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H A T Á R O Z A T 

 

A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal Simon László egyéni 

vállalkozót (székhely: 3070 Bátonyterenye, Iskola út 9., adószám: 68406011-1-32, a továbbiakban: 

egyéni vállalkozó)  

figyelmezteti, hogy a jövőben tartózkodjon közigazgatási szabályszegés elkövetésétől 

és        

k ö t e l e z i 

arra, hogy a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül szüntesse meg a jogsértő 

állapotot, vagyis a https://simonfitness.hu oldalon tájékoztassa előzetesen a fogyasztókat: 

 az  adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, 

 „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ilyen tartalmú figyelmeztetésről, 

 egyértelműen a fizetési módokról,  

 a jogszabályi előírásoknak megfelelően az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, továbbá 

 a hatályos jogszabályokra hivatkozzon. 

 

Kötelezi továbbá az egyéni vállalkozót arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 

észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a 

hatóságot a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül értesítse. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

3, A hatóság a fentiek alapján az alábbi tényállást állapította meg: 

Az egyéni vállalkozó az általa üzemeltetett https://simonfitness.hu oldalon nem tájékoztatta 

előzetesen a fogyasztókat: 

 az  adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, 

 „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ilyen tartalmú figyelmeztetésről, 

 egyértelműen a fizetési módokról,  

 egyértelműen az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, továbbá 

 a hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozott.   

 

4. Az egyéni vállalkozó által megsértett jogszabályhelyek: 

 

https://simonfitness.hu/
https://simonfitness.hu/
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A hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy az egyéni vállalkozó megsértette a 

webáruház tekintetében 

 az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjában, 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 3. § (3) 

bekezdésére tekintettel a 3. § (1) és (5) bekezdésében,  

 az Eker. tv. 5. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint 

 a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) és l) pontjában, a 15. § (1)-(2) 

bekezdéseiben foglaltakat. 

 

Salgótarján, 2021. március 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A döntésről értesül: 

1) Simon László – Bátonyterenye, Iskola út 9. 

Véglegessé válás után: 

2) Irattár 

3) Nógrád Megyei Főügyészség 
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                          kormánymegbízott 

                   nevében és megbízásából 
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