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HATÁROZAT 

 
 
A Déri és Társa Kft.-t (székhely: 7400 Kaposvár, Füredi u. 114., adószáma: 11955100-2-14)  
 

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

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

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

k ö t e l e z e m  
 

arra, hogy a www.dericsavar.hu honlapon található webáruházában  
 

• közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon tegyék közzé:  

- a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző hatóság vagy bíróság megnevezését, 
nyilvántartásba vételi számát, 

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

• a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztassák egyértelműen 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, 

- a szerződés nyelvezetéről, 
- azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez 

meg kell tenni, 
- az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő 

azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről, 

• tájékoztassák a fogyasztókat:  

- hogy a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe 
vevő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb annak elküldésétől számított 48 
órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének 

http://www.palm.hu/
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elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 
legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül 
az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, 

 

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

- a teljesítés feltételei körében a kiszállítási határidőről, a fizetés feltételeiről, a szállítás 
költségeiről és feltételeiről, 

- a vállalkozás panaszkezelési módjáról: a fogyasztó milyen módon (szóban, írásban) és 
elérhetőségeken tehet panaszt, a vállalkozás kötelezettségeiről a panaszkezelés során, a 
békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési 
címéről, 

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

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

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

- a kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségről, 

- a fogyasztó elálláshoz való jogáról és feltételeiről: 

o a fogyasztót elállási vagy felmondási jog illeti meg, mely indoklás nélkül 
gyakorolható, 

o a fogyasztó elállási jogát tizennégy napon belül gyakorolhatja, 
o az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a 

szerződéskötéskor, 
o az elállási nyilatkozat minta rendelkezésre állásáról, 
o a fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy 

az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, 
o az elállási jog gyakorlásának határideje és feltételei körében arról, hogy írásban 

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

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

o a szolgáltatónak az elállás közlésétől számított legkésőbb 14 napon belül vissza kell 
fizetni a fogyasztó által kifizetett teljes összeget a fogyasztó által igénybe vett 
fizetési móddal megegyező módon, 

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

o elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha 
a vállalkozás vállalta e költségek viselését,  

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

o 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, 

o azon termékekről, amelyeknél nem érvényesíthető az indoklás nélküli elállás 
jogköre, amennyiben kivételszabály alá tartozó terméket értékesít. 

 

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

• gondoskodjanak arról, hogy webáruházában a fogyasztók részére tegyenek közzé az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételeket (ÁSZF), 
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• legkésőbb a termék átadásáig a jogszabályi előírásoknak megfelelően adjanak visszaigazolást 
a fogyasztóknak a megkötött szerződésről tartós adathordozón. 

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

Az eljárás során eljárási költség nem került megállapításra. 

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

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

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

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

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

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

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

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen 
meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és 
az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig 
valószínűsíteni kell. 

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

I N D O K O L Á S 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2020. július 10. és 2020. július 13. között – online értékesítés 
fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése keretében – ellenőrzést végzett a Déri és Társa Kft. (7400 
Kaposvár, Füredi u. 114.) által üzemeltetett www.dericsavar.hu oldalon található webáruházban. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://www.palm.hu/
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Az ellenőrzés megállapításait a 03163 számú ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza, melynek másolati 
példányát a jelen levő ügyfél átvett.  

Az ellenőrzés megállapításait a 03163 számú ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza:  
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a www.dericsavar.hu webáruház vizsgálatát a fentiekben felsorolt 
témavizsgálatok keretében ellenőrizte. Az ellenőrzés lefolytatására Osztályunk hivatali helyiségében került 
sor.  
 
A webáruház ellenőrzésére és a próbavásárlásra 2020.07.10-én került sor, mely során a webáruház 
összes oldala elmentésre került a próbavásárlás menetével együtt.  
 
A webáruházban történő regisztráció során kétféleképpen lehetett regisztrálni, az egyik lehetőség 
„Magánszemély (adószám nélkül)” a másik pedig „Cég (adószámmal)” volt. 
Regisztráció típusának magánszemély került kiválasztásra, valamint megadásra került az e célra 
létrehozott a_tanko@freemail.hu elektronikus e-mail cím és egy jelszó, valamint a fogyasztóvédelmi 
szakügyintéző neve és Fogyasztóvédelmi Osztályunk címe és telefonszáma.  
A „Regisztráció” gomb megnyomása előtt el kellett fogadni egy jelölő négyzet segítségével, hogy: 

- „elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket.” 
Az itt elérhető link a http://www.dericsavar.hu/Altalanos_szerzodesi_feltetelek-jASZF.html helyre 
mutatott, ahol elérhető volt a vállalkozás (hatályos: 2011. június 1. napjától) hatályos általános 
szerződési feltétele. 

- „Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot.”  
Az itt elérhető link a http://www.dericsavar.hu/Adatvedelmi_nyilatkozat-jADATVED.html oldalra 
mutatott, melyen az szerepelt, hogy „Feltöltés alatt” 

A „Regisztráció” gomb megnyomása után a webáruház felső részén olvasható „Belépve” tájékoztatás 
alapján a webáruházba sikeresen beléptünk. 
 
A webáruházban található termékek ára nettó és bruttó ára is feltüntetésre kerül, valamint rendelkezik 
témakör szerinti, valamint keresési funkcióval is, ahol lehet olyan termékekre szűrni melyek készleten 
vannak.  
 
Próbavásárláskor az alábbi készleten lévő terméket tették kosárba a fogyasztóvédelmi szakügyintézők: 

Mennyiség      Megnevezés Kiszerelés Eladási ár  
1 db  Csavarlazító 500ml Bruttó ár: 1 143 HUF  
1 db Szilikon ecetsavas univerzális fehér 280ml Bruttó ár: 952,5 HUF  

 
„Leírás: Tectane Kontaktspray 
Sokoldalúan felhasználható technikai spray, elektromos berendezések karbantartására és 
ápolására. Többnyire egyetlen kezelés elegendő a kontaktspray-vel, ami sok bosszúságot takarít 
meg! 
 
Megszünteti a kúszóáramokat és a feszültségveszteségeket 
Az érintkezőket, biztosítékokat, kábelcsatlakozásokat megóvja az oxidációtól és a szulfidrétegektől 
Elősegíti a problémamentes áramfolyást 
Gyantaoldó hatású, ezért nem szabad tekercsekre, valamint hasonló összeköttetésekre 
permetezni 
Felszívódik és kiszorítja a vizet 
Tartósan véd a behatoló nedvesség ellen 
Oldja az oxidált érintkezési pontokat és tartósan védi azokat rozsda és korrózió ellen 
Fő alkalmazási területe a járművek, elektromos és elektrotechnikai berendezések karbantartása 
és ápolása. 
Kiszerelés:500 ml 
12 db / karton” 

 
A termék kosárba helyezésekor a kosárban feltüntetésre került a termék, annak nettó (900 HUF) és bruttó 
eladási ára (1143 HUF), a cikkszáma (Cikkszám: 121405). A kosárban az adatok módosítása technikailag 
megoldott volt. 
 
A második próbavásárolt termék az alábbi készleten lévő termék volt: 

Mennyiség      Megnevezés Kiszerelés Eladási ár  

http://www.dericsavar.hu/Altalanos_szerzodesi_feltetelek-jASZF.html
http://www.dericsavar.hu/Adatvedelmi_nyilatkozat-jADATVED.html
darabosz
Vonal



5 

1 db Szilikon ecetsavas univerzális fehér 280ml Bruttó ár: 952,5 HUF  
 

„Leírás: Univerzálisan felhasználható, ecetsav bázisú, rugalmas tömítő- és ragasztóanyag. Nem 
festhető. UV- és időjárásálló, páraálló, és kitűnően tapad a legtöbb építőipari anyaghoz. Kül- és 
beltérben egyaránt használható. 
 
Alkalmazható: 
fugák, hézagok, felületek, szegélyek tömítésére, ragasztására 
építőipari és ipari tömítésekhez 
üvegek beragasztására fém-, alumínium-, műanyag, illetve festett fakeretekbe 
Kiszerelés:280 ml 
Színek:fehér” 

 
A termékek egységárárát a webáruház nem tüntette fel. 
 
A termék kosárba helyezésekor a kosárban feltüntetésre kerültek a termékek, azok bruttó eladási árai és 
fizetendő bruttó összeg is (2 096,- HUF). A kosárban a termék darabszámának módosítása, esetleges 
termék törlése technikailag megoldott volt. 
 
„Tovább a rendelési adatok ellenőrzéséhez »” gomb megnyomása után a „Rendelési adatok ellenőrzése” 
oldalra kerültek, ahol szerepelt a megrendelő neve, szállítási címe, Kiszállítási módnak : Személyes átvétel 
került kiválasztásra, Házhozszállítás vagy átvétel időpontja: 2020.07.13 került kiválasztásra. 
Fizetés módja: Készpénz került kiválasztásra. 
Saját megrendelési szám és a Szállítással és átvétellel kapcsolatos megjegyzés sor nem került kitöltésre. 
Egyéb megjegyzés mezőben automatikusan a regisztráló neve jelent meg. 
„Tovább a rendelés feladásához »” gomb megnyomása után „Rendelés feladása” oldalon megjelentek az 
eddig megadott adatok, a termékek, azok árai és a bruttó végösszeg (2096,- HUF). 
Ez követően a „Megrendelem” gomb megnyomása után a webáruház az alábbiakat írta ki: 

„Köszönjük rendelését! 
A rendelés feladása sikerült! 
A rendelés száma:8WR20 
Erről visszaigazolást fog kapni e-mail címére. (a_tanko@freemail.hu) 
Köszönjük, hogy igénybevette szolgáltatásunkat.” 

 
2020. július 10., péntek, 10:06:25 kor a deri@digikabel.hu email címről „Déri és Társa Kft. webes rendelés 
visszaigazolás – 8WR20” tárgyú levél érkezett, mely tartalmazta a megrendelés alábbi adatait: megrendelő 
neve, rendelés száma, dátuma, szállítás módja, fizetés módja, kiszállítás várható dátuma, a termékek 
megnevezése, cikkszáma, mennyisége, nettó egységára, összesen nettó ára, összesen bruttó ára, 
vállalkozás neve. 

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

 
A szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok körében: 

• a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről  [Ektv. 4. § d) pont] 

• a Cégjegyzék számáról [Ektv. 4. § d) pont] 

• a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről [Ektv. 4. § h) pont] 

• a tárhelyszolgáltató e-mail címéről [Ektv. 4. § h) pont] 
 
Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás körében: 

- az elektronikus szerződéskötés lépéseiről [Ektv. 5. § (2) bekezdés a) pont] 
- az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről [Ektv. 5. § (2) bekezdés c) 

pont] 
- a szerződés alakiságáról (írásban megkötött/ nem írásban megkötött szerződésnek 

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

nyelven) [Ektv. 5. § (2) bekezdés d) pont] 
 

 

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

 
Egyéb tájékoztatási követelmények tekintetében nem ad tájékoztatást: 

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

• a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési 
mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, illetve nem tájékoztat arról, hogy a 
fogyasztói panasz elutasítása esetén a fogyasztó mely járási hivatalhoz fordulhat. [45/2014. 

(II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) v) pont] 

• a Békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testületek neveiről, 
elérhetőségeiről [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) v), w) pont] 

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

• a kellék- és termékszavatosságról, valamint a jótállásról és ezek feltételeiről [45/2014. 
(II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés m) pont] (e tájékoztatás a rendelet 3. 
mellékletében foglalt mintatájékoztató útján is megadható) 

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

Elállásra vonatkozó tájékoztatás körében a webáruházban csak az alábbi bekezdés olvasható: 
 
„Az elállási jog értelmében a vevő számára lehetőség nyílik az átvett termék visszaküldésére 14 napon 
belül. Az esetleges egyéb költségek a vevőt illetik.” 
 
így az alábbiak tekintetében nincs tájékoztatás: 

• az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható [45/2014. Korm. Rendelet 
20. § (1) bekezdés] 

• Elállási/Felmondási nyilatkozatminta nem áll rendelkezésre és erről nem is ad 
tájékoztatást a Korm. Rendelet mellékletében található mintáról [45/2014. Korm. Rendelet 
11. § (1) bekezdés i) pont] 

• elállási határidő a termék adásvételével kezdődik  [45/2014. Korm. Rendelet 20. § (2) 
bekezdés] 

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

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

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

• Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által 
kifizetett teljes összeget [45/2014. Korm. Rendelet 23. § (1) bekezdés] 

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

• Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a 
vállalkozás vállalta e költségek viselését [45/2014. Korm. Rendelet 24. § (2) bekezdés] 

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

• Az elállási/felmondási jog hiányáról szóló tájékoztatás, amennyiben a kivételszabály alá 
tartozó terméket értékesít (Korm. Rendelet 11. § (1) bek. l) pont) 

 

2020.07.13-án 9 óra 45 perckor telefonon felhívták a 82/410594-es telefonszámon az üzletet, Déri és 
Társa Kft.-t, mely során elmondták, hogy látják a rendelés beérkezését, a termékek készleten vannak és 
bármikor átvehetőek az üzletben. 

A rendelt termékeket 2020.07.13.-án 13:55-kor vették át, melyért 2.095,- Ft-ot fizettek. 

A vásárlásról RHANB9463889 számú kézi nyugtát kapták. 
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Figyelembe véve a kapott fizetési bizonylatot, valamint az a_tanko@freemail.hu elektronikus címre 
érkezett fenti levélben szereplő tájékoztatásokat, a webáruház üzemeltetője a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 18. § a) pontban foglaltaknak csak részben tett eleget, mivel a megküldött levélben csak termék 
neve, kiszerelése, mennyisége, eladási ára, a megrendelő neve, fizetési módja a vállalkozás neve és a 
fizetési bizonylaton szereplő adatok (vállalkozás adatai, cégnév, adószáma, székhelye) és az alábbiak 
kerültek feltüntetésre: telefonszámok és webcím. 
 
Az ellenőrzés végén a terméke(ke)t a vállalkozásnak eredeti állapotában visszaadták a kifizetett 2096,- 
Ft-os vételárat visszakapták a kapott fizetési bizonylatot sztornózták. 

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

Fentiek alapján Hatóságunk az ügyben 2020. július 13. napján eljárást indított és az eljárás menetével 
kapcsolatosan tájékoztatta a vállalkozást, hogy ügyében nyilatkozat-tételi jog illeti meg.  

A vállalkozás 2020. július 23.-án az alábbi nyilatkozatot küldte meg elektronikus úton: 

„Tisztelt Címzett! 

Hivatkozva a 2020. július 10.-i ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéséig, annak kezeléséig 
a Déri és Társa Kft., 7400 Kaposvár, Füredi u. 114. (adószám: 11955100-2-14) alatti web server 
üzemeltetését szüneteltetjük. 

Az újraindításról a hatóságot értesítjük! 

Üdvözlettel: Déri Zoltán Ügyvezető” 

A nyilatkozatot az alábbiak szerint értékeltem: 

Mivel a vállalkozás nyilatkozata szerint a jelenleg is felfüggesztés alatt álló webáruházat újra szeretné 
indítani a hiányosságok megszüntetését követően, a kötelezésről szóló döntéstől eltekinteni nem tudtam 
annak érdekében, hogy a vállalkozás az újra indított webáruházában jogkövető magatartást tanúsítson. 

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

A rendelkezésemre álló bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Déri és Társa Kft. által üzemeltetett  www.dericsavar.hu honlapon 
található webáruház ÁSZF-je jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, 
egyéb személyre és szervezetre vonatkozik. Annak ellenére, hogy lehetőség van magánszemélyként 
vásárolni a webáruházban, magánszemélyekre (fogyasztókra) vonatkozó ÁSZF-vel nem rendelkezik a 
webáruház, így a Vállalkozás a szerződés megkötése előtt világosan és közérthető módon nem 
tájékoztatja a jogszabálynak megfelelően a fogyasztókat. Megállapításra került tehát, hogy a Déri és Társa 
Kft. által üzemeltetett  www.dericsavar.hu honlapon található webáruházban közvetlenül és folyamatosan, 
könnyen hozzáférhető módon nem tették közzé a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság 
megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, az üzemeltetéshez szükséges tárhelyet biztosító szolgáltató 
székhelyét, telephelyét, valamint az elérhetőségére vonatkozó adatokat, így különösen az igénybe 
vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét. 
Az elektronikus szerződés megkötése tekintetében semmilyen tájékoztatás nem került feltüntetésre a 
szerződéskötés technikai lépéseiről, szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére, a 
szerződés nyelvezetére vonatkozóan, valamint az adatbeviteli hibák kijavításáról. 
Az ügyintézők megállapították, hogy nem volt figyelmeztetés a megrendelés elküldésekor, hogy a 
fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata 
fizetési kötelezettséget von maga után. 
A vállalkozás nem tájékoztatott arról, hogy a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének 
megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül 
visszaigazolni, valamint, hogy a visszaigazolás elmaradása milyen következményekkel jár (ajánlati 
kötöttség alóli mentesülés). 
A távollévők közötti szerződés megkötését megelőzően nem tájékoztatott a szolgáltató a teljesítés 
feltételei során a kiszállítási határidőről, a fizetés feltételeiről (fizetési módok), a szállítás költségeiről és 
feltételeiről. Nem tájékoztatták a fogyasztókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, melynek során a 
fogyasztó milyen módon (szóban, írásban) és elérhetőségeken tehet panaszt a vállalkozás felé és ennek 
során a vállalkozásnak a panaszkezeléssel kapcsolatosan milyen kötelezettségei vannak (így különösen 

http://www.palm.hu/
http://www.palm.hu/
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az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(4), (6) és (8) bekezdései), valamint a békéltető testületek 
székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, továbbá levelezési címéről, a békéltető testülethez 
fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület nevéről és székhelyének postai 
címéről, a Vállalkozást terhelő békéltető eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online 
vitarendezési platform (ODR) létezéséről, elektronikus linkjéről, valamint arról, hogy az jogviták 
rendezésére használható.  
Nem volt tájékoztatás a kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségről. 
Nem tájékoztatták a fogyasztókat, hogy elállási jog illeti meg őket, amely jog indoklás nélkül, a termék 
átvételét követő 14 naptári napon belül gyakorolható. Az elállási jog kapcsán nem tájékoztatták a 
fogyasztókat, hogy az elállási határidő a termék átvételével kezdődik, illetve a szolgáltatás esetén a 
szerződéskötéskor. Nem tájékoztatott az elállási nyilatkozat mintáról, annak használhatóságáról, az 
elállási jog gyakorlásának határideje és feltételei körében arról, hogy a fogyasztó az elállási jogát a 
szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja, írásban történő 
elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Nem tájékoztattak azon 
termékekről, amelyek nem tartoznak bele az indoklás nélküli elállás jogkörébe. Nem tájékoztatták a 
fogyasztót, hogy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül 
vissza kell juttatnia a vállalkozás részére, valamint ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges 
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az 
ebből eredő többletköltségeket, illetve elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének költsége 
terheli, kivéve ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését. Nem tájékoztatták a fogyasztót az elállási jog 
gyakorlása során arról, hogy a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a 
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Nem tájékoztatták a fogyasztót, hogy a 
vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését, és arról, ha a 
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. 
A megkötött szerződésről szóló visszaigazolás hiányos tartalmú, abban a kötelezően adandó 
tájékoztatások közül csak termék nevéről, kiszereléséről, mennyiségéről, eladási áráról, a megrendelő 
nevéről, a fizetési módról, a vállalkozás nevéről, telefonszámáról, webcíméről és a fizetési bizonylaton 
szereplő adatokról (vállalkozás adatai, cégnév, adószáma, székhelye) adott tájékoztatást a vállalkozás 
tartós adathordozón. 
A hatósági ellenőrzés során megállapításra került továbbá, hogy a webáruházban az egységár 
feltüntetésre kötelezett termékek esetében az egységárak nem kerültek feltüntetésre. 
 

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

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

a) a szolgáltató nevét, 

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

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

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba 
való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság 
megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát, 

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

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató 
székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a 
szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is 
megismerhetőek. 
A 2. § l) pont lc) alpontja alapján közvetítő szolgáltató, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja 
(tárhelyszolgáltatás). 
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Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely 
lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 
A (2) bekezdése szerint a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően 
köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:  

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez 
meg kell tenni; 

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

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

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

szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex 
elektronikus úton hol hozzáférhető. 
A (3) bekezdés szerint a szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés 
során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől. 
 
Az Ektv. 6. § (2) bekezdés szerint a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését 
az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az 
igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható 
határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő 
mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 
A (3) bekezdés szerint a megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve 
az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 
 
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (továbbiakban Fttv.) 3. § (5) bekezdés alapján a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e 
törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat 
tisztességtelen.  
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
- figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait - az 
adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt 
elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja 
rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben 
az a körülményekből nem derül ki, és 
- ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott 
volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerint az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás 
köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a 
terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben; 
b) a vállalkozás nevéről; 
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a 
telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai 
címéről, akinek a nevében eljár; 
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, 
akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott 
címtől eltér; 
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes 
összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre 
észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről 
(így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 
f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az 
ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha 
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az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi 
költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az 
ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; 
g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz 
használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél 
számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a 
telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár; 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, 
valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról; 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban 
foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 
j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a 
fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között 
kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza; 
k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 
13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási 
jogát; 
l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a 
körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát; 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és 
annak feltételeiről; 
o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés 
módjáról; 
p) adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés 
a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a 
szerződés felmondásának feltételeiről; 
q) hatályon kívül helyezett 
r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról; 
s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték 
nyújtásáról és annak feltételeiről; 
t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről; 
u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól 
észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően; 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren 
kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, 
valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről és székhelyének postai címéről. 
A (4) bekezdés alapján az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. 
mellékletben foglalt mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható. 
Az (5) bekezdés szerint a vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra 
vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos 
és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és 
egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben 
foglalt mintatájékoztató útján is megadható. 
 
A 15. § (1) bekezdés szerint, ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó 
számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül 
a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés 
a), e), f), p) és r) pontjában meghatározott információkra. 
A (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles 
gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten 
tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat 
megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen 
olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen 
megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a 
vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett 
eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó 
érdekében lehet hivatkozni. 
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A 18. § alapján a távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a 
termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló 
szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós 
adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás 
tartalmazza 

a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a 
szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és 

b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást. 
 

A 20. § (1) bekezdése értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött 
szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli 
elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, 
amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a 
teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli 
felmondási jog illeti meg. 
A (2) bekezdés alapján a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára 
szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 
tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
A (3) bekezdés szerint a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, 
hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék 
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 
 
A 22. § (1) bekezdés alapján a fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
A (2) bekezdés szerint a vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban 
meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón 
haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. 
A (3) bekezdés előírja, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell 
tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott 
határidő lejárta előtt elküldi. 
A (4) bekezdés értelmében a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot 
e §-sal összhangban gyakorolta. 
 
A 23. § (1) bekezdése szerint, a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül 
kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az 
elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által 
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült 
költségeket is. 
A (2) bekezdés szerint a 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak 
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. 
A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is 
alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 
A (3) bekezdés alapján, ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. 
 
A 24. § (1) bekezdés szerint, ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött 
vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás 
által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a 
terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a 
terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 
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(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a 
vállalkozás vállalta e költség viselését. 

A 25. § szerint a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt 
tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 

A 13. § szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a 
vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni. 

26. § (1) bekezdés szerint, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés 
megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött 
szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással 
arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a 
szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha 
a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget 
a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. 
(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások 
azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. 
 
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, 
és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási 
jogát elveszíti; 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás 
által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges 
ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett 
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére 
szabtak; 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást 
követő felbontása után nem küldhető vissza; 
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más 
termékkel; 
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés 
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 
harmincadik napot követően kerül sor; 
h) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a 
fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok 
elvégzése céljából; 
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele 
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-
kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés 
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével 
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. 
§ szerinti jogát. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (1) bekezdés alapján a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni 

a) a székhelyéről, 
b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés 

helyével, 
c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz 

igazodó módjáról, valamint 
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d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti 
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus 
levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. 
Az (1a) bekezdés szerint a tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás 
lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, 
internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási 
kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes 
honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési 
feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon.  
A (2) bekezdés alapján a fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 
személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen 
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy 
írásban közölheti a vállalkozással. 
A (3) bekezdés szerint a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni 
kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles 
jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát 

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

panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg 
megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint 
köteles eljárni. 
A (6) bekezdés alapján az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül 
köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb 
határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a 
vállalkozás indokolni köteles. 
A (8) bekezdés szerint a panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban 
tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve 
a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy 
a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi 
eljárást. 
 
Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett 
határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. 
május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás 
a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. 
Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe    
 
A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet 14. cikke az alábbiakat írja elő: 
(1) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, 
valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online 
vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen 
elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban 
letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is. 
(2)   Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon 
kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a 
fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az 
online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online 
vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az 
ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben 
az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés általános feltételei között is. 
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Az Fgytv. 14. § (1) bekezdése szerint a fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált 
termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. 
A 14. § (3) bekezdés szerint az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen 
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. 
A 14. § (4) bekezdés alapján az eladási árat, az egységárat illetve – a határon átnyúló szolgáltatás 
kivételével - a szolgáltatás díját a Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz 
nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. 
A 14. § (5) alapján a termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó 
által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell 
feltüntetni. 
 
A 2. § n) pontja alapján egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 
mértékegységére vonatkozó ár.  
 
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 
szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 1. § alapján a fogyasztónak megvételre kínált termék 
eladási árának, egységárának, valamint a szolgáltatás díjának feltüntetésére az e rendeletben foglalt 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
A 3. § (1) bekezdése alapján a termék egységárát, ha az nem egyezik meg a termék eladási árával 
a)  a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy 
b) ha a termék jellegéből (így különösen méretéből), illetve a forgalmazás körülményeiből adódóan az a) 
pont szerinti árfeltüntetés nem alkalmazható - a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson, 
a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor hozzáférhető árjegyzéken vagy árlapon 
(ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni. 
A 4. § alapján az egységárat 
a) a térfogatra értékesített terméknél literenként (Ft/l), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan 
megkönnyíti az összehasonlítást - milliliterenként (Ft/ml), centiliterenként (Ft/cl), deciliterenként 
(Ft/dl), illetve köbméterenként (Ft/m3), 
b) a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan 
megkönnyíti az összehasonlítást - grammonként (Ft/g), dekagrammonként (Ft/dkg) vagy tonnánként (Ft/t), 
c) a hosszúságra értékesített terméknél méterenként (Ft/m), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan 
megkönnyíti az összehasonlítást - milliméterenként (Ft/mm) vagy centiméterenként (Ft/cm), 
d) a felületre értékesített terméknél négyzetméterenként (Ft/m2), 
e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db)  
kell feltüntetni. 
 
A jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és kötelezés elrendelése során az Fgytv. 47. § (1) és (5) 
bekezdései alapján az eset alábbi lényeges körülményeire voltam tekintettel: 

A fogyasztók érdekei sérelmének körében értékeltem, hogy amennyiben a webáruházat üzemeltető 
vállalkozás nem ad információt a szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság megnevezéséről, 
nyilvántartásba vétel számáról, úgy a mulasztás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
tájékoztatási kötelezettség ugyanis az igénybe vevőkkel való kapcsolattartást szolgálja, illetve a 
fogyasztónak az internetes oldalra való belépéskor tudnia kell, hogy a kereskedő, akivel kapcsolatban fog 
állni, hivatalosan bejegyzett, valós cég-e, melyről ezen információ hiányában nem tud meggyőződni. 
Amennyiben a fogyasztó nem létező céggel lép kapcsolatba, úgy érvényes szerződést azzal nem köthet, 
amely a későbbi jogérvényesítés lehetőségét megnehezíti. 

A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye (ha van), e-mail címe - kivéve, ha ez egyébként is 
megismerhető - feltüntetésének hiánya mulasztás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
tárhelyszolgáltató elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ugyanis az igénybe vevőkkel 
való kapcsolattartást szolgálja, mindezek hiányában a vállalkozás akadályozza a fogyasztót ezen 
kapcsolatfelvételben, amely adott esetben a későbbi jogérvényesítés lehetőségét is megnehezíti. 

A szerződéskötés technikai lépéseire vonatkozó tájékoztatás hiánya mulasztás a fogyasztó 
tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A webáruházak legtöbbször speciális elektronikus 
formanyomtatványokat, az online valóságban járatlan fogyasztó számára idegen technikai megoldásokat 
alkalmaznak, ebből következően a szolgáltatónak világosan és egyértelműen kell az igénybe vevőt 
tájékoztatnia a megrendelés elküldését megelőzően az elektronikus szerződéskötéshez kapcsolódó 
alapvető tudnivalókról. Ennek hiányában a fogyasztó olyan szerződést is megköthet, ami nem áll 
érdekében, vagy az érdekében álló szerződés megkötése hiúsul meg a technikai problémák miatt 
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A webáruházban leadott megrendelések nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett 
jognyilatkozatnak minősülnek. A fogyasztót ennek megfelelően tájékoztatni kell arról, hogy a szerződés 
ráutaló magatartás útján kerül-e megkötésre, továbbá, hogy a szerződés iktatásra kerül-e és utóbb 
hozzáférhető lesz-e. Mindez a későbbi tájékozódás, esetleges jogérvényesítés hatékonyabb 
lebonyolítását szolgálja, elmaradása a fogyasztó teljes körű tájékoztatáshoz fűződő érdekét sérti. 

Az adatbeviteli hibák javítására vonatkozó tájékoztatás hiánya mulasztás a fogyasztó tájékoztatáshoz való 
érdekét sérti. Tekintettel arra, hogy a webáruházak legtöbbször speciális elektronikus 
formanyomtatványokat, az online valóságban járatlan fogyasztó számára idegen technikai megoldásokat 
alkalmaznak, szükséges az adatbeviteli hibák ajánlattételt megelőző azonosításának és kijavításának 
technikai eszközeiről nyújtott tájékoztatás annak orvoslására, ha a fogyasztó tévedésből vagy téves 
tartalommal küldi meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát. Ennek hiányában a fogyasztó 
olyan szerződést is megköthet, ami nem áll érdekében, vagy az érdekében álló szerződés megkötése 
hiúsul meg a technikai problémák miatt. 

A szerződés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatási kötelezettség alapvetően a fogyasztó teljes körű 
tájékoztatáshoz való érdekét szolgálja, tekintettel arra, hogy az EU területén többnyelvűség alakult ki a 
határokon átnyúló kereskedelmi kapcsolatokban, így a szolgáltatást igénybe venni kívánó fogyasztó joggal 
várhatja el a szolgáltatóval való kommunikáció nyelvéről való tájékoztatást.  Ennek hiányában bizonytalan 
lehet a kereskedővel való kapcsolatteremtés alapját képező nyelvi feltételeket illetően.  

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

Szemben a hagyományos értékesítés móddal, az interneten keresztül lebonyolított vásárlásoknál a 
fogyasztó nem találkozik személyesen a termékkel, nem tudja például kézbe venni, kipróbálni azt, ezért 
kizárólag a szolgáltató által megadott információkra tud hagyatkozni a döntéshozatalkor a termék 
tulajdonságait, jellegzetességeit illetően. Ezért fontos, hogy valós, az áruválasztás megkönnyítését 
szolgáló, valamint az áru használatához szükséges minden adatot közöljenek az oldalon. 

A teljesítés feltételeiről (fizetés, szállítás) szóló előzetes tájékoztatás hiánya mulasztás révén a vállalkozás 
a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. Ennek hiányában a fogyasztó a szerződést érintő lényeges 
körülményeket illetően nem lesz tájékozott, vagy tévedésbe eshet. 

A fizetés és szállítás feltételei feltüntetésének hiánya mulasztás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét 
sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell a választható fizetési és 
szállítási módokat, hogy azzal már a döntéshozatal előtt számolhasson. Adott esetben ugyanis ezen 
információ a fogyasztó ügyleti akaratát is befolyásolhatja, mivel amennyiben a fizetési, illetve szállítási 
mód fontos számára, azt a szolgáltatót választja, amelyik a számára kedvezőbb lehetőséget biztosítja. 

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

A teljesítés határidőről szóló tájékoztatás hiánya mulasztás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. 
A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell az előrelátható teljesítési 
határidőt, hogy azzal már a döntéshozatal előtt számolhasson. Adott esetben ugyanis ezen információ a 
fogyasztó ügyleti akaratát is befolyásolhatja, mivel amennyiben az időtényező fontos számára, azt a 
szolgáltatót választja, amelyik a gyorsabb kiszállítást vállalja. 

A panaszkezelésre vonatkozó mulasztás 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. 

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

A távértékesítési szerződések esetén biztosított speciális előzetes tájékoztatási kötelezettség és elállási 
jog és a hozzá kapcsolódó tájékoztatások kompenzálják egyrészt az információk és a szakmai tájékoztatás 
hiányát, másrészt a szerződéskötés sajátosságaiból adódó kockázatokat, amely lehetővé teszi a fogyasztó 
számára, hogy a szerződéskötést még egyszer, nyugodt körülmények között átgondolja. Éppen ezért a 
vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót jogairól pontosan és 
egyértelműen tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó azokkal megfelelően élni tudjon. 

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

A fogyasztók érdekei sérelmének körében értékeltem, hogy a Vállalkozás az egységár feltüntetésének 
hiányával, a termék forgalmazásával összefüggő alapvető követelményt sértett meg, továbbá sértette a 
fogyasztók tájékoztatáshoz való alapvető érdekét, hiszen a termék egységára olyan lényeges információ, 
amely a fogyasztót vásárlási szándékának kialakításában döntően befolyásolja. Ezért fontos, hogy az 
egységárról a vásárlókat írásban egyértelműen, olvashatóan és könnyen beazonosíthatóan tájékoztassák. 
Az egységár az áruválasztást könnyíti meg a fogyasztó számára a különböző gyártók azonos termékei, 
illetve az azonos gyártók különböző kiszerelési egységű termékeinél. Ennek ismeretében a fogyasztó 
eldöntheti, hogy anyagi helyzetének melyik árfekvésű termék a megfelelőbb.  

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

A jogsértő magatartás kiterjedtsége tekintetében értékeltem, hogy az egységár feltüntetési jogsértés 
valamennyi egységár feltüntetésre kötelezett terméket érintette. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a Vállalkozás a Kkvtv. 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével kis/középvállalkozásnak minősül. 
 
Ezen túlmenően figyelembe vettem, hogy a Déri és Társa Kft. a határozathozatal napjáig ugyanezen 
fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabályt véglegesen nem sértett meg. 
 
Tájékoztatom továbbá a Déri és Társa Kft.-t, hogy az Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdése értelmében a 
véglegessé vált döntés a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
(www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu) közzétételre kerül. 
 
Jelen esetben a vállalkozás számára az egységár feltüntetés hiánya jogsértés tekintetében jogsértő 
magatartás folytatásának megtiltását, a webáruházban megállapított hiányosságok tekintetében 
kötelezést rendeltem el annak érdekében, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson, a hibák 
kijavításáról gondoskodjon. 
 
A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az 
Ákr. 131. §-a., valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 172-177. §-ai alapján 
határoztam meg. 
 
Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg az Ákr. 80. § (1) bekezdésben és a 
81. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint. A jogkövetkezmény meghatározása az Fgytv. 47. § (1) 
bekezdés b) és c) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdése alapján történt. Hatásköröm az Fgytv. 45/A. § (1) 
bekezdés a) és (3) bekezdés a) és g) pontja alapján, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1-2. §-ában, a 3. § (4) bekezdésének d) és j) pontján, a 45/2014. (II.15.) 
Kormányrendelet 31. § (1) bekezdésén, az Fttv. 10. § (1) bekezdésén, illetékességem az Ákr. 16. § (1) 
bekezdés b) pontján alapul.  

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

A keresetindítás szabályairól a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Kp.) 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

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

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó. 
 
Kaposvár, 2020. szeptember 10. 
 
 
 dr. Neszményi Zsolt 
                           kormánymegbízott 
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