  
 
A Korm. rendeletben, az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása az Fttv. 3. § 
(5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is minősül. 
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Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért 
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztön-
zése közvetlenül érdekében áll. 
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgál-
tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/A. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban, az 5. 
§-ban, a 14/A. §-ban, és 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 14. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatá-
sára a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meg-
határozott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. 
 
3. A Hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok és a Vállalkozás nyilatkozatának figyelembe véte-
lével az alábbi tényállást állapította meg: 
 
3.1. A Vállalkozás az általa üzemeltetett https://www.egeszsegaruhaz.hu elérhetőségű webáruház felüle-
tén nem, illetve nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat, tekintettel az 
alábbiakra: 
  
3.1.1. Nem volt egyértelmű a fizetési módokról szóló tájékoztatás, melyről két menüpontban is tájékoz-

tatnak, mivel azok nincsenek összhangban: az ÁSZF-ben a „A megrendelt termék/házhoz szállí-
tás díjának fizetésének módja” című bekezdésben  a fizetési módokról szóló tájékoztatás szerint 
utánvétellel, banki átutalással vagy a személyes átvétel során lehet fizetni, míg a Fizetési lehető-
ségek menüpontban közöltek szerint 5 féle módon lehet fizetni: utánvétellel, banki átutalással, 
készpénzes banki befizetéssel, online bankkártyás fizetéssel és készpénzben személyes átvétel-
lel. Megjegyzés: a próbavásárolt termék megrendeléskor volt lehetőség bankkártyás fizetésre, el-
lentétben a megrendelés során elfogadott ÁSZF-ben közöltekkel. 
 

3.1.2. Nem volt egyértelmű a szállítás feltételeiről (kiszállítást végző személyről), valamint a bankkár-
tyás fizetés esetében fizetendő szállítási díj összegéről szóló tájékoztatás, mivel szintén nincse-
nek összhangban az ezzel kapcsolatosan közölt információk a különböző menüpontokban:  
 

- Az ÁSZF-ben a Házhoz szállítási információk című bekezdésben arról tájékoztatnak, 
hogy a Magyar Posta és a FOXPOST futárszolgálat szállít házhoz munkanapokon 
8-18-ig, míg a Szállítási feltételek és díjak valamint a Szállítási információk menüpont 
szerint a megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat szállítja, munkanapokon 
9-17-között. 
 

- Az említett termék megrendelése során 1000.- Ft szállítási díj szerepelt a kosárban, a 
Szállítási feltételek és díjak menüpontban, valamint a Szállítási Információk menüpont-
ban bankkártyás fizetés esetére 1000.- Ft-os szállítási díjról tájékoztatnak, míg az ÁSZF 
szerint ennek díja 800 Ft. 

 

3.1.3. Az ÁSZF-ben az online vitarendezési platformmal (ODR) kapcsolatos tájékoztatás nem volt meg-
felelő, mivel a megjelenített linkre nem leheettt rákattintani, illetve hiányzott a tájékoztatás arról, 
hogy ez a platform a jogviták rendezésére használható. 
 

3.1.4. Hiányzott a panaszkezelés módjáról, a szóbeli és írásbeli panaszkezelés szabályairól szóló tájé-
koztatás, úgymint: 

 szóbeli (telefonos) panasztétel esetére vonatkozó jegyzőkönyvezésről, 

 a panaszkezelési (válaszadási) határidőről, 

 arról, hogy az írásban érkezett panaszra írásban ad választ, 

 arról, hogy a fogyasztó fogyasztóvédelmi ügy kapcsán a lakóhelye szerinti kormányhiva-
talhoz fordulhat. 

 
Továbbá az ÁSZF-ben az Egyéb hasznos linkek címszó alatt található http://www.fvf.hu/ link kap-
csán megjegyzésre került, hogy az nem a megadott Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség linkje, va-
lamint ezen szerv már nem létezik. 

 

https://www.egeszsegaruhaz.hu/
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3.1.5. Nem volt tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozás székhelye 

szerint illetékes békéltető testület nevéről, székhelyének postai címéről, illetve arról, hogy a bé-
kéltető testületi eljárásban a Vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli. 
 

3.1.6. Az ÁSZF-ben a Garancia című bekezdésben található, a kellék- és termékszavatosságról, illetve 
a jótállásról fennállásáról és feltételeiről szóló tájékoztatás nem volt megfelelő az alábbiak miatt: 
 

 a hibás teljesítés jogkövetkezményei között fennálló különbség a fogyasztó számára nem 

világosan és egyértelműen kerül megfogalmazásra. 

  

 a „garanciális” termékekkel kapcsolatos tájékoztatás sem megfelelő, mert csak a gyártói 

jótállás fennállásáról és feltételeiről tájékoztatnak, annak ellenére, hogy árusítanak olyan 

termékeket is, melyek tekintetében - jogszabály alapján - kötelező jótállás terheli a Vállal-

kozást, mint eladót.   

 
3.1.7. Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló tájékoztatás az alábbiak miatt nem volt megfelelő: 
 

 Jelenleg az internetes vásárlásokra (távollévők között kötött szerződésekre) az elállási jog gya-
korlásának szabályait is tartalmazó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet az irányadó jogszabály, 
ennek ellenére az ÁSZF-ben a Vásárlástól való elállás című bekezdésben a szavatossági és jót-
állási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV.29.) NGM rendeletre utalnak az 
elállási jog kapcsán, illetve az NGM rendelet jogszabályszövegét idézik. 
 

 A Korm. rendelet alapján a fogyasztónak a termék átvételétől számított 14 napon belül (és nem 
14 munkanapon belül) van lehetősége elállási/felmondási jogát gyakorolni, mely határidőtől a vál-
lalkozás a fogyasztó javára eltérhet, azonban ebben az esetben erről világosan és közérthetően 
kell tájékoztatást nyújtania.    
 

 Az elállási és felmondási jog nem minden esetben illeti meg a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 
29. §-a a felek eltérő megállapodása hiányában kizárja e jog gyakorlását. 
 
Az ÁSZF-ben található ugyan tájékoztatás a kivételszabály alá tartozó esetekről, de azon eset-
körről nem, mely alapján nem gyakorolható az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekinte-
tében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem 
küldhető vissza, annak ellenére, hogy a weboldalon árusítanak olyan terméket is (pl. étrend-
kiegészítők, kozmetikumok, stb.) mely terméket közvetlenül védő csomagolás felbontása esetén 
a fogyasztó nem élhet elállási jogával.  
 
Amennyiben viszont a fogyasztó még nem bontotta fel a csomagolást, elállási jogát az általános 
szabályok szerint gyakorolhatja, így megtévesztő az alábbi tájékoztatás, mely szerint a Vállalko-
zás a kivételszabályokat a kivételszabály alá nem tartozó termékre is kiterjeszti, vagyis a kivétel-
szabály alá nem tartozó termékek esetében is feltételként írja elő az eredeti, sérülésmentes, hi-
ánytalan csomagolás meglétét: 
 
„Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami eredeti, minden csomagolási és termékelemet 
tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a webáruházunkba." "Webáruházunk kizárólag sérü-
lésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vétel-
árat." 

 

 Hiányzik a tájékoztatás arról, hogy a fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatko-
zat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. 
 

 Nem áll rendelkezésre elállási/felmondási nyilatkozatminta. 
 

 Hiányzik a tájékoztatás arról, hogy a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja 
és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az ÁSZF-ben külön bekezdésben írnak 
a visszamondásról, módosításról, nem pedig az elállási jogról szóló tájékoztatás körében: „A le-
adott megrendelés módosítására vagy lemondására is van lehetőség mindaddig, amíg a csomag 
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nincs lezárva (kiszállításra előkészítve). Ezt az igényét kérjük írásban jelezze felénk az 
egeszsegaruhaz@gmail.com e-mail címünkön. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségvi-
selés nem terheli." 
 

 Nincs tájékoztatás arról, hogy írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot el-
küldeni 14 napon belül. 
 

 Hiányzik az előzetes tájékoztatás arról, hogy ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges 
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többlet-
költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. 

 
3.2. A próbavásárlás során tapasztaltak: 
 
A megrendelési folyamat végén a kosárban 1000 Ft szállítási díj szerepelt, a Szállítási feltételek és díjak 
menüpontban bankkártyás fizetés esetére 1000 Ft díj felszámításáról tájékoztattak, az ÁSZF-ben viszont 
800 Ft szerepel. Erre tekintettel nem volt egyértelmű az előzetes tájékoztatás a szállítás díjáról.  
 
3.3. A teljesítésről adott előzetes tájékoztatás megtévesztő jellegének vizsgálata: 
 
A kiszállítás nem a honlapon előzetesen megadott rövid szállítási határidőben történt. A Szállítási infor-
mációk menüpontban 1-2 munkanap szállítási határidőről tájékoztattak, a termék oldalán azonban a vár-
ható szállítási időre 1 munkanapot hirdettek, továbbá az Üzletszabályzat (ÁSZF) menüpontban foglaltak 
szerint a munkanapokon 12 óráig beérkezett és raktáron lévő megrendeléseket legkésőbb a következő 
munkanapon teljesítik. Az előzetes tájékoztatás szerint tehát a rendelést követő munkanapon kellett vo l-
na megérkeznie a csomagnak, ugyanis a rendelés elküldésére 2020. augusztus 25-én 11:41-kor került 
sor, azonban ez nem valósult meg, a csomag csak 2020. augusztus 29-én került kiszállításra. 
 
3.4. Egyéb ellenőrzési szempontok kapcsán tett megállapítások: 

A tartós adathordozón történő visszaigazolás meglétének és tartalmának vizsgálata: 

A megrendelés elküldését követően a Vállalkozástól érkezett tájékoztatás (elektronikus visszaigazolás, 

illetve számla) tartalmának együttes vizsgálata során megállapítást nyert, hogy csak részben tartalmazta 

a visszaigazolás jogszabályban foglalt kötelező tartalmi elemeit, ugyanis hiányzott: 

- az elállási jog megléte, esetleges hiánya, valamint e jog gyakorlásának részletes feltételeiről szóló tájé-
koztatás, 
- a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről szóló tájékoz-
tatás. 
 
Megállapítást nyert továbbá, hogy a visszaigazolásban megadott linkeken keresztül elérhető volt maga a 
weboldal, illetve az ÁSZF, a fentiekben részletezettek szerint azonban azok tartalma e körben (elállási jog 
és szavatosság) hiányos volt, továbbá az ily módon (a visszaigazolásban linken keresztül) történő tájé-
koztatást a Hatóság abban az esetben sem tudja elfogadni, ha a linkek megfelelő tartalmú ÁSZF-re navi-
gálnak, mivel tartós adathordozónak csak a papír, USB kulcs, CD, DVD, memória kártya, elektronikus 
levél minősül, a weboldalon elérhető tartalom nem. 
   
Erre való tekintettel megállapítást nyert, hogy a Vállalkozás nem bocsátott rendelkezésre tartós adathor-
dozón a Korm. rendelet 18. §-ában előírt tartalmú visszaigazolást a termék átadásáig. 
 
3.5. A Hatóság vizsgálta továbbá az „Age Fit instant hatású anti-aging szérum" elnevezésű termék adott 
célra való alkalmassága, a használatától várható eredményével kapcsolatban a weboldalon megjelenített 
alábbi állítások jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét: 
 
„Az Age Fit szérum azonnal eltüntetheti az apróbb ráncokat és a szemkörnyéki táskákat, hatása pedig 
több órán keresztül látványos marad! Feszesíti a mimikai ráncokat a homlokon, valamint a szem és a száj 
körül. Halványíthatja a szarkalábakat és csökkenti a szemkörnyéki puffadást is. Akár 10 évet is fiatalod-
hat néhány másodperc alatt."  
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„Képzelje el, hogy tíz évet fiatalodhat akár alig 60 másodperc alatt! Nem hiszi? Pedig lehetséges, leg-
újabb szérumunkkal, a WS Teleshoptól! Bemutatjuk az Age Fit-et, egy forradalmian új szérumot, amellyel 
azonnal, szinte éveket fiatalodhat! Próbálja ki Ön is és nyerje vissza fiatalságát mindössze pár másod-
perc alatt!"  
 
„A titok az exkluzív formulában rejlik, ami segíthet megnövelni a bőr feszességét. Csak vigyen fel alkal-
manként néhány cseppet, és a ráncok maguktól halványodni kezdenek már egy perc múlva." 
 
„Látható hatás akár 60 másodperc alatt"  
 
„A c-vitaminban gazdag Pepha Tight molekula simító réteget képez az arcán, a szintetikus kígyókomplex 
formula pedig rugalmasabb bőr kölcsönöz Önnek akár 8 órán át!"  
 
„Látható azonnali hatás akár 1 perc után." 
 

A csatolt dokumentumok alapján a Hatóság azon álláspontra jutott, hogy a Vállalkozás eleget tett a ke-
reskedelmi gyakorlat részét képező tényállítások valóságtartalmának igazolására vonatkozó kötelezett-
ségének, mivel a szóban forgó termék adott célra való alkalmasságára, a használatától várható eredmé-
nyekre vonatkozó egyes állítások megalapozottságát az előterjesztett bizonyítékokkal alátámasztotta. 
Erre tekintettel e körben a Vállalkozás terhére jogsértés nem került megállapításra.   
  
4. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) h) i) l) m) n) v) w) pontja, 18. §-a, 

 
 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése, 

 
 Fentieken túl megállapításra került, hogy a Vállalkozás megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését 

is, tekintettel arra, hogy: 
 

 a Korm. rendeletben és az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása, 
az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is minősül, 
 

 az elállási jog feltételeiről szóló hiányos tájékoztatás - tekintettel az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) 
pontjára - az Fttv. 7. § (1) bekezdés szerinti megtévesztő mulasztásnak és ezáltal tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatnak is minősül, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat alkalmas arra, hogy a 
fogyasztó ügyleti döntését torzítsa. 

 
5. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) c) pontjai értelmében, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
megállapítja a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsérté-
sét, az eset lényeges körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtarta-
mának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny - figyelembevéte-
lével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával: 
(…) 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást. 
 
Az Fgytv. 47. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén 
a fogyasztóvédelmi hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja - 
határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés 
megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. 
 

A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése értelmében: Az (1) 
bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalom-
mal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással ösz-
szefüggő ismételten megállapított jogsértése esetén a bírság összege 200 ezer forinttól 
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a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevétel-
ének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészsé-
gét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jog-
sértés esetén 2 milliárd forintig, 
b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió forintig, illetve a fogyasz-
tók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles kö-
rének 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. 
 
6. Mérlegelési szempontok 
 
Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a 
jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, 
valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg. 
 
A jogsértés súlya tekintetében az alábbiakat vettem figyelembe: 

 
A fogyasztók érdekei sérelmének köre: 
 
A fizetés módjáról, a szállítási határidőről illetve a szállítási költségről szóló hiányos illetve nem egyértel-
mű tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerző-
dés megkötése előtt ismernie kell a választható fizetési módokat, az előrelátható teljesítési határidőt, 
valamint valamennyi fizetési módhoz tartozó járulékos költséget, hogy azzal már a döntéshozatal előtt 
számolhasson. Adott esetben ugyanis ezen információ a fogyasztó ügyleti akaratát is befolyásolhatja, 
mivel amennyiben a fizetési mód fontos számára, azt a szolgáltatót választja, amelyik a számára kedve-
zőbb lehetőséget biztosítja, továbbá amennyiben az időtényező fontos számára, azt a szolgáltatót vá-
lasztja, amelyik a gyorsabb kiszállítást vállalja. 
 
A panaszkezelés módjáról szóló tájékoztatás hiánya a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy a Vállalkozás a panaszt 
milyen módon intézi, hogy azzal számolhasson. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a 
fogyasztó panasza elutasítása esetén a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz is fordulhat. E körben tehát 
indokolt a már nem hatályos adatok, linkek törlése, illetve a Hatóság javasolja valamennyi kormányhivatal 
elérhetőségének feltüntetését, vagy a http://kormanyhivatal.hu link elhelyezését a weboldalon. 
 
A Vállalkozás köteles az internetes honlapján pontosan megadni, hogy a fogyasztó – jogvita esetén – a 
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá fel kell tüntetnie a Vállalkozás székhelye szerint 
illetékes testület nevét, és székhelycímét. Ezen adatok közzétételének elmulasztásával a Vállalkozás 
súlyosan sérti a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sérülhet a fogyasztó ér-
dekérvényesítéshez való joga is, mivel ezen információ hiányában nem gyakorolja a törvény által biztosí-
tott jogait. A Hatóság a fentieken túlmenően azt javasolja, hogy a weboldalon – lehetőség szerint – le-
gyen elérhető valamennyi békéltető testület neve és postai címe. 
 
Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli. Figyelemmel tehát az Fgytv. alapján a vállalkozásokat a békéltető testületi eljárás-
ban terhelő együttműködési kötelezettségre, a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének v) pontjára tekin-
tettel a Vállalkozás köteles erről tájékoztatást is nyújtani.  
 
A Vállalkozásnak jogszabályon alapuló kötelezettsége tájékoztatást nyújtania az online vitarendezési 
platformról létezéséről, valamint arról, hogy az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredői 
fogyasztói jogviták rendezésére szolgál, továbbá meg kell jelenítenie a honlapján az online vitarendezési 
platformra mutató elektronikus linket. 
 
A kellékszavatosságról, és a termékszavatosságról szóló nem egyértelmű tájékoztatás valamint a kötele-
ző jótállás fennállásáról és feltételeiről szóló tájékoztatás elmulasztása szintén a fogyasztó tájékoztatás-
hoz való érdekét sérti. A vállalkozás ugyanis a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasz-
tót e jogokról tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó ezen jogaival megfelelően, kellő időben élni 
tudjon. A Vállalkozás a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó jogszabá-
lyi kötelezettségről, a hatályos jogszabályoknak, illetve a Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatá-
jékoztató tartalmának megfelelően köteles előzetes tájékoztatást nyújtani. 

http://kormanyhivatal.hu/
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Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló hiányos tájékoztatással megvalósuló jogsértés a fogyasz-
tó tájékoztatáshoz, jogérvényesítéshez való érdekét egyformán érinti, ezáltal kiemelten sérti a fogyasztók 
alapvető érdekeit. Az interneten keresztül létrejött szerződések esetén biztosított speciális elállási jog 
kompenzálja egyrészt az információk és a szakmai tájékoztatás hiányát, másrészt a szerződéskötés sajá-
tosságaiból 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 az elállás jogáról teljes körűen tájékoztatni annak érdekében, hogy a 
fogyasztó a jogával megfelelően élni tudjon. Az elállási jogról szóló nem megfelelő tájékoztatás egyben 
megtévesztő is, mivel a fogyasztó nem kap megfelelő információt az őt megillető jogokról és ez az ügyleti 
döntés meghozatalát befolyásolhatja. 

 
A tartós adathordozón adott visszaigazolás tartalmi hiányosságával a vállalkozás a fogyasztó tájékozta-
táshoz fűződő alapvető érdekét sérti. A visszaigazolásban foglalt tájékoztatás olyan jelentős információ-
kat tartalmaz, amelynek megléte elősegíti a vásárlót jogai gyakorlásában. Erre való tekintette tehát a 
vásárlót ezen információ elhallgatásával megakadályozhatja a vállalkozás, hogy elállási, panaszételi, 
illetve jótállási jogát a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően gyakorolja. 
 
A jogsértő magatartás kiterjedtsége: 
 
A jogsértés bizonyíthatóan a Vállalkozás weboldalán valósult meg, mely a jogsértés alapesete, így enyhí-
tő körülményként nem értékelhető. 
 
A jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján valósult meg, minden olyan fogyasztót érin-
tett, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a termékek iránt. A szabálytalanságok az összes 
fogyasztó érdeksérelmét okozták, azokét is, akik csak érdeklődés szintjén, vásárlás nélkül tájékozódtak a 
honlapon.  
 
A jogsértéssel érintett áruk értéke tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem volt 
lehetséges. 
 
A jogsértő állapot időtartama tekintetében az alábbiakat vettem figyelembe:  
 
A jogsértés az ellenőrzés időpontjában bizonyítottan megvalósult, mely a jogsértés alapesete, így enyhítő 
körülményként nem értékelhető. 
 
A jogsértéssel elért előny tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem volt 
lehetséges. 
 
A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása: 
 
A Hatóság figyelembe vette, hogy a határozathozatal napjáig a rendelkezésre álló adatok alapján, a Vál-
lalkozás terhére ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabály megsértésének megál-
lapítására nem került sor. 
 
A Vállalkozás gazdasági súlya tekintetében figyelembevételre került, hogy a Vállalkozásnak a www.e-

beszamolo.im.gov.hu weboldalon közzétett, 2019. január 1. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó 

beszámolója szerint az értékesítés nettó árbevétele 15 150 ezer Ft. 

 
Mindezekre tekintettel a Hatóság az eset lényeges körülményeinek értékelése alapján a fogyasz-
tóvédelmi bírság kiszabását mellőzte, ugyanakkor a fent megjelölt mérlegelési körülmények figye-
lembevételével - határidő tűzésével - a Vállalkozás kötelezését tartotta indokoltnak a feltárt hibák, 
hiányosságok megszüntetése kapcsán, továbbá megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, 
annak érdekében, hogy a Vállalkozás a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.  
 
 
 

http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
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A Hatóság felhívja továbbá a Vállalkozás figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a Vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja értelmében az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés a) pontja 
alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minő-
sül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgá l-
tatást nyújtó Vállalkozás 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), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztéri-
um honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megha-
tározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fo-
gyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által hozott végleges döntést.  
Ez a http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul meg. 
 
A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett 
adatokat – feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormány-
rendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Verseny-
hivatal vagy a bíróság véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év elteltével törli 
a honlapról. 
 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés h) i) m) és n) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a Ható-
ság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért fele-
lős minisztérium számára.  
 
7. Hatásköri és illetékességi szabályok 
 
A Hatóság hatásköre és illetékessége az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdésein, a fogyasztóvédelmi hatóság 
kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 1-2. §-ain, a 3. § (4) bekezdés d) pontján, az Ákr. 
16. §-án, valamint a fent rögzített jogszabályhelyeken alapul. 
 
8. Záró rendelkezések 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel szem-
beni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset benyújtásának 
helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. 
§ (1) bekezdése szabályozza. A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § (1) bekezdése és 13. § 
(1) bekezdése, 37-40. §-ai, 50-55. §-ai rendelkeznek. A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja ren-
delkezik. Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatá-
sok általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a polgári perrend-
tartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, 608. §-a és 611. §-a rendelkeznek. 
 
Budapest, 2021. időbélyegző szerint 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 Dr. Koller Edit Mária 

 főosztályvezető 

 

A döntésről értesül: 
1. Wellness Vital Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48., adószám: 13876074-2-13) - CK 
2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság (a 

döntés véglegessé válását követően az adatbázisban való megjelenítéshez) - HK 
3. Irattár 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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