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H A T Á R O Z A T 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Diamond Deal Kft.-t (székhely: 2364 
Ócsa, Bem József u. 6., adószám:23467172-2-13, a továbbiakban:Vállalkozás)  
 

k ö t e l e z i 
 
 
arra, hogy: 

I.  
 
jelen határozat véglegessé válásának napjától a jövőben, minden esetben a hatályos jogszabályok-
nak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat: 
 

1. az általa üzemeltetett https://jodontes.hu, valamint https://www.diamonddeal.hu weboldalon  
 
- a Vállalkozást nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezéséről, 

 
2. az általa üzemeltetett https://www.diamonddeal.hu weboldalon 

 
- a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, 
- az online vitarendezési platform (ODR) létezéséről, arról, hogy az online vitarendezési 

platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fo-
gyasztói jogviták rendezéséhez, valamint az erre a platformra mutató 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ elektronikus linkről, 

- a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről és a Vállalkozás székhelye szerinti békélte-
tő testület székhelyének hatályos postai címéről.  

 
II.  

 
jelen határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően teljes körűen tájékoztassa a fogyasztókat az általa üzemeltetett https://jodontes.hu, valamint 
https://www.diamonddeal.hu weboldalon 
 

1. a Vállalkozás panaszkezelési módjáról, 
2. a jótállás fennállásáról és feltételeiről szóló tájékoztatás körében a kötelező jótállás időtartamáról.                                                                                            

 

A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 

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

foganatosító szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - 

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

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

lyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki. 
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A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányos-

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

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

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

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

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

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

nem volt szükséges.  

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

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

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

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

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 
ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a törvényszéktől kérhető. A 
kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazo-
lására szolgáló okiratokat csatolni kell. 

 
 

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

 
a) A Pest Megyei Főügyészség (a továbbiakban: Főügyészség) - kérelemre - vizsgálatot folytatott a Vál-
lalkozás fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekkel kapcsolatos tevékenysége kapcsán a Vállalko-
zás által üzemeltetett https://www.diamonddeal.hu és a https://jodontes.hu weboldalak tekintetében. 
 
b) A vizsgálat során feltárt, jelen döntés indoklásának 3. pontjában részletesen felsorolt hiányosságokra 
tekintettel a Főügyészség a 2021. január 21-én kelt levelében hatósági eljárást kezdeményezett a Ható-
ságnál és mellékletként csatolta a https://www.diamonddeal.hu és a https://jodontes.hu weboldalakon 
2021. január 21-én közzétett, a Vállalkozás jelenleg hatályos általános szerződési feltételeit.  
 
c) Mindezek alapján a Hatóság a PE/002/00448-2/2021. számú, 2021. január 29-én kelt végzésében érte-
sítette a Vállalkozást az eljárás hivatalbóli megindításáról, részletezve benne a vizsgálat során tett megál-
lapításokat, valamint tájékoztatta a Vállalkozást jogairól és kötelezettségeiről, egyben nyilatkozattételi 
jogáról is. 
 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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d) A Vállalkozás ügyvezetője 2021. február 5-én előterjesztett nyilatkozatában egyrészt elnézést kért a 
késői válaszért, másrészt az alábbiakat adta elő: 
 
„A könyvelőm 2021.02.02-án jelezte, hogy érkezett egy megkeresés a Pest Megyei Főügyészségtől, és 
2021.02.03-án jelezte, hogy Önöktől is kaptunk egy végzést. 
Természetesen a Főügyészség és a Kormányhivatal álláspontjával is maximálisan egyetértünk, és 
együttműködünk. 
 
A Főügyészség egy pontosítást kért az ÁSZF-ben, azt azonnal javítottuk, és a javításról már tájékoztat-
tam a Főügyészséget. És ahogy a Főügyészségnek is megírtam, a pontosítást megelőzően a szöveg-
rész adminisztratív jellegű pontatlanság volt, a gyakorlatban a honlap a www.jodontes.hu oldalunk még 
szinte mindig beüzemelés alatt áll, nem tereltünk rá forgalmat a covid miatt keletkezett anyagi nehézsé-
geink miatt, és egy darab vásárlásunk sem volt még az oldalon, éppen ezért nem történt még a hibából 
adódó probléma. 
 
Önök több dologra felhívták a figyelmünket, melyet szintén azonnal javítottunk 2021.02.04-én mindkét 
weboldalon. Csatolom Önöknek a két módosított ÁSZF-et, melyek már az oldalakon is érvényben van-
nak. 
 
Cégemnek nagyon fontos a jogkövető működés, ezért bízom benne, hogy a módosítások rendben van-
nak, és kérem szépen Önöket, hogy ha bármilyen hibát találnak még, amit esetleg helytelenül tüntettünk 
fel, akkor legyenek kedvesek azt jelezni, és a lehető leggyorsabban javítani fogjuk az Önök javaslata 
alapján. 
 
Szeretném továbbá elmondani, hogy 2014-ben volt egy átfogó vizsgálat a Fogyasztóvédelmi Főfelügye-
lőség részéről, és az akkori ideiglenesen megbízott jogi képviselőnk segítségével mindent igyekeztünk 
úgy megvalósítani az ÁSZF-ben, ahogy azt a Fogyasztóvédelem előírta. Majd 2020 tavaszán a Fő-
ügyészség kisebb pontosítást kért, és azt a javítást is azonnal elvégeztük, de az akkori javítás előtt sem 
merült fel abból adódóan vásárlói probléma, ahogy most sem. 
 
A www.diamonddeal.hu weboldal 2011.10.01-től üzemel. Az oldalt azzal a céllal hoztam létre, hogy mind 
a Vásárlóknak, mind a Szolgáltatóknak segítsek abban, hogy megtalálják egymást. És a fő célom szol-
gáltatói oldalon az volt, hogy minden Partneremet a szerződésben szereplő határidőben kifizessem, a 
Vásárlók pedig egy megbízható, korrekt reklámoldalt ismerjenek meg. Büszke vagyok arra, hogy 2011-től 
minden hónapban minden Partnert határidőben forintra pontosan kifizettem, még ebben a vírusos ka-
tasztrofális időszakban is, és a 10 év alatt kevesebb mint ötször kellett a Fogyasztóvédelemmel vagy a 
Békéltető Testülettel egyeztetnem panasz miatt, ebből az elmúlt három évben csak egyszer volt panasz, 
de ezen panaszok egyike esetén sem kaptunk egyszer sem elmarasztalást, mivel a jogszabályok szerint 
jártunk el a lehető legjobb szándékkal. 
 
A mostani módosítás előtti ÁSZF a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség iránymutatásával, és ellenőrzésé-
vel került kialakításra, azt szem előtt tartva, hogy minden fél - Vásárlók - Szolgáltatók - DiamondDeal - 
korrekten viselkedjenek egymással, és minden fél szigorúan tartsa be a rá vonatkozó határidőket, ugyan-
is véleményem szerint a határidők betartása, és az ebből adódó kiszámíthatóság, és megbízhatóság az 
egyik legfontosabb tényező a korrekt üzletben minden fél számára. 
 
Az ÁSZF, és a Szolgáltatókkal megkötött szerződés is szigorúan kitér a Vásárlók védelme érdekében 
minden esetlegesen felmerülő problémára, éppen ezért volt a 10 év alatt a már általam említett nagyon 
kevés problémás ügyünk. Termékvásárlásból adódó probléma pedig még soha nem volt, sem a 
www.diamonddeal.hu, sem a www.jodontes.hu oldalunkon. 
 
Azt sajnos elismerem, hogy a jogszabályi változásokat nem ismerjük naprakészen, de sajnos anyagi 
okok miatt soha nem tudtunk fixen olyan jogi képviselőt alkalmazni, aki erre figyelt volna. Amikor egy 
ilyen változásra bárki felhívta a figyelmünket, azt azonnal javítottuk, de a jövőben igyekszünk erre mego l-
dást találni, és folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani az oldalaink ÁSZF-jét. 
 
Az elmúlt közel egy év cégünknek is hatalmas anyagi problémát okozott, a bevételünk szinte nullára 
esett az első hónapokban, és azóta is csak minimálisan emelkedett. Mégis sikerült olyat tennünk, melyet 
a mi szegmensünkben lévő cégek közül keveseknek sikerült, nem bocsájtottam el egy kollégát sem, és 
minden partnerünket napra pontosan minden hónapban kifizettem, és ami még fontosabb, hogy a nehéz 

http://www.jodontes.hu/
http://www.diamonddeal.hu/
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helyzetbe került vásárlók sem csalódtak bennünk, jogtalanul nem veszítették el a nálunk elköltött pénzü-
ket, és jogtalanul nem veszítették el a mi közvetítésünkkel megvásárolt szolgáltatásokat, és a legnehe-
zebb hónapokban is, mind a mai napig, annak ellenére, hogy az életben maradásért küzdünk, minden 
vásárlónk ügyes bajos dolgában azonnal segítünk, más bezárt és eltűnt konkurens cégek ügyfélszolgála-
taival ellentétben. 
 
Nagyon bízom benne, és kérem Önöket, hogy az eljárás során, a hibáink ellenére legyenek kedvesek 
ezeket figyelembe venni, és méltányosan eljárni a cégemmel szemben, ugyanis direkt soha nem árta-
nánk a Vásárlóinknak, hiszen pontosan az az irányelvünk, hogy a legmegbízhatóbb cég legyünk a Vásár-
lók és Partnereink szemében. 
Ha jóhiszeműségünk ellenére bármiben nem a jogszabály szerint járt el cégünk, vagy valami még mindig 
helytelen az ÁSZF-ben, kérem tájékoztatásukat ezzel kapcsolatban, hogy ha szükséges akkor hogyan 
tudjuk helyrehozni az esetleges hibát.” 
 
2. A döntés meghozatala az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével történt 
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgál-
tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § f) pontja szerint 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus úton, távollevők részére, 
rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egye-
dileg fér hozzá. 
 
Az Ektv. 2. § a) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül az olyan információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó 
dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, 
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzé-
se, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 
 
A Vállalkozás az Ektv. 2. § k) pontja szerinti szolgáltatónak minősül, azaz az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó jogi személy. 
 
Az Ektv. 4. § bekezdés d) pontja szerint: 
 
A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon leg-
alább 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. 
  
Az Ektv. 16/A. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 14/A. §-ban, és a fogyasztói jogviták 
online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 
2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság 
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatáro-
zott szabályok szerint jár el. 
 
Az Ektv. 16/A. § (5) bekezdése szerint az (1), a (2), illetve a (4) bekezdésben említett rendelkezések a 
fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 10. pontja szerint a távollévők között kötött szerződés 
olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett 
távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szer-
ződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő 
eszközt alkalmaznak. 
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A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n), v) és w) pontjai alapján az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan 
és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
(…) 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a 
vállalkozás panaszkezelési módjáról;  
(…) 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, 
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak 
feltételeiről;  
(…) 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli 
panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez 
való hozzáférés módjáról, 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testü-
let nevéről és székhelyének postai címéről. 
 
A Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint: 
 
(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó tájékoztatást 
a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával 
köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak 
jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható. 
 
A Korm. rendelet 14. §-a szerint: 
 
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást - 
világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az 
alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adat-
hordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. 
 
A Korm. rendelet 31. § (1) és (3) bekezdései szerint: 
 
(1) A 9. §, a 11. § (1), (3)-(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, a 14-17. §-ban és a 
18. § a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott 
szabályok szerint. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásá-
ban fogyasztóvédelmi rendelkezések. 
 
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosí-
tásáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet (továbbiakban: 524/2013/EU 
rendelet) 14. cikk (1) és (2) bekezdése alapján  

 
(1) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, 
valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online 
vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen elér-
hetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban letelepe-
dett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is.  
 
(2) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon kereske-
dőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal 
fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az 
online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési plat-
form felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektroni-
kus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott e-
mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerző-
dés általános feltételei között is. 
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Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rende-
let, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 
(VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2020. (VI.12.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban:Módosító rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötele-
ző jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
 
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 Módosító rendelet 9. § (2) bekezdése szerint az 1-6. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép 
hatályba. 
 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Jótállási rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti 
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fo-
gyasztási cikkekre e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tör-
vény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § d) pontja alapján kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a 
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, 
szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, 
mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja. 

 
Az Fttv. 2. § h) pontja alapján ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve 
hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áru-
val kapcsolatban.   

 

Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.  

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

 
bekezdése szerint: 

(5) A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) bekezdése sze-
rint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő keres-
kedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – 
az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt 
elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelke-
zésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a kö-
rülményekből nem derül ki, és 
b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 
meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés b) pontja alapján e § alkalmazásában kötelező európai uniós jogi aktus ren-
delkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelkezésekben előírt információ az ott 
meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv rendelkezései-
nek átültetése céljából elfogadott norma — a Korm. rendelet tájékoztatási követelményeiben előírt infor-
mációk az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős információnak minősül-
nek.  
 



7 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911, E-mail: fogyved@pest.gov.hu  
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

Az Fttv. 1. § (5) bekezdése szerint a (4) bekezdésben nem említett tevékenységekre vonatkozó jogsza-
bály e törvény rendelkezéseitől részletesebb, illetve szigorúbb követelményeket is megállapíthat a keres-
kedelmi gyakorlatokra, amennyiben 
a) ez kötelező európai uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges, vagy 
b) azt valamely, egyes árukra vagy azok meghatározott csoportjára vonatkozó kötelező európai uniós jogi 
aktus kifejezetten megengedi. 

 
 Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért 
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztön-
zése közvetlenül érdekében áll. 
 
Az Fttv. 10. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
miatt - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. 
 
Az Fttv. 19. § a) pontja alapján a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megállapítására irá-
nyuló eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása tekinte-
tében az Fgytv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
3. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Hatóság az alábbi tényállást állapította meg: 
 
A Vállalkozás a https://www.diamonddeal.hu weboldalon keresztül egyrészt kuponok online értékesítését 
végzi, másrészt termékértékesítés folytat, míg a https://jodontes.hu weboldalon keresztül termékértékesí-
tést folytat.  
 
Az ellenőrzés napján, vagyis 2021. január 21-én a https://www.diamonddeal.hu weboldalon a Vállalkozás 
2020. április 29. napjától hatályos általános szerződési feltételei, valamint 2015. január 21. napjától kez-
dődően a korábbi időszakokra vonatkozó ÁSZF-ek kerültek közzétételre. Az ellenőrzés a 2020. április 29. 
napjától hatályos ÁSZF tartalmának vizsgálatára terjedt ki.  
 
A https://jodontes.hu weboldalon az ellenőrzés napján, vagyis 2021. január 21-én a 2020. november 18. 
napjától hatályos ÁSZF került megjelenítésre, így ezen ÁSZF tartalmának vizsgálatára került sor.  
 
A https://www.diamonddeal.hu és a https://jodontes.hu weboldalakon nem került feltüntetésre a Vállalko-
zást nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése (Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság). 

 
A https://www.diamonddeal.hu weboldalon nem volt tájékoztatás 
 

 a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, 
 

 az online vitarendezési platform (ODR) létezéséről, arról, hogy az online vitarendezési platform fel-
használható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezé-
séhez, valamint az erre a platformra mutató https://ec.europa.eu/consumers/odr/ elektronikus link sem 
került megjelenítésre a weboldalon, valamint 

 

 a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről (csak a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület 
került megjelölésre, de annak postai címe is helytelenül). 

 
4. A Hatóság további ténymegállapításai a Vállalkozás nyilatkozatát követően 
 
A Vállalkozás 2021. február 5-én előterjesztett nyilatkozatában egyúttal arról is tájékoztatta a Hatóságot, 
hogy 2021. február 4-én mindkét weboldalt javította, ennek alátámasztására csatolta a két módosított 
ÁSZF-et, és jelezte, hogy ezen ÁSZF-ek már a weboldalakon is megjelenítésre kerültek.  
 
A Hatóság erre tekintettel ellenőrizte azt, hogy a Vállalkozás valóban eleget tett-e a nyilatkozatában fog-
laltaknak és a határozathozatal előtt, a weboldalakon 2021. február 25-én elérhető tartalom vizsgálata 
során az alábbiakat állapította meg: 
 
4.1. A Vállalkozás a szóban forgó szabálytalanságokat (hiányosságokat) mindkét weboldalon javította 
(pótolta). 
 

https://www.diamonddeal.hu/
https://jodontes.hu/
https://www.diamonddeal.hu/
https://jodontes.hu/
https://www.diamonddeal.hu/
https://jodontes.hu/
https://www.diamonddeal.hu/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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4.2. Fentieken túlmenően az alábbiak kerültek megállapításra, mely megállapításokat a Hatóság koráb-
ban, a PE/002/00448-2/2021. számú, 2021. január 29-én kelt végzésében nem rögzített: 

 
- A „Panaszkezelés rendje” címszó alatt mindkét weboldalon az szerepel, hogy: 

 
„A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási 

hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon 

országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetősé-

gei: https://jarasinfo.gov.hu” 

Ezen tájékoztatás már hatálytalan, továbbá nem aktuális a járási hivatalokra való hivatkozás sem. A 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2020. március 1-től hatályos rendelkezései szerint, ha a rendelet elté-
rően nem rendelkezik, a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.  
A kormányhivatalok elérhetőségeiről a www.kormanyhivatal.hu weboldalon van lehetőség tájékozódni. A 
másodfokú hatósági jogkör ezen időponttól kezdve megszűnt, így amennyiben a Hatóság döntésével az 
ügyfél nem ért egyet, a döntés ellen az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. 

 
Erre tekintettel a Hatóság szerint a Vállalkozás nem megfelelően nyújt tájékoztatást a Vállalkozás pa-
naszkezelési módja körében a fogyasztó jogorvoslati lehetőségeiről, ezért indokolt a közzétett adatok 
aktualizálása, valamint a https://kormanyhivatal.hu link megjelenítése. 
 
-  A https://jodontes.hu weboldalon az ÁSZF 8. pont „JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG” címszó alatti tájékoz-
tatás szerint a Vállalkozás a Jótállási rendelet alapján jótállásra köteles, továbbá feltüntetésre került, hogy 
a jótállás időtartama 1 év. 
 
A https://www.dimaonddeal.hu weboldalon az ÁSZF 6. pont „szavatosság és jótállás termékek esetén” 
címszó alatti tájékoztatásban szintén található hivatkozás arra, hogy a Vállalkozás a Jótállási rendelet 
alapján jótállásra kötelezett, a jótállási határidő viszont nem került feltüntetésre. 

 
A Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2021. január 1. napjától a kötelező jótállás alá tartozó ter-
mék árától függ, hogy hány év jótállás jár. 
 
Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Vállalkozás a kötelező jótállás feltételeiről, időtartamáról hiá-

nyosan, illetve nem a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően nyújt tájékoztatást. 

Fenti megállapításokat a Hatóság a PE/002/00448-4/2021. számú hivatalos feljegyzésében rögzítette.  
 
5. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
 Ektv. 4. § d) pontja, 
 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n), v) és w) pontja, 
 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, 

 
Fentieken túl megállapításra került, hogy a Vállalkozás megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését is, tekin-
tettel az alábbiakra: 
 

- a Vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzését végző bíróság megnevezésének feltüntetését az 
Ektv., mint külön jogszabály 4. § d) pontja írja elő, így ezen tájékoztatási követelményt megsértő 
kereskedelmi gyakorlat az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakor-
latnak is minősül. 
 

- a termékszavatosságra, a jótállás időtartamára, illetve a vitarendezési lehetőségekre vonatkozó 
tájékoztatás elmulasztása - tekintettel az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) pontjára - az Fttv. 7. § (1) 
bekezdés szerinti megtévesztő mulasztásnak és ezáltal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat-
nak is minősül, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat alkalmas lehet arra, hogy a fogyasztót - jog-
szabályban előírt jogai gyakorlásával kapcsolatban - olyan ügyleti döntés meghozatalára kész-
tessen, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagyis ezen jelentős információk hiányában 
adott esetben visszatarthatja az igényérvényesítéstől. 
 

https://jarasinfo.gov.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/
https://kormanyhivatal.hu/
https://jodontes.hu/
https://www.dimaonddeal.hu/
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6. A Hatóság a Vállalkozás nyilatkozatát az alábbiak szerint értékelte 

 
A vállalkozás nyilatkozatában foglaltakat a Hatóság megvizsgálta, viszont álláspontja szerint az utólago-
san tett intézkedések nem mentesítik az elkövetett jogsértésért fennálló felelőssége alól, mivel a szankció 
alapját minden esetben az ellenőrzéskor feltárt állapot képezi.  Ugyanakkor a Hatóság figyelemmel volt a 
jogkövetkezmények alkalmazása során a Vállalkozás együttműködő magatartására. 

 
7. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) és c) pontja értelmében, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
megállapítja a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsérté-
sét, az eset lényeges körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtarta-
mának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny - figyelembevéte-
lével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával: 
(…) 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást. 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése értelmében az (1) 
bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalom-
mal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással ösz-
szefüggő ismételten megállapított jogsértése esetén a bírság összege 200 ezer forinttól 
 
a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevétel-
ének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészsé-
gét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jog-
sértés esetén 2 milliárd forintig, 
b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió forintig, illetve a fogyasz-
tók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles kö-
rének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, 
az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet. 
 
8. Mérlegelési szempontok 
 
Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a 
jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, 
valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg. 
 
A Hatóság a jogsértés súlya tekintetében az alábbiakat vette figyelembe: 

 
A fogyasztók érdekei sérelmének köre: 
 
A Vállalkozás köteles az internetes honlapján időszerűen és pontosan megadni, hogy a fogyasztó – jogvi-
ta esetén – mely hatóság, illetve békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá fel kell tüntetnie a 
Vállalkozás székhelye szerint illetékes testület nevét, és mindenkor aktuális székhelycímét. Ezen adatok 
közzétételének elmulasztásával illetve időszerűtlen módon történő teljesítésével a Vállalkozás súlyosan 
sérti a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sérülhet a fogyasztó érdekérvénye-
sítéshez való joga is, mivel ezen információk hiányában kisebb az esélye, hogy gyakorolja a törvény által 
biztosított jogait.  
 
Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése szerinti online vitarendezési mechanizmus igénybe 
vételi lehetőség feltüntetésének elmulasztása szintén a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
fogyasztónak ugyanis a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell az igénybe vehető vita-
rendezési mechanizmust, hogy azzal számolhasson.  
 
A termékszavatosságról szóló tájékoztatás elmulasztása, továbbá a jótállás feltételeiről (időtartamáról) 
szóló nem megfelelő információ közzététele a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A Vállalkozás 
ugyanis a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót e jogokról és azok feltételeiről a 



10 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911, E-mail: fogyved@pest.gov.hu  
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

jogszabályoknak megfelelően tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó ezen jogaival a jogsza-
bályoknak megfelelően és kellő határidőben élni tudjon. Közvetve pedig sérülhetnek a fogyasztók vagyoni 
érdekei is.  

 
A jogsértő magatartás kiterjedtsége: 
 
A feltárt jogsértés bizonyíthatóan a Vállalkozás weboldalain valósultak meg, mely a jogsértés alapesete, 
így enyhítő körülményként nem értékelhető. 
 
A jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapjain valósult meg, minden olyan fogyasztót érin-
tett, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a termékek iránt. A szabálytalanságok az összes 
fogyasztó érdeksérelmét okozhatták, azokét is, akik csak érdeklődés szintjén, vásárlás nélkül tájékozód-
tak a honlapon.  
 
A jogsértéssel érintett áruk értéke tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem volt 
lehetséges. 
 
A Hatóság a jogsértő állapot időtartama tekintetében az alábbiakat vette figyelembe:  
 
A jogsértő állapot a https://www.diamonddeal.hu weboldalon 2020. április 29-től, míg a https://jodontes.hu 
weboldalon 2020. november 18. napjától állt fenn, a közzétett ÁSZF-ek alapján. 
 
A jogsértéssel elért előny tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem volt 
lehetséges. 
 
A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása 
 
A rendelkezésre álló adatok alapján a Hatóság figyelembe vette, hogy a határozathozatal napjáig a Vál-
lalkozás terhére nem állapított meg ilyen jellegű jogsértést. 
 
A Vállalkozás gazdasági súlya tekintetében figyelembevételre került, hogy a Vállalkozásnak a www.e-

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

beszámolója szerint az értékesítés nettó árbevétele 30 889 ezer Ft, foglalkoztatottainak átlagos statiszti-

kai létszáma 8 fő.  

 

Mindezekre tekintettel a Hatóság az eset lényeges körülményeinek értékelése alapján a fogyasz-
tóvédelmi bírság kiszabását mellőzte, ugyanakkor a fent megjelölt mérlegelési körülmények figye-
lembevételével indokoltnak tartotta a még fennálló jogsértések megszüntetésére irányuló kötele-
zést, továbbá a jogsértő magatartás folytatásának megtiltását, annak érdekében, hogy a Vállalko-
zás a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.  
 
A Hatóság felhívja továbbá a Vállalkozás figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a Vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja értelmében az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés a) pontja 
alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minő-
sül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgál-
tatást nyújtó Vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a 
Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés b), c) d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztér i-
um honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megha-
tározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fo-
gyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által hozott végleges döntést.  
Ez a http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul meg. 

https://www.diamonddeal.hu/
https://jodontes.hu/
http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett 
adatokat – feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormány-
rendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Verseny-
hivatal vagy a bíróság véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év elteltével törli 
a honlapról. 
 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás a https://www.diamonddeal.hu webáruházban 
folytatott tevékenysége kapcsán az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsér-
tésnek minősülő magatartást valósított meg azzal, hogy a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) m) és 
n) pontjában meghatározottakról nem tájékoztatta teljes körűen a fogyasztókat, a Hatóság a köz-
léssel véglegessé váló döntést az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a 
fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára.  
 
9. Hatásköri és illetékességi szabályok 
 
A Hatóság hatásköre és illetékessége az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdésein, a fogyasztóvédelmi hatóság 
kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 1-2. §-ain, a 3. § (4) bekezdés d) és j) pontján, az 
Fttv. 10. § (1) bekezdésén, az Ákr. 16. §-án, valamint a fent rögzített jogszabályhelyeken alapul. 
 
 
10.  Záró rendelkezések 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel szem-
beni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset benyújtásának 
helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. 
§ (1) bekezdése szabályozza.  
 
A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése, 37-40. §-ai, 50-
55. §-ai rendelkeznek. A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a to-
vábbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.  
 
Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általá-
nos szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, 608. §-a és 611. §-a rendelkeznek. 
 
Budapest, 2021. időbélyegző szerint 
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