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H A T Á R O Z A T 
 
 
A fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Sasvári és 
Fiai „OCTÁVIA” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 2215 Káva, Szabadság u. 23., adószám: 
24628363-1-13, cégjegyzékszám: 13-06-030061, a továbbiakban: Társaság, ill. Vállalkozás) ügyében a 
PE/002/1145-3/2021. iktatószámon, 2021. március 12. napján, a Vállalkozás által üzemeltetett 
http://webaruhaz.skodadoktor.hu elérhetőségű webáruház kapcsán az online értékesítésre vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásának ellenőrzése tárgyában, hivatalból megindított közigazgatási hatósági eljárásban a Hatóság 
 
 

k ö t e l e z i 
 
 
I. a Vállalkozást arra, hogy a http://webaruhaz.skodadoktor.hu weboldalán minden esetben a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően adjon tájékoztatást, vagyis e körben megfelelő módon tüntesse fel az alábbi, 
jogszabály által előírt, kötelező tájékoztatásokat: 

 

1. Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában: 
 

1.1 A Vállalkozás panaszkezelési módját. 
1.2 A fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségét. 
1.3 A kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fogalmát úgy, hogy a fogalmak jelentése közötti 

különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen; az érvényesíthető jogokról, az 
igényérvényesítési határidőkről, a szavatossági jogok fennállásáról és feltételeiről.  

1.3.1 A közölt tájékoztatás a rendelet és törvény tartalmától a fogyasztó hátrányára nem térhet el, 
1.3.2 A jótállással kapcsolatosan a 2021. január 1-től hatályos szabályoknak megfelelő tájékoztatást 

kell elhelyeznie. 
 

2. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében: 
 
Teljes körűen, a hatályos jogszabályoknak megfelelően adjon tájékoztatást az elállási jog gyakorlásának 
feltételeiről, vagyis tüntesse fel az alábbi, a hatályos jogszabály által előírt, kötelező tájékoztatásokat: 
 

2.1 Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. 
2.2 A terméket a fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon 

belül vissza kell juttatnia.  
2.3 Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja 

a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit. 

 
3. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tekintetében: 

 
3.1 Az új ÁSZF jelenlegi 3.9. pontjának teljes megfogalmazása kifogásolható, a korábbi „cseregarancia‖ 

megfogalmazás helyett a Társaság bevezette a „cseredarabos termék‖ fogalmát. Ezt a 
megfogalmazást a hatályos rendelkezéseknek megfelelő módon kell átalakítania. 

http://webaruhaz.skodadoktor.hu/
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/
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A fenti kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül 

köteles eleget tenni. 
 
II. A Hatóság  
 

kötelezi 
 
a Vállalkozást arra, hogy jelen határozat 4. pontjában felsorolt, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
újonnan észlelt, és a határozat meghozataláig még meg nem szüntetett hiba, hiányosság, illetve a jogsértés 
megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Hatóságot a határozat véglegessé válását követő 30 napon 
belül a Hivatali kapun keresztül értesítse. 
 
III. Egyúttal a Hatóság 

 
megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását, 

 
és előírja a Vállalkozás számára az alábbi tájékoztatások tekintetében, hogy: 

 
1. ne alkalmazzon fogyasztók jogait csorbító feltételeket az ÁSZF-ben. 
2. Pontosítsa a túlméretes / túlsúlyos csomag fogalmi ismérveit és ehhez kapcsolódóan lássa el a 

fogyasztókat megfelelő díjszabás közlésével. 
3. A jótállási és szavatossági feltételek vonatkozásában ne utaljon hatálytalan rendelkezésekre. 
4. Általánosságban ne alkalmazzon korlátozó feltételeket a szavatossági jogok érvényesítése 

tekintetében. 
5. Ne alkalmazzon tisztességtelen szerződési feltételt a csomag sikertelen kézbesítésével 

kapcsolatban. 
 

A fenti kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül 

köteles eleget tenni. 

 
IV. Egyúttal a Hatóság a Vállalkozásnak 

 
megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását 

 
a tekintetben, hogy az elállási jogról szóló tájékoztatása körében az egyoldalú kógencia követelményét 
sértő, a jogszabályi előírástól a fogyasztó hátrányára eltérő, ezáltal megtévesztő tájékoztatást (szerződéses 
kikötést) alkalmazzon az elállás feltételeire vonatkozóan, vagyis 

 

1. ne tájékoztasson általánosságban arról, hogy amennyiben a kiszállított termék vételárát a VEVŐ nem tudja 

megfizetni, vagy az áru az ELADÓ-nak fel nem róható okból nem adható át, a VEVŐ köteles az ELADÓ-

nak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit. 

2. Ne tájékoztasson arról, hogy a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja az elállással érintett összeget, amíg a 

fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. 

 

A fenti kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül 

köteles eleget tenni. 

 

V. A fentieken túl  

 

kötelezi arra, hogy 

 

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

Hivatali Kapun keresztül a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül értesítse. 

 

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 
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esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 500 ezer forintig terjedő - eljárási bírságot 

szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, továbbá a 

rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés 

megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 

megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 45/A. § (1)-(3) 

bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a hatóság az Fgytv. 47. 

§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Szankció tv.) 2. § (3) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor 

a Szankció törvény 2. § (4) bekezdése figyelembevételével a fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. 47/C. § (5) 

bekezdésében meghatározottak szerint minden esetben bírságot szab ki. 

 

A Hatóság felhívja a Társaság figyelmét arra, hogy az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése értelmében, az ott 

meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki. Elektronikus 

kereskedelemre vonatkozó ismételt jogsértés esetén pedig az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése alapján a 

bírság minimum összege 200 ezer forint. 

 

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

rendelkezni nem volt szükséges.  

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

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

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

A 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 igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. 
 

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

 
„Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése‖ elnevezésű országos témavizsgálat keretében 
2021. március 12-16. között ellenőrzésre került a http://webaruhaz.skodadoktor.hu weboldalon, a Sasvári és Fiai 
„OCTÁVIA‖ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett webáruház. 

 
1.1 Próbarendelés 

 
Szúrópróbaszerű kiválasztás révén a Hatóság próbarendelési folyamatot kezdett a 
http://webaruhaz.skodadoktor.hu weboldalon 2021. március 12-én. Ennek során kiválasztásra került az Önindító 
menüpontból egy Fábia Octavia önindító 41.500,-Ft értékben, erről a linkről:  

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/
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http://webaruhaz.skodadoktor.hu/onindito/0/f%C3%A1bia-oct%C3%A1via-%C3%B6nind%C3%ADt%C3%B3-
c8676/oldal=1//DESC A termék adatlapján konkrét leírás nincs ezen kívül: ARV AQV ATY AZE AZF AME AQW 
ATZ. A terméket kosárba rakva, majd a vásárlói adatok megadása gombra kattintva beírásra kerültek a 
megrendelő adatai. El kell fogadni a megrendelés előtt az általános szerződési feltételeket, mely erre a linkre 
mutat: http://webaruhaz.skodadoktor.hu/vasarlasi_feltetel.php 
 
Fizetési módnál kiválasztásra került a boltban való személyes átvétel. Van telephelyük: (Budapest, Ecseri út 2.) Bár 
nincs feltüntetve, hogy személyesen hogyan lehet fizetni, legalábbis korlátozás itt nincs feltüntetve (ÁSZF szerint 
készpénzben). (Előreutalás költsége: 1600 Ft, utánvét: 2000 Ft). A rendelés összegzése gombra kattintva, majd a 
rendelés elküldése után a weboldalon tájékoztat a sikeres megrendelésről. E-mailben automatikus visszaigazolást 
küldtek 2021. március 12-én 21:05-kor, miszerint a terméket a visszaigazolástól számítva 2 munkanap múlva át 
lehet venni Budapesten, az Ecseri út 2. szám alatt.  
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a webáruház tényleges működésének bizonyítása érdekében végzett a 
Hatóság próbarendelést, a fentiek szerint meg tudta állapítani, hogy a megrendelés lehetséges, a webáruház 
működik, ezért 2021. március 12-én 21:31-kor elállási szándékot jelentett be a Vállalkozás felé. 
 
1.2 Hatósági ellenőrzés eredményének jegyzőkönyvezése 
 
A Hatóság 2021. március 16-án kelt PE/002/1145-2/2021. számú hivatalos feljegyzésében rögzítette továbbá a 
http://webaruhaz.skodadoktor.hu weboldalon működő webáruházban adott tájékoztatásokkal kapcsolatban a 
Vállalkozással is közölt, jelen határozat 3. pontjában részletesen felsorolt szabálytalanságokat. 
 
1.3 Eljárás megindítása hivatalból 
 
Mindezek alapján a Hatóság PE/002/1145-3/2021. számú, 2021. március 16-án kelt végzésével értesítette a 
Vállalkozást az eljárás 2021. március 12-éval való, hivatalbóli megindításáról, részletezve benne az ellenőrzés 
során tett megállapításokat, valamint tájékoztatva jogairól és kötelezettségeiről, egyben nyilatkozattételi jogáról is.  
 
Egyben 8 napon belüli adatszolgáltatásra hívva fel a Vállalkozást, hogy a honlap mióta működik a kifogásolt 
adattartalommal, mikor került az ÁSZF tartalma utoljára módosításra, mióta működik a jelenlegi, kifogásolt 
formájában a webáruház, mekkora a látogatottsága, a kifogásolt információkat reklámozták-e országosan, vagy 
legalább három megyében. Illetve a Hatóság kérte, hogy a Vállalkozás ismertesse álláspontját a hatósági 
ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban, s adja elő azokat a tényeket, amelyek az ügy eldöntése szempontjából 
relevánsak lehetnek. Csatolja továbbá a 2019-re vonatkozó éves beszámolóját. 
 
1.4 A Vállalkozás nyilatkozata 
 
A Társaság részéről 2021. március 23-án beküldött, PE/002/1145-4/2021. számon beiktatott nyilatkozatban 
előadták, hogy a 2016-os évben megbíztak egy webáruház készítéssel foglalkozó céget /PRIMA HONLAP/, amely 
az általános szerződési feltételeket is készítette. Önhibájukon kívül és jóhiszeműen rábízták a készítő cégre, mivel 
nem értenek hozzá, hogy a szükséges információkat és adatokat jelenítse meg a webáruház honlapján. 2018. 
februárban megkereste őket szintén a fent említett cég, hogy kötelező a GDPR feltüntetése a webáruházaknál is, 
amelyet szintén ők készítettek el. További esetleges kötelező frissítésekről, vagy törvénybeli változásokról nem 
értesítették őket.  
 
Az oldal látogatottságát semmilyen külső céggel, vagy programmal nem mérik. A webáruházuk nem jelent meg 
sem nyomtatott, sem digitális reklámfelületen. Cégük KATÁS családi vállalkozás, 3 fő taggal, alkalmazottat nem 
foglalkoztatnak. Ennek függvényében nettó árbevételt nem áll módjukban igazolni, mivel cégük egyben ÁFA-
mentes is. Csatolva elküldik a NAV által kiállított igazolást a 2019. év bevételéről. 2019-ben a webáruházon 
keresztül történő értékesítésük 180.800 Ft volt /ebből 28.500 Ft a szállítási díj/. 
 
A felszólításnak megfelelően módosításra és kiegészítésre került a kifogásolt pontok alapján az Általános 
szerződési feltételek tartalma. Az adatvédelmi tájékoztatás /GDPR/ elkészítése és módosítása is folyamatban van. 
Kérik az ügy elbírálásánál figyelembe venni, hogy a nem megfelelő tájékoztatás és információk hiánya részükről 
nem szándékosan történt és a jövőben mindent megtesznek, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljenek.  
 
 
 

http://webaruhaz.skodadoktor.hu/onindito/0/f%C3%A1bia-oct%C3%A1via-%C3%B6nind%C3%ADt%C3%B3-c8676/oldal=1/DESC
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/onindito/0/f%C3%A1bia-oct%C3%A1via-%C3%B6nind%C3%ADt%C3%B3-c8676/oldal=1/DESC
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/vasarlasi_feltetel.php
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/
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1.5 A weboldal ismételt ellenőrzése 
 
A Hatóság a határozathozatal előtt ismételten ellenőrizte a webshopot, melyről a PE/002/1145-5/2021. számú, 
2021. május 6-án kelt feljegyzését elkészítette. A Vállalkozás eszközölt módosításokat a honlapján elhelyezett 
tájékoztatásokon, ugyanakkor nem minden került kijavításra, sőt az új megszövegezésben további 
szabálytalanságok léptek fel. (Részletezve jelen döntés 4. pontjában). 
 
A Hatóság által feltárt jogsértések vonatkozásában, a Társaság nyilatkozatára is figyelemmel, mindezek alapján a 
Hatóság meghozta alábbiakban részletezett határozatát. 
 
2. A döntés meghozatala az, az ellenőrzés idején hatályos alábbi jogszabályhelyek figyelembevétele 
alapján történt 
 
2.1 Az ellenőrzés jogszabályi háttere és a rövidítések 
 

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

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

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

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.tv.) 

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

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 

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

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 

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

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

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

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

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

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

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos 
jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
―453/2016 Kr.‖)  

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

 a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: 
19/2014 NGM rendelet), 

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

 a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv (továbbiakban: 2011/83/EU irányelv)
1
 

 a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet

2
 (továbbiakban: 

„524/2013/EU rendelet‖) 

                                                      
1
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU  

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu
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 a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő 
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni 
fellépésről /…/ szóló 2018/302/EU

3
 rendelet (továbbiakban: „2018/302/EU rendelet‖) 

 
2.2. A feltárt szabálytalanságokra vonatkozó főbb anyagi jogszabályhelyek 
 
Az Ektv. 4. § alábbi pontja szerint a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 
hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:  
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való 
bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató 
nyilvántartásba vételi számát.  
h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, 
telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás 
jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek. 
 
Az Ektv. 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az 
igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. Hasonlóan rendelkezik a Ptk. 6:82. § (2) bekezdése is. Az 
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pontja szerint a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően 
köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt 
szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető 
lesz-e. Ezen bekezdés d) pontja alapján pedig a szerződéskötés lehetséges nyelveiről is tájékoztatást kell 
biztosítani. 
 
Az ÁFA törvény 159. § (1) bekezdése szerint az adóalany köteles - ha e törvény másként nem rendelkezik - a 2. § 
a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője 
részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. A 166. § 
(1) bekezdés előírja, hogy abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül 
a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta 
kibocsátásáról gondoskodni. A (2) bekezdés szerint nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is 
gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási 
kötelezettség alól. 
 
A Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és 
a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy 
mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e 
kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
 
A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése szerint fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó 
kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb 
elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.  
 
Az Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdése arról, szól, hogy a vállalkozás által adott tájékoztatásnak fogyasztói jogvita 
esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való 
fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes 
elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, 
érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a 
honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig 
külön formanyomtatványon.  
 

                                                      
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
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Az Fgytv. 17/A. § (2)-(5) bekezdése szerint a fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy 
javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen 
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban 
közölheti a vállalkozással. A 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. A telefonon vagy 
elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi 
azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek kötelező tartalmi kellékei vannak, amit az (5) 
bekezdés részletez. Az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdése alapján a panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a 
fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, 
valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita 
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 
 
Az ellenőrzés idején hatályos 151/2003. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a rendelet szerinti jótállás 
érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon 
túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe 
helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó 
számára. A 151/2003. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott 
csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A 2. §-a szerint a jótállás időtartama: 
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 
c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 
 
A 151/2003. Korm. rendelet 7. §-a szerint ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan 
többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 
használatot akadályozza. 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött 
szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
h) pontja alapján az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését 
megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót a teljesítés feltételeiről, 
így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési 
módjáról; 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), 
valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli 
panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való 
hozzáférés módjáról; 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről 
és székhelyének postai címéről. 
 
A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint 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. A Korm. rendelet a fogyasztót megillető elállási jogra 
vonatkozó tájékoztatás körében 20-29. §-aiban rendelkezik az elállási jog gyakorlásának határidejéről és 
feltételeiről. 
 
A Korm. rendelet 20. § (2)-(3) bekezdése szerint a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
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ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára 
szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási 
jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 
 
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 
gyakorolhatja. 
A (3) bekezdés szerint a 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
A (4) bekezdés alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal 
összhangban gyakorolta. 
 
A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szól arról, hogy 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. 
A (3) bekezdés alapján ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy 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. Valamint a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján, 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 19/2014 NGM rendelet 2. §-a alapján fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e 
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés 
helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. A 19/2014 NGM rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján szavatossági 
igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés 
megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a 
fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. A (2) bekezdés rendelkezik arról, 
hogy a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az 
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A 
19/2014 NGM rendelet 5. §-a alapján a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, 
akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas 
más módon történik 
 
Az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Tisztességtelen az a 
kereskedelmi gyakorlat, 
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az észszerűen elvárható szintű 
szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a 
továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és 
b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk 
birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a 
címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 
meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas. 
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Az (5) bekezdés szerint a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) 
bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő 
kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés alábbi pontjai 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  
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy árelőny 
megléte, 
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos jogkövetkezmények 
kockázata tekintetében. 
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az adott 
helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy 
azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az 
adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és 
b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, 
vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés b) és 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.  
 
Az Fttv. 7. § (5) bekezdés alábbi pontja alapján pedig vásárlásra felhívás esetén jelentős információnak minősül 
c) az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár, illetve díj vagy - amennyiben az áru 
jellegéből adódóan az árat, illetve díjat nem lehet ésszerűen előre megállapítani - az ár, illetve díj megállapításának 
módja, valamint az összes járulékos költség, így különösen fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, illetve 
amennyiben e költségeket nem lehet ésszerűen előre megállapítani, annak feltüntetése, hogy ilyen további 
költségek merülhetnek fel, 
d) a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, valamint a panaszok kezelésének módja, amennyiben ezek eltérnek a 
szakmai gondosság követelményeitől, 
e) olyan szerződések esetében, amelyek tekintetében jogszabály elállási jogot biztosít a fogyasztónak, az erre való 
utalás. 
 
A Korm. rendeletben, az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása az Fttv. 3. § (5) 
bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is minősül. 
 
Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a 
vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül 
érdekében áll. 
 
A 453/2016 Kr. 1. § a) pontja szerint az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a Korm. rendelet 11. 
§ (1) bekezdés b)–d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
 
A Statútum rendelet 2. §-a szerint ha a rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi 
hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki. 
 
Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerint az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződésekben érintett azon kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési 
fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, 
tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy 
az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra 
mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott 
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e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés 
általános feltételei között is. 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy 2021. január 1-től a korábbiaknál szigorúbb 
részletszabályok irányadóak a szavatosság, jótállás témakörében, ezért mindenképpen szükséges a 
Vállalkozás részéről a webáruházhoz kapcsolódó tájékoztatások felülvizsgálata és hatályosítása.  
 
3. A Hatóság az alábbi tényállást állapította meg 
 
A weboldal tartalmát a Hatóság a további hivatkozásaiban az alábbiak szerint rövidíti: 
 
 Vásárlási feltétel (továbbiakban: ÁSZF): http://webaruhaz.skodadoktor.hu/vasarlasi_feltetel.php  
 Szállítási és fizetési feltételek (továbbiakban: SZF): http://webaruhaz.skodadoktor.hu/szallitas.php  
 Vásárlás menete (továbbiakban: VM): http://webaruhaz.skodadoktor.hu/rendeles_menete.php  

 
A weboldalon az alábbi szabálytalanságok feltárására került sor: 
 
A 2021. március 12-ei próbarendelés és azt követő ellenőrzés eredményeképpen, valamint a weboldalon elhelyezett 
tájékoztatások figyelembevételével az alábbi jogsértő tényállások felderítésére került sor a Hatóság által. 
 
3.1 A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok körében nem 

nyújt, vagy megtévesztően nyújt előzetes információt az alábbiak szerint: 
 

a) Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése [Ektv. 4. § d) pont] 
b) A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye (ha van) - kivéve, ha ez egyébként is megismerhető [Ektv. 4. § 

h) pont] 
c) A tárhelyszolgáltató e-mail címe - kivéve, ha ez egyébként is megismerhető [Ektv. 4. § h) pont] 

 
3.2 A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén nem nyújt, vagy megtévesztő módon nyújt előzetes tájékoztatást 

a szerződéskötés feltételeiről: 
 

a) A szerződés alakiságáról (írásban megkötött/ nem írásban megkötött szerződésnek minősül) [Ektv. 5. § (2) 
bekezdés b) pont] 

b) Tájékoztatás a szerződés iktatásáról (iktatják/ nem iktatják) [Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont] 
c) Ha szerződést iktatják, az utólag hozzáférhető lesz-e? [Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont] 
d) Szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatás (akkor is, ha csak magyar nyelven) [Ektv. 5. § (2) 

bekezdés d) pont] 
 
3.3 A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén nem nyújt előzetes tájékoztatást a szerződéskötés technikai 

feltételeiről: 
 

a) Az általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő 
számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A weboldalon a szolgáltatói tájékoztató kinyomtathatóságának, 
lementésének technikai feltétele nem biztosított  [Ektv. 5. § (1) bekezdés, Ptk. 6:82. § (2) bekezdés) 

b) "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés /A rendelési folyamatban 
nem szerepel, az ÁSZF-ben sem/ [Korm. Rendelet 15. § (2) bekezdés] 
 

3.4 A szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás témakörében: 
 
a) Fizetés feltételei /fizetési módok nem azonosak az SZF-ben és a vásárlási folyamat során adott 

lehetőségekkel/ [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont és Fttv. 7. § (1) bekezdés, (5) 
bekezdés d) pont] 

b) Szállítás költségei és feltételei nem azonosak az SZF-ben és a vásárlási folyamat során adott 
lehetőségekkel [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont] 

 
3.5 Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában kifogásolt a tájékoztatás hiánya vagy nem 

megfelelősége: 
 

a) A vállalkozás panaszkezelési módja [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont] 

http://webaruhaz.skodadoktor.hu/vasarlasi_feltetel.php
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/szallitas.php
http://webaruhaz.skodadoktor.hu/rendeles_menete.php
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b) ODR link megléte, valamint tájékoztatás a platform létezéséről, valamint arról, hogy az jogviták 
rendezésére használható (magyar honlapok) 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés 

c) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, az illetékes békéltető testület neve, székhelyének postai címe 
[45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) v), w) pont] 

d) A Vállalkozás a weblapon nem megfelelően tájékoztat a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, 
jótállásról, vagyis ezek fogalmáról, úgy, hogy a fogalmak jelentése közötti különbség a fogyasztó számára 
világos és egyértelmű legyen; az érvényesíthető jogokról, az igényérvényesítési határidőkről, a 
szavatossági jogok fennállásáról és feltételeiről. [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés m) pont, 453/2016 Kr. 
1. § a) pont] 
 

3.6 A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében 
 
A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 
Vállalkozás a honlapon nem megfelelően tájékoztat a fogyasztót megillető elállási jogról, ugyanis Korm. rendelet 
által előírt, az alábbiakban részletezett, kötelező tájékoztatások nem, illetve megtévesztően találhatóak meg a 
Vállalkozás weboldalán: 

 
a) Az elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható /ÁSZF 8 munkanapot ír a 4. pontban/ (Fttv. 7. § (1) 

bekezdés és (5) bekezdés e) pont, Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés) 
b) A fogyasztó az elállási jogát a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával 

gyakorolhatja. /Elállási nyilatkozat-minta nem áll rendelkezésre a weboldalon, ÁSZF nem utal rá./ (Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, 22. §, 453/2016 Kr. 1. § a) pont) 

c) A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó 
egyértelmű nyilatkozatával (Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés, Fttv. 7. § (1) bekezdés és (5) bekezdés e) 
pont) 

d) A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is 
gyakorolhatja (Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés) 

e) Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (Korm. rendelet 
22. § (3) bekezdés) 

f) A terméket a fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül 
vissza kell juttatnia. (Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés) 

g) Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes 
összeget /ÁSZF 4. pontjában 30 napot ír/ (Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés, Fttv. 7. § (1) bekezdése) 

h) Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, 
elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. (Korm. rendelet 23. § 
(3) bekezdés) 

i) Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 
fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit. (Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés) 

j) Az elállási jogról szóló tájékoztatás megfelelő, mert:  
i. az elállást a csomagolás felbontása vagy a termék használatba vétele kizárja, 
ii. az elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza, 
iii. az elállás feltételei kapcsán egy hatályon kívül helyezett jogszabályra utal (ÁSZF 4. pontban: 

„Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli 
elállási jogával.‖)  (Fttv. 7. § (1) bekezdés). 

 
3.7 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartás 
 

a) Az ÁSZF-ben több helyen is hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik a Vállalkozás (Fttv. 7. § (1) 
bekezdés) 

i. Preambulumban: „17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet értelmében, amely a távollevők között kötött 
szerződésekről szól, az alábbiakról tájékoztatjuk látogatóinkat:‖ 

ii. ÁSZF 4. pontjában: „Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli 
elállási jogával.‖ 

iii. ÁSZF 9. pontjában:  ‖Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. 
(IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak‖ 

iv. ÁSZF 11. pontjában: „Az Ön által vásárolt termékre, termékekre a fentieken kívül a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a PTK), az 1993. évi X. 
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törvény, az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet, 119/1995. (IX. 29.) MT rendeletek előírásai 
vonatkoznak‖. 

b) Az ÁSZF 5. pontjában megtévesztő az a tájékoztatás, miszerint: „A garancia csak a termék számlájával, 
tartozékaival, valamint dobozával együtt érvényesíthető.‖ Az ellenőrzéskor hatályos rendelkezések szerint 
jótállás érvényesítéséhez elegendő a jótállási jegy bemutatása (tehát számla bemutatását a jótállás 
érvényesítéséhez nem kötheti), valamint a Vállalkozás nem kötheti a jótállás feltételéül az eredeti doboz 
bemutatását. (151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 
pont) 

c) Az ÁSZF 5. pontjában foglaltak alapján: „A Vika gyártmányú utángyártott, Kínából származó termékeinkre 
garanciát NEM VÁLLALUNK.‖ Ilyen feltételt a Vállalkozás nem állíthat, az általa forgalmazott termékekért 
jótállási, szavatossági felelősséggel tartozik (Ptk. 6:157. § - 6:178. §, Fttv. 7. § (1) bekezdés és (3) 
bekezdés b) és c) pont, 6. § (1) bekezdés i) pont) 

d) Az ÁSZF 6. pontja önmagában megtévesztő, mivel három napos cseregaranciáról szól. Amennyiben 
jótállás-köteles a termék, úgy a Vállalkozás három munkanapon belül egyébként is cserélni köteles 
bizonyos feltételek fennállása esetén (151/2003 Korm. rendelet 7. §). Ha pedig a termékkel kapcsolatban a 
Társaságot kellékszavatossági felelősség terheli, úgy nem három napon belül, hanem két éven belül terheli 
a kötelezettség, melynek során a javítás és a csere közül elsődlegesen a fogyasztó választhat (Ptk. 6:159. 
§ (2) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés). Amennyiben a Vállalkozás többlet vállalást tesz a jogszabályban 
foglaltaknál azt úgy kell megfogalmaznia, hogy az a jogszabályból eredő garanciáktól megkülönböztethető 
legyen. 

e) Az ÁSZF 6. pontja – amennyiben a kellékszavatosság is értendő alatta – megtévesztő a tekintetben is, 
hogy a Vállalkozás itt is előírja, hogy: „A hibás terméket eredeti csomagolásában, dobozával együtt kérjük 
visszajuttatni”. Az eredeti csomagolás nem lehet feltétele a kellékszavatossági igény érvényesítésének. 
(Fttv. 7. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 19/2014 NGM rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése) 

f) Az ÁSZF jelenlegi 9. pontjának teljes megfogalmazása kifogásolható: „9. Cseregarancia: Csak a 
sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes. Az 
eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben 
foglaltak az irányadóak‖.  

i. A pont elnevezése és tartalma utal a kellékszavatossági és jótállási felelősségre, de annak nem 
felel meg, annak jogszabályban rögzített feltételeit nem tartalmazza. [45/2014. (II.26.) Korm. 
Rendelet 11. § (1) bekezdés m) pont] 

ii. Az első mondat megtévesztő, az eredeti dobozra vonatkozó kikötés szabálytalan. (ld. előző e) 
pontban írtak) 

iii. A második mondat pedig nem hatályos rendelkezésekre utal. (ld. 7. a) pontban írtak) 
g) Kifogásolható az ÁSZF 10. pontja is, mely szerint: „10. Fogyasztóvédelemmel és jótállással kapcsolatos 

szervezetek: - Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget - ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET - 
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.‖ A Hatóság tájékoztatja a Vállalkozást, hogy a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 2007-ben megszűnt. A Statútum R. 2020. március 1-től hatályos 
rendelkezései szerint, ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, a Kormány általános fogyasztóvédelmi 
hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki. A kormányhivatalok elérhetőségei: www.kormanyhivatal.hu. 
(Statútum rendelet 2. §). A Kermi sem létezik már önálló jogi személyként. 

h) Az SZF-ben foglaltak nincsenek összhangban a tényleges fizetési folyamatban biztosított lehetőségekkel, 
az SZF-ben több lehetőség van, mint a rendelés során, ahol csak MPL házhozszállítás biztosított. (Fttv. 7. 
§ (1) bekezdés, (5) bekezdés d) pont, Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont) 

i) A VM-ben a 3. pont szerint: „Itt tudja kiválasztani, hogy nyugtát vagy számlát kér e a vásárlásáról‖  
i. A vásárlás menetében azonban nincs választási lehetőség nyugta vagy számla közötti választásra 

ilyen formában. (Fttv. 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés d) pont) 
ii. A Vállalkozás egyébként is köteles számlát adni az általa bonyolított értékesítési tevékenységről. 

(ÁFA törvény 159. § (1) bekezdés, 166. § (1)-(2) bekezdés) 
iii. A megrendelési folyamatban pedig megtévesztően az a felirat is szerepel, hogy  

„ÁFÁ-s számlát nem áll módunkban adni‖. /ld. csatolt „vásárlói adatok megadása űrlap‖.png kép/ A 
Vállalkozás a számla kibocsátási kötelezettsége alól csak az ÁFA tv. 165. §-ában foglaltak 
esetében mentesül, ezért ez a  mondat így önmagában és általánosságban alkalmazva 
megtévesztőnek minősül. (Fttv. 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés d) pont) 

 
3.8 Egyéb megállapítások a webáruházzal kapcsolatban (nem képezik szankció alapját) 
 

a) Az ÁSZF Preambuluma szerint: „Önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy 
a fent meghatározott személyes adatai kezelésével és felhasználásával a Sasvári és Fiai Octavia Bt 

http://www.kormanyhivatal.hu/
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közvetlen megkeresés módszerével, áruinak és szolgáltatásainak ajánlásával, valamint piackutatás 
céljából elektronikus és/vagy postai úton reklámcélú anyagokat küldjön.‖ A Vállalkozás ilyen feltételt, mint 
általános szerződési feltételt nem köthet ki a Vállalkozás, mivel ezzel azt mondja ki, hogy az oldalon 
történő vásárlással a fogyasztó hozzájárul adatainak reklámcélú kezeléséhez. 

 
3.9 Megjegyzés 
 
A Hatóság — saját eljárásán kívül, azonban a jogszabályi megfelelőség érvényesítése érdekében — tájékoztatja a 
Vállalkozást, hogy a webáruházban elhelyezett adatvédelmi tájékoztatás nem megfelelő, a GDPR előírásainak 
nem felel meg. (Ld. az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a 2011. évi 
CXII. tv. (Infotv.)) 
 
4. A weboldal ismételt ellenőrzésének megállapításai  
 
A Hatóság – figyelemmel a Társaság nyilatkozatában foglaltakra - a határozathozatal előtt ismételten ellenőrizte a 
webshopot, melyről a PE/002/1145-5/2021. számú, 2021. május 6-án kelt feljegyzését készítette. A 
szabálytalanságok nagy része valóban kijavításra került, a Társaság együttműködési készséget mutatott az eljárás 
során. Ugyanakkor maradt még kijavításra való tájékoztatási egység, illetve a teljesen új megszövegezésű ÁSZF-
ben új szabálytalanságok merültek fel az alábbiak szerint. 
 
4.1. A korábban feltárt szabálytalanságok közül az alábbiak megszüntetésére nem került sor: 
 

4.1.1 Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában hiányzik, vagy hiányos az információ az 
alábbiak tekintetében: 

 
A Vállalkozás megpróbálta ezen információkat is feltüntetni, azt azonban nem a megfelelő módon és 
mennyiségben közölte. 

 
a) A vállalkozás panaszkezelési módja – az új ÁSZF 9. pontja tartalmazza, nem megfelelő terjedelemben 

kifejtve a Társaság panaszkezelési módját (pl. jegyzőkönyvezéssel kapcsolatos információ) [45/2014. 
(II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont, Fgytv. 17/A. §] 

b) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, az illetékes békéltető testület neve, székhelyének postai 
címe – a Társaság csak a székhelye szerinti Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségeit tüntette fel 
[45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) v), w) pont, Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdés] 

c) A Vállalkozás a weblapon nem megfelelően tájékoztat a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, 
jótállásról, vagyis ezek fogalmáról, úgy, hogy a fogalmak jelentése közötti különbség a fogyasztó 
számára világos és egyértelmű legyen; az érvényesíthető jogokról, az igényérvényesítési határidőkről, 
a szavatossági jogok fennállásáról és feltételeiről. — a Társaság az új ÁSZF 4. pontjában a kötelező 
jótállás kapcsán nem tér ki minden lényeges információra, nem a hatályos rendelkezésekre utal, az 
ÁSZF végén lévő mintatájékoztatóra a 4. pontban nem utal, a mintatájékoztatóban a Társaság nem a 
hatályos rendelkezése szövegére utal [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés m) pont] 

 
4.1.2 A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében [Korm. Rendelet 11. § (1) 

bekezdés i) pont] 
 

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 
a Vállalkozás a honlapon nem megfelelően tájékoztat a fogyasztót megillető elállási jogról, ugyanis 
Korm. rendelet által előírt, az alábbiakban részletezett, kötelező tájékoztatások továbbra sem 
találhatóak meg a Vállalkozás weboldalán: 

 
a) Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (Korm. 

rendelet 22. § (3) bekezdés) 
b) A terméket a fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon 

belül vissza kell juttatnia. (Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés) 
c) Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 

fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit. (Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés) 
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4.1.3 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartás 
 

a) Az új ÁSZF jelenlegi 3.9. pontjának teljes megfogalmazása kifogásolható, a korábbi „cseregarancia‖ 
megfogalmazás helyett a Társaság bevezette a „cseredarabos termék‖ fogalmát: 

 
„3.9. Cseredarabos termékeknél az alábbi feltételek teljesülése szükséges, hogy a cseredarabot el 
tudjuk fogadni és továbbítsuk a beszállítónak. A feltételeket a beszállítók és gyártók követelik meg, 
szigorúan betartatva minden pontot. A visszavásárlást egy állapot felméréshez kötik, ami alapján 
eldöntik a termék felújíthatóságát. Minden esetben a MEGTISZTÍTOTT, fizikailag sérülés és 
törésmentes, használt alkatrészt az új alkatrész csomagolásában kell visszajuttatni a cégünkhöz, amit 
továbbítunk a beszállítónk felé. A kézhezvételtől számítva az esetek nagy részében 1-8 hét alatt 
megtörténik a cseredarab elbírálása. Cégünk minden esetben csak a beszállítótól kapott cseredarab 
elfogadás és jóváírás után tudja a cseredarab árát visszajuttatni az ügyfélnek. Amennyiben nem felel 
meg a cseredarab a beszállító feltételeinek, akkor a cseredarab beszámítása elutasításra kerül és a 
jóváírás nem vehető igénybe. Cégünk nem vállal kötelezettséget arra, hogy a cseredarabokat 
visszavásárolja. Átvételkor a Megrendelő kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a 
futár jelenlétében. Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi 
kifogás áll fenn, azt a helyszínen írásban rögzíteni kell. A csomag átvételét követően utólagos 
reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva nem fogadunk el!” 

 
i. A fogalom nem kerül meghatározásra, ugyanakkor a szavatossági jogok tekintetében a Ptk. 

nem ismer „cseredarabos termék‖ fogalmat. (Ptk. 6:159. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § 
(1) bekezdés) 

ii. Amennyiben a Társaság ezen pont alatt azon termékekre gondol, melyek szakszerviz által 
kerülhetnek csak beszerelésre, úgy erre utalnia kell a feltételek között. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 
pont, 7. § (1) bekezdés) 

iii. Ha a termék felújíthatósága alatt a Társaság a kijavítást, megjavítást érti, úgy erre kell utalnia, 
mivel a szavatossági jogok között nincs olyan intézmény, hogy a „termék felújítása‖. (Ptk. 6:159. 
§, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

iv. A Társaság nem támaszthat olyan feltételt a szavatossági igény befogadásakor, hogy: 
„fizikailag sérülés és törésmentes, használt alkatrészt az új alkatrész csomagolásában kell 
visszajuttatni a cégünkhöz”, ugyanis a meghibásodás oka lehet maga a termék törése, fizikai 
sérülése is, az eredeti csomagolást pedig nem követelhetik meg a szavatossági igény 
érvényesítéséhez. (Ptk. 6:159. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, 151/2003. 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 4. § (1) bekezdése) 

v. Nem tájékoztathatnak érvényesen arról, hogy a kijavítás (cseredarab elbírálása) 1-8 hét alatt 
történik, hiszen a forgalmazónak törekednie kell a 15 napon belüli javításra, ill. cserére. 
(19/2014 NGM rendelet 2. §, 5. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

vi. Nem köthető ki érvényesen továbbá az a feltétel, hogy: Amennyiben nem felel meg a 
cseredarab a beszállító feltételeinek, akkor a cseredarab beszámítása elutasításra kerül és a 
jóváírás nem vehető igénybe. Cégünk nem vállal kötelezettséget arra, hogy a cseredarabokat 
visszavásárolja.” A szavatossági, jótállási kötelezettség az eladót, vagyis a Társaságot terheli, 
így az igény érvényesítését nem kötheti a gyártóval, beszállítóval való megállapodásának 
teljesítéséhez. (Ptk. 6:159. § (1) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

vii. Szabálytalan továbbá általánosságban kikötni, hogy: A csomag átvételét követően utólagos 
reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva nem fogadunk el!” Ezt a kikötést így 
általánosságban a Vállalkozás nem fogalmazhatja meg, mivel ezzel csorbítja a fogyasztók 
érdekérvényesítési jogait. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés).  

 
4.2  A módosított ÁSZF-ben újonnan feltárt szabálytalanságok: 
 

a) A Társaság nem kötheti ki általánosságban (új ÁSZF Preambulum 3. bekezdés), hogy: „az esetleges 
elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!‖, ezzel ugyanis a fogyasztók jogait 
csorbítja úgy, hogy a saját maga által közölt adatokért nem vállal felelősséget. (Fttv. 6. § (1) bekezdés 
i) pont, 7. § (1) bekezdés). 

b) Az új ÁSZF 3.3 pontja kiegészítésre szorul, a Társaság csak akkor követelheti a vevőtől (fogyasztótól) 
a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségei megtérítését, ha a fogyasztónak minősülő 
vevő elállási jogát szabályosan nem jelentette be. (Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése). 
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c) A 3.5 pontban és 5.9 pontban említett túlméretes/túlsúlyos csomag fogalma nincs pontosítva, így az 
sem, hogy az 1 kg-on felüli termék postázása mennyibe kerül (pl. kiszámítás díja) (Korm. rendelet 
11.§ (1) bekezdés h) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés és (5) bekezdés c) pont). 

d) Az új ÁSZF 4. pontjában szereplő tájékoztatás a jótállásra vonatkozóan nem a 2021. január 1-től 
hatályos szabályoknak megfelelő. /a tájékoztatás teljes átfogalmazása szükséges/ [151/2003 Korm. 
rendelet 2.§, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont] 

e) Az új ÁSZF 4.4.3 pontjában is hatálytalan hivatkozás szerepel, miszerint: „Ha a VEVŐ az igényét 
menthető okból nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós 
használatra rendelt dolog esetében három év.‖ – Ez a régi Ptk. szabályozása volt. (Ptk. 6:163. §, Fttv. 
7. § (1) bekezdés) 

f) Az új ÁSZF 4.6 pontjában a Társaság nem jelölte meg a fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségét. 
(Fgytv. 17/A. § (8) bekezdése). 

g) Az új ÁSZF 4.10 pontjának megfogalmazása, így általánosságban sérti a fogyasztók szavatossági 
jogait: „4.10. A cégünk által forgalmazott alkatrészek rendeltetésszerű használatba vételéhez 
szakműhely általi beszerelés szükséges, az esetleges panaszok, garanciális problémák kezeléséhez 
szükség van a szakszerű beszerelésről készült munkalap, számla másolatára, mérési jegyzőkönyvre! 
Ezek hiányában nem áll módunkban a felmerülő problémának megfelelő ügymenet elindítása!‖  A 
Társaságnak meg kell határoznia azon termékek körét, mely csak szakszerviz, szakember által 
szerelhető be a kocsiba, mivel általánosságban nem írhat elő a szavatossági, jótállási igény 
érvényesítéséhez ilyen korlátozó feltételeket. (Ptk. 6:157-159. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § 
(1) bekezdés). 

h) Az új ÁSZF 5.5 pontjában az a kikötés, hogy: „A VEVŐnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a 
VEVŐ tartozik viselni.‖ így általánosságban tisztességtelen. Ugyanis ha a fogyasztó előre fizet és a 
társaság szállítási költséget is számolt fel a vásárlás során, úgy már eleve a fogyasztó viseli a 
kiszállítás költségeit. Általános gyakorlat szerint a kifizetett összegből a kétszeri kézbesítés általában 
alapvállalás, vagyis így önmagában ez a mondat nem jogszerű. Az SZF-ben ráadásul arra hivatkozik 
a Vállalkozás, hogy kétszeri kézbesítés után a Postán is átvehető a csomag. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 
pont, 7. § (1) bekezdés és (5) bekezdés d) pont) 

i) Az új ÁSZF 6.5 pontjában tisztességtelen tájékoztatás az, hogy az eladó: „/…/ mindaddig 
visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta‖. A Társaság addig 
tarthatja vissza az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget 
kizáróan nem igazolta, hogy azt már visszaküldte (Korm. rendelet 23. § (4) bekezdés, Fttv. 6. § (1) 
bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (5) bekezdés e) pont) 

 
4.3.  Az új ÁSZF-et érintő egyéb megjegyzések 

 
a) Az Új ÁSZF preambuluma szerint: „Jelen ÁSZF 2009. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos.” 

Az ÁSZF most kerül(t) megújításra, ezért a dátum hatályosítása szükséges. 
b) Az új ÁSZF 1. pontja alatt cégnévként feltüntetett adatok nem pontosak, a Társaság neve a 

cégnyilvántartás szerint nem „Sasvári és Fiai Octavia Bt‖, hanem Sasvári és Fiai „OCTÁVIA‖ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

c) Az új ÁSZF 4.5 pontja szerint: „VEVŐ kifogásait az ELADÓ telephelyein érvényesítheti.” – A 
Társaságnak egy bejegyzett székhelye és egy bejegyzett telephelye van. Amennyiben a Vállalkozás 
több telephelyen is fogadja a minőségi kifogás bejelentését, azt a tájékoztatás egyértelműsége 
érdekében megjelölnie szükséges, mivel az ÁSZF amúgy nem utal arra, hogy mi a Vállalkozás 
telephelye. 

d) Felhívjuk a Társaság figyelmét, hogy az ÁSZF 4.7 pontjában javítani szükséges a megfogalmazást, 
mivel jogszabály módosítás következtében a békéltető testületek már nem a szakmai kamara mellett, 
hanem annak szervezetében működnek tovább. 

e) Tájékoztatjuk a Vállalkozást, hogy az EU által eszközölt változás folytán az ODR link legújabb, 
releváns hivatkozása az alábbi: 
 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU  

f) Az új ÁSZF 10. pontjában szerepel: „A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet teljes szövege itt olvasható.‖ 
Ugyanakkor nincs élő hiperhivatkozás csatolva az utaláshoz. 

 
5. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 

5.1 Az első ellenőrzés során feltárt jogsértések (3.1 - 3.7 pont) által az alábbi rendelkezések sérültek: 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
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 az Ektv. 4. § d) h) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés b) és d) pontja, 
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) v) w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 20. § (2)-(3) bekezdése, 22. 

§ (1), (3)-(4) bekezdése, 23. § (1) és (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés, 
 az Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) bekezdés b) 

és c) pontja, 7. § (5) bekezdés d) és e) pontja, 9. § (1) bekezdése 
 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés 
 a 453/2016 Kr. 1. § a) pontja. 
 151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 7. § 
 19/2014 NGM rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése. 

 
5.2 Figyelemmel a Társaság által eszközölt, a határozathozatal előtt megtett változtatásokra, jelen döntés 4.1-
4.2 pontjában részletezettek tekintetében állapított meg a Hatóság továbbra is fennálló szabálytalanságot, melyek 
az alábbi rendelkezéseket sértették: 
 
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) v) w) pontjai, 22. § (3)-(4) bekezdése, 23. § (4) bekezdés, 24. 

§ (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés, 
 Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdés, (2)-(5) és (8) bekezdései 
 az Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) 

bekezdés b) és c) pontja, 7. § (5) bekezdés c) d) pontja, 9. § (1) bekezdése 
 151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, 2. §, 4. § (1) bekezdés, 
 19/2014 NGM rendelet 2. §, 5. §. 

 
6. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 

A Társaság előadta az eljárás során, hogy önhibájukon kívül és jóhiszeműen rábízták az ÁSZF elkészítését a 
megbízott cégre, mivel nem értenek hozzá, hogy a szükséges információkat és adatokat jelenítse meg a 
webáruház honlapján. 2018. februárban megkereste őket szintén a fent említett cég, hogy kötelező a GDPR 
feltüntetése a webáruházaknál is, amelyet szintén ők készítettek el. További esetleges kötelező frissítésekről, vagy 
törvénybeli változásokról nem értesítették őket.  
 
Figyelemmel arra, hogy a webáruház üzemeltetője a Társaság, így a vállalkozás közvetlenül felelős a honlapon 
megjelenített információk helytállóságáért, valamint azért, hogy az ne tévessze meg a fogyasztókat. Amennyiben 
egy másik szolgáltató felelősséget vállalt az eredeti ÁSZF tartalmáért, velük tudják rendezni a nem megfelelő 
minőségű teljesítésből fakadó kárigényüket. 
 
Nyilatkozatuk szerint a felszólításnak megfelelően módosításra és kiegészítésre került a kifogásolt pontok alapján 
az Általános szerződési feltételek tartalma. Az adatvédelmi tájékoztatás /GDPR/ elkészítése és módosítása is 
folyamatban van. Kérik az ügy elbírálásánál figyelembe venni, hogy a nem megfelelő tájékoztatás és információk 
hiánya részükről nem szándékosan történt és a jövőben mindent megtesznek, hogy a törvényi előírásoknak 
megfeleljenek.  
 
A Hatóságnak a fentiek szerint meg kellett állapítania, hogy bár a Társaság igyekezett a hibákat, hiányosságokat 
orvosolni, nem sikerült minden szabálytalanságot megszüntetni, sőt az ÁSZF új megfogalmazásával újabb 
jogsértések is keletkeztek. Ugyanakkor a Hatóság nem vitatja, hogy a Vállalkozás maximálisan együttműködő volt 
az eljárás alatt, melyet megfelelő súllyal értékelt is a szankció meghatározása során. 
 
A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.011/2015/3. számú ítéletében kifejtette, hogy az a körülmény, hogy a 
jogsértés nem szándékosan valósult meg, nem bír relevanciával, mert a jogsértés megvalósulásának ténye 
objektív, melyet a Hatóságnak a közigazgatási eljárás során tényként kell értékelnie. A jogi előírások nem ismerete 
nem csökkenti a Társaság felelősségét a feltárt és előzőekben részletezett jogsértések súlyát illetően. 
 
7. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
7.1 Kötelezés alkalmazhatósága 
 
A Szankció tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a 
közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a 
kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. Jelen esetben nem csak kötelező 
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rendelkezés előírására, hanem a jogsértő magatartás megtiltására is sor került, így nem volt szükség 
figyelmeztetés előírására. 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés alábbi pontja szerint, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 
45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges 
körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás 
ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembevételével és az arányosság követelményének 
szem előtt tartásával például az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást. 
 
7.2 Közzététel a súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisában 
 
A Hatóság felhívja 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 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 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 minisztérium 
honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi 
hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által hozott végleges döntést.  Ez a 
http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul meg. 
 
A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett adatokat 
– feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság 
véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról. 
 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) 
i) m) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a Hatóság az Fgytv. fenti 
rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára.  
 
8. Az alkalmazott jogkövetkezmények 
 
8.1 Kötelező rendelkezések 
 
Összegezve a fentieket, a Vállalkozás a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat elkövette, valamint a 
rendelkezésre álló dokumentumok is alátámasztják ezen jogsértések minden kétséget kizáró megtörténtét.  
 
A rendelkező részben megjelölt kötelező rendelkezések lefedik a vizsgálat során fellelt és bizonyított és jelen 
határozat meghozatala idején még fennálló szabálytalanságokat, azok kiküszöbölése elsődleges a fogyasztók 
érdekeit tekintve. Eszerint a Hatóság elrendelte, hogy a Vállalkozás a jogsértéseket szüntesse meg, valamint a 
megszüntetés érdekében tett intézkedéseiről a Hatóságot az előírt határidőn belül értesítse. 
 
8.2 Közzététel az adatbázisban 
 
A 453/2016. Kr. 1. § b) pontja értelmében, az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése alapján a Hatóság nem mérlegelhet, 
jelen döntését az általános publikáláson túl közzétételre meg kell küldenie a felelős minisztérium részére.  
 
 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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9. Mérlegelési szempontok 

 

9.1 Mérlegelési jogkör alkalmazása 

 

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdés szerint az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel 

érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, valamint a jogsértéssel 

érintett áruk értéke alapozhatja meg. Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a döntés tartalmazza a mérlegelés és a 

döntés indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást. 

 

Mindezek alapján a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha a 

közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat betartotta, a mérlegelés 

szempontja megállapítható és a határozat indokolásából a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége kitűnik. 

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

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

jogsértéstől való visszatartása, más Vállalkozások jövőbeni jogsértéstől való visszatartása, a jogkövető magatartás 

megerősítése, illetve az elkövetett jogsértés miatti szankcionálás. A jogkövetkezmények fajtáját és mértékét a 

tényállás feltárását követően, az eset lényeges körülményeit – az Fgytv.-ben meghatározott mérlegelési 

szempontok figyelembevételével értékelve – az adott ügy egyedi sajátosságaira és a fokozatosság elvére 

tekintettel kell megállapítani, úgy hogy arányos legyen az elkövetett jogsértéssel. 

 

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

megsértette a jogszabályban, illetve a hatóság határozatában foglaltakat, főszabály szerint a fokozatosság elve 

alapján kell eljárnia a jogkövetkezmények alkalmazása során. A fokozatosság elvének megfelelően annak a 

legenyhébb jogkövetkezménynek az alkalmazása mellett kell dönteni, amellyel a jogellenes magatartás 

megszüntethető, vagy a jogszerű állapot helyreállítható.  

 

9.2 A Hatóság a Vállalkozás terhére történő jogkövetkezmény megállapításánál az alábbi körülményeket értékelte 

 

9.2.1 A jogsértés súlya 
 

 a jogsértéssel érintett fogyasztók száma: Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján 
valósult meg, minden olyan fogyasztót érintett, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a 
termékek iránt. A szabálytalanságok az összes fogyasztó érdeksérelmét okozták, azokét is, akik csak 
érdeklődés szintjén, akár a vásárlás realizálódása nélkül tájékozódtak a honlapon. Ugyanakkor a 
vállalkozás nyilatkozata szerint a 2019-es évben értékesítésük volumene 200.000,-Ft alatt volt, mely adat 
jellemzi az érintett fogyasztói kör csekély jellegét. 

 a fogyasztók érdeksérelmének köre: A feltárt szabálytalanságok egyaránt sértették a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatáshoz fűződő alapvető érdekét, panasztételhez – érdekérvényesítéshez való jogát. Közvetve (pl. 
a nem megfelelő jótállási tájékoztatások kapcsán) sérülhettek a fogyasztók vagyoni érdekei is. A 
Vállalkozás súlyosan sértette a fogyasztók tisztességes tájékoztatáshoz fűződő alapjogát. 

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

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

 

8.2.2 A jogsértő állapot időtartama:  

 

A domaint 2005-ben regisztrálták a Társaság nevében, tehát a weboldalt korábban is a Vállalkozás üzemeltette. A 

regisztrációt követően 2014-ben jelentősen megváltoztak az e-kereskedelmi szabályozások, azonban a Társaság 

még a korábbi szabályozás szerinti hivatkozásokat is használta, a korábbi hatálytalan hivatkozásokat nem 

javították. Így a szabálytalanságok hosszú időn keresztül valósultak meg, ezáltal az érintett fogyasztói kör is 

szélesebb. 
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A Társaság bár igyekezett változtatni a weboldala tartalmán, ahogy értesült a hatósági eljárás hivatalbóli 

megindulásáról és részletesen tájékoztatásra került a szabálytalanságok tekintetében. Ugyanakkor nem tudta az 

ÁSZF-jét olyan módon megújítani, mely kifogás nélkül megfelelne a hatályos előírásoknak. 

 
8.2.3 A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása:  
 
A Hatóság a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában rendelkezésre álló adatok alapján figyelembe vette, hogy 
a határozathozatal napjáig a Vállalkozás terhére jogsértés nem került megállapításra. 
 
A weboldal üzemeltetője a határozat meghozatalának idején nem szerepel az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium kezelésében lévő súlyos elektronikus kereskedelmi jogsértést elkövető webáruházak adatbázisában, 
sem a végleges fogyasztóvédelmi határozatok adatbázisában. 
 
8.2.4 A jogsértéssel elért előny:  
 
E tekintetben a határozat meghozatala során adat nem állt rendelkezésére, így ezen körülményt a 
jogkövetkezmény meghatározása során a Hatóság figyelembe venni nem tudta.  

 

8.2.5 A mérlegelés során figyelembe vett további körülmények:  

 

A 453/2016. Kr. értelmében elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, 

ha a Vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a Korm. rendelet 11. § (1) 

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

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

 

8.2.6 Összefoglalva:  

 

A feltárt szabálytalanságok nagyságrendje és súlya a rendelkező részben meghatározott szankciónál súlyosabb 

felelősségrevonást tennének indokolttá, ugyanakkor a Hatóság kiemelt figyelemmel volt az enyhítő körülmények 

arányára, a Társaság eddigi büntetlenségére. 

 

A Hatóság a rendelkező részben megállapított szankciót tartotta indokoltnak a törvény által megfogalmazott cél, 

vagyis a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz ill. vagyoni érdekeinek védelme érdekében, a feltárt 

szabálytalanságok büntetéseként.  

 

A megállapított szankció a Hatóság álláspontja szerint megfelel a fokozatosság és arányosság követelményének. 

A Hatóság álláspontja szerint a kötelező rendelkezések alkalmasak arra, hogy a Vállalkozás a jövőben jogkövető 

magatartást tanúsítson az elektronikus kereskedelem területén, egyben megfelelően szankcionálja a feltárt 

szabálytalanságokat. 

 

A Hatóság szükségesnek ítélte a Vállalkozás terhére többféle kötelező rendelkezést is alkalmazni a jogsértések 

teljes és mielőbbi kiküszöbölésnek, továbbá a Vállalkozás jövőbeni jogsértéstől való visszatartásának eléréséhez. 

A fent megjelölt mérlegelési körülmények figyelembevételével, a jogszabályokban előírt célok megvalósítása 

érdekében, a Szankció törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak értékelésével az Fgytv. 47. § (1) bekezdésének b) 

és c) pontjában meghatározott jogkövetkezményt állapított meg. 

10. Hatásköri és illetékességi szabályok 

 
A hatóság által kifogásolt magatartás tekintetében nem valósultak meg az Fttv. 11. § (2) bekezdésében nevesített 
körülmények és a feltételezett jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével az Fttv. 11. § (1) 
bekezdésében nevesített szempontok alapján sem állapítható meg a gazdasági verseny érdemi befolyásolására 
alkalmasság, mivel a Vállalkozás a megtévesztőnek tartott tájékoztatást tartalmazó ÁSZF-je csak a weboldalának 
egy aloldalán jelent meg, a fentiekben részletezettek miatt a tájékoztatások vizsgálatára és az eljárásra a 
fogyasztóvédelmi hatóságnak volt hatásköre. 
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A Hatóság döntését az Fttv. 10. § (1) és (4) bekezdése, 19. § a) pontja, a 21. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 
31. §-a, az Ektv. 16/A. § (1)-(5) bekezdése, az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdés a) pontja, 45/A. § (1) bekezdés a) 
pontja, (2) bekezdése, 45/A. § (3) bekezdés a), e) és g) pontja, a 19/2014 NGM rendelet 8. § (1) bekezdése, a 
151/2003 Korm. rendelet 7/B. § (1) bekezdése, a Statútum rendelet 1. § a) pontja, 2. §-a, 3. § (4) bekezdés d) és j) 
pontjában biztosított hatáskörében, valamint az Ákr. 16. §-a szerinti illetékességi ok alapján eljárva hozta meg. 

10. Záró rendelkezések 

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

 

Budapest, 2021. időbélyegző szerint 
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