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H A T Á R O Z A T

A Veszprém Megyei  Kormányhivatal (a továbbiakban:  Kormányhivatal)  az  Asperl  és Társa
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t  (székhely: 8500 Pápa, Korvin u. 15. fszt. 1.; adószáma:
23855337-2-19;  cg.:  19-09-515105,  a  továbbiakban:  Vállalkozás) az  elektronikus
kereskedelmi szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt 

1 figyelmeztetésben részesíti;

2 kötelezi  arra,  hogy  a  www.korvinbabacentrum.hu internetes  oldalon  a  határozat
közlésének  napjától  számított  10  napon  belül  közvetlenül,  egyértelműen,
folyamatosan,  könnyen  hozzáférhető  és  közérthető  módon  adjon  tájékoztatást  a
következőkről:

 a teljesítés feltételeiről, így különösen a fuvarozásról és a teljesítési határidőről;

 a  fogyasztókat  megillető  elállási  jog  gyakorlásának  határidejéről  és  egyéb
feltételeiről;

 a termékek egységárairól az egységár-köteles termékek esetében;

 a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól (így az elérhetőségéről);

 a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;

 A  jótállási  jegyen  és  a  számlán  a  teljesítés  tényleges  teljesítés  időpontját
tüntesse fel.

A Kormányhivatal kötelezi továbbá a Vállalkozást, hogy a határozat közlésének napjától
számított 30 napon belül igazolja, hogy a jogsértéseket megszüntette.

A Kormányhivatal felszólítja a Vállalkozást, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási
szabályszegés elkövetésétől, továbbá felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben
ismét megsérti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő jogszabályokat,
fogyasztóvédelmi  bírságot  fog  kiszabni,  amelynek  a  törvény  által  előírt  minimum
összege 200.000 Ft. 

Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; levelezési cím: 8210 Veszprém Pf. 1184

telefon: 88/550-510, e-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu 
KRID azonosító: 222233760

http://www.csillamwebaruhaz.hu/


A  Kormányhivatal  a  végleges  határozatot  és  az  azzal  kapcsolatos  adatokat  a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható.  A döntéssel szemben a közlésétől
számított  30  napon  belül  közigazgatási  per  kezdeményezhető,  amelyet  keresetlevéllel  kell
megindítani. 
Vállalkozás  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton,  a  https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu honlapon lévő űrlap kitöltésével nyújthatja be. 

A  keresetlevélhez  csatolni  kell  azt  az  okiratot  vagy  annak  másolatát,  amelyre  a  fél
bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot
igazolja,  illetve  amely  a  bíróság  által  hivatalból  figyelembe  veendő  tény  igazolásához
szükséges.
Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének
nevét,  székhelyét,  ügyvédi  iroda  esetén  az  ügyintéző  nevét,  több  jogi  képviselő  esetén  a
hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus
elérhetőségét. 
A  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban  meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési
szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban
azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. 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 valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított
tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték
adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság
nem  gyakorolható,  és  egyéb  módon  sem  hatályosulhat.  A  végrehajtás  a  kérelemnek  a
végrehajtást  foganatosító  szerv  tudomására  jutásától  annak  elbírálásáig,  de  legkésőbb  az
elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a
döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási
cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.
A keresetet a Veszprémi Törvényszék (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. A Bíróság az ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a
bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. 
A felet  – ideértve  a  beavatkozót  és  az  érdekeltet  is  –  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban
illetékfeljegyzési jog illeti meg.
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I N D O K O L Á S

A Kormányhivatal  fogyasztóvédelmi  szakügyintézője  2021.  április  23.  napján  –  az  online
értékesítés fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében – vizsgálta a Vállalkozás által üzemeltetett
www.korvinbabacentrum.hu internetes oldalt (a továbbiakban: webáruház).  A 2021. április 23.
napján történt  próbarendelés során a webáruház felületén szereplő általános szerződési és
felhasználási  feltételek,  valamint  az  adatkezelési  tájékoztató  nyomtatása,  valamint
számítógépre történő archiválása megtörtént.

Az  ügyintéző  az  ellenőrzés  során  a  következő  jogsértéseket  állapította  meg,  amelyeket
feljegyzés tartalmaz.

Az  ügyintéző  a   www.korvinbabacentrum.hu   webáruházból  2021.  április  23-án  rendelt  egy
ChipolinoZen bébiőr-Beige megnevezésű terméket (cikkszám: BEFZEO181BE)  14 990 Ft-os
eladási áron GLS futárszolgálattal való házhoz szállítással és utánvételes fizetési móddal. A
szállítási költség: 1  990 Ft,  így  a rendelés összértéke: 16 980 Ft.  Az utánvételes fizetésért
külön díjat nem számítottak fel.

A rendelés beérkezéséről  2021.  április  23-án 8:31 perckor visszaigazoló e-mail  érkezett  az
info@korvinbabacentrum.hu e-mail címről az ügyintéző által megadott e-mail címre. 
A visszaigazolás tartalmazta a rendelés részleteit,  így a rendelés számát (324), a rendelési
azonosítót (KWZYGIUWGZ) a rendelt termék megnevezését, a rendelt mennyiséget, a termék
eladási  árát,  a  megrendelő adatait  (név,  cím,  telefonszám, e-mail  cím),  a  szállítási  módot,
valamint  a  rendelés  végösszegét.  A  visszaigazolás  tartalmazott  letölthető  formában  3
dokumentumot  (általános  szerződési  feltételek,  adatkezelési  tájékoztató,  elállási  nyilatkozat
minta)
Ezt követően, 2021. április 23-án 9 óra 35 perckor az info@korvinbabacentrum.hu e-mail címről
arról adtak tájékoztatást, hogy „A kért bébiőr kifogyott készletről. Rendelését sajnos teljesíteni
nem tudjuk.” A megrendelést törölték.

Az ügyintéző ugyanezen a napon megrendelt Vtech BM1000 babaőrző (cikkszám: bm100_300)
terméket  12  990 Ft-os  eladási  áron  GLS  futárszolgálattal  való  házhoz  szállítással  és
utánvételes fizetési móddal. A szállítási költség: 1 990 Ft, így a rendelés összértéke: 14 980 Ft.
Az utánvételes fizetésért külön díjat nem számítottak fel.

A rendelés beérkezéséről  2021.  április  23-án 9:54 perckor visszaigazoló e-mail  érkezett  az
info@korvinbabacentrum.hu e-mail címről az ügyintéző által megadott e-mail címre. 
A visszaigazolás tartalmazta a rendelés részleteit,  így a rendelés számát (325), a rendelési
azonosítót (RIU5DVTQRF) a rendelt termék megnevezését, a rendelt mennyiséget, a termék
eladási  árát,  a  megrendelő  adatait  (név,  cím,  telefonszám,  e-mail  cím),  a  szállítási  módot,
valamint  a  rendelés  végösszegét.  A  visszaigazolás  tartalmazott  letölthető  formában  3
dokumentumot  (általános  szerződési  feltételek,  adatkezelési  tájékoztató,  elállási  nyilatkozat
minta)
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2021.  április  23-án  10:54  perckor  arról  adtak  tájékoztatást,  hogy  a  megrendelés  státusza
változott: „feldolgozás alatt”.
2021. április 23-án 11:40 perckor az  asperlestarsa@szamlazz.hu e-mail címről megküldte az
SPRL-2021-90 sorszámú elektronikus számlát, valamint egy elállási nyilatkozat mintát.
2021. április 23-án 12:17 perckor arról tájékoztattak, hogy a megrendelés státusza változott:
„kiszállítás alatt”.
Az ellenőrzés során, a rendelés napján a vizsgált internetes áruház honlapján szereplő adatok
és információk alapján az ügyintéző az alábbiakat állapította meg:

 Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés közvetlenül a
megrendelés  leadása  előtt  nincs  feltüntetve,  kizárólag  az  ÁSZF-ben  nyújt  erről
tájékoztatást.

 Az  áru  vagy  szolgáltatás  ellenértékéről  való  tájékoztatás  nem  megfelelő,  mert  az
egységárakat nem tünteti fel (néhány példa: Tommee Tippe gyors folyású cumisüveg cumi
2 db/cs 1999 Ft; Szülés utáni betét 30 db/cs 1990 Ft; Öblítő koncentrátum 1500 ml-púder
illat  1790  Ft;  Öblítő  koncentrátum  750  ml  -Tender  Touch  illat  1099  Ft;  Mosogatószer
illatmentes  300  ml  1190  Ft;  Masszázs  babaolaj  rizskorpával  200  ml  2150  Ft;  Hintőpor
rizskorpával  150 g 1490 Ft;  Eldobható  alsók IV-es,  38-40-es 4db/cs 990 Ft;  Clippasafe
konnektorzár 6 db/cs 790 Ft; Clippasafe fiók becsukódás-gátló 4 db/cs 990 Ft; Baby Care
előke 3 db-os 890 Ft; stb) A felsorolás nem teljes körű!

 A  szállítási  lehetőségekről  szóló  tájékoztatás  nem  teljes  (az  ÁSZF  17.  oldalán  a
PostaPontra  történő  szállításról  nem  tájékoztat,  azonban  a  rendelés  során  ad  ilyen
választási  lehetőséget.  Egy terméknél  csak személyes átvételt  enged a  rendelés  során
kiválasztani, kiszállítást, illetve csomagponton való átvételt nem.)

 A  Békéltető  Testület  elérhetőségeinél  régi,  elavult  telefonszámot,  e-mail  címet  ad  meg.
(ÁSZF 11. oldal)

 A  jótállásról  szóló  tájékoztató  hiányos,  mert  a  jótállási  jogok  között  csak  a  kijavítást,
kicserélést és pénz visszatérítést említ. (ÁSZF 26. oldal)

 3 munkanapon belüli csereigénnyel kapcsolatos tájékoztatás hiányos, mert nem tájékoztat
arról,  hogy olyan hiba esetén áll  fenn,  ami a rendeltetésszerű használatot  akadályozza.
(ÁSZF 29. oldal)

 Az elállási határidő kezdete szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor tájékoztatás hiányzik.

 Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül
tájékoztatás hiányzik.

 a weboldalon a termékek elérhetőségeire vonatkozóan nincs tájékoztatás.

 a  visszaigazolás  során  e-mailben  megküldött  ÁSZF,  adatvédelmi  tájékoztató,  valamint
elállási  nyilatkozat  minta  nem  a  vizsgált  webáruházra  és  üzemeltetőre  vonatkozik,  az
ellenőrzés során annak tartalmát nem vizsgálta. (a dokumentumok a https://bababumm.hu
Asperl Arnoldné egyéni vállalkozóra vonatkoznak).

Az ügyintéző az ellenőrzés során a webáruház minden alpontját vizsgálta. Az ellenőrzés során
feltárt hiányzó információkat, a webáruház internetes honlapja az ellenőrzés ideje alatt nem
tartalmazta. 
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A vizsgálat során feltárt  jogsértések pedig megtalálhatóak voltak a webáruház honlapján. A
vizsgálat  napján a teljes weboldal tartalmának számítógépre történő mentése és archiválása
megtörtént.
Arra  vonatkozóan,  hogy  a  vizsgált  webáruházat  –  a  vizsgálat  idejéig  –  pontosan  hányan
látogatták, nem tartalmaz információt az internetes oldal.

A rendelt termék átvétele:

2021. április 26-án 9:16 perckor az ügyintézőt a +36203348102 telefonszámról felhívta a GLS
egyik munkatársa, hogy csomagot hozott részére a 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. címre.
Ezt követően az ügyintéző a megrendelt  1 db Vtech BM1000 babaőrző terméket átvette. A
termékért a visszaigazolásnak és a honlapon feltüntetett tájékoztatásnak megfelelően 14 980
Ft-ot fizetett az átvételkor.

A  csomag  kartondobozban,  lezárt  állapotban  volt.  A  dobozra  0312  7080424  azonosítójú
csomagkísérő címkével adták át.

A csomag átvétele után kibontásra került, amelynek tartalma: 
1 db vevőkészülék, 1 leadó készülék, 2 hálózati tápegység, 1 vevő elemtartójának fedele, 2
akkumulátor/elem
Ezen  felül  a  csomagolás  tartalmazott  két  darab több  nyelven  íródott  használati  utasítást
tartalmazó füzetet, valamint egy jótállási jegyet, mely a forgalmazó által érvényesítve lett.

A terméket - jellegét tekintve - nem próbálta ki az ügyintéző, így nem tudott meggyőződni a
rendeltetésszerű  használatra  való  alkalmasságáról.  Az  átvett  termék  megegyezett  a
megrendelt termékkel.

Az ügyintéző a nevezett termék átvétele, valamint a hozzátartozó dokumentumok tartalmának
ellenőrzése során a fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozó tájékoztatás tekintetében
megállapította, hogy a jótállási jegyen a termék fogyasztó részére való átadásának napjaként
2021. 04. 23. dátumot tüntettek fel, azonban a terméket az ügyintéző 2021. 04. 26-án vette át.
Az elektronikusan megküldött SPRL–2021–90 sorszámú számlán a teljesítés dátuma 2021. 04.
23, az ügyintéző a terméket azonban 2021. 04. 26-án vette át.

Ezt követően az ügyintéző 2021. április 26-án 12:56 perckor az info@korvinbabacentrum.hu e-
mail címre írásban jelezte elállási szándékát a webáruház felé. 

A Vállalkozás az elállásra az alábbiak szerint reagált:
„Köszönjük visszajelzését. Természetesen ha nem felel meg a termék állunk rendelkezésére. A
számlát és az elállási nyilatkozatot kitöltve legyen kedves magával hozni.”

A Kormányhivatal 2021. április 28. napján helyszíni hatósági ellenőrzést végzett a Vállalkozás
Pápa, Korvin u. 15. fszt. 1. szám alatti székhelyén.
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Az ellenőrzés megállapításait a 3599. sorszámú ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza, melynek
egy  példányát  –  annak  aláírását  követően  –   az  ügyintézők  a  helyszínen  jelen  lévő
ügyvezetőnek átadták. 

Az ügyintézők az alábbiakat állapították meg:
A  terméket  az  ügyintézők  sérülésmentes  állapotban,  hiánytalanul,  a  jótállási  jeggyel  és
számlával együtt visszaadták. 
Az  ügyvezető  visszafizette  az  ügyintézőknek  az  általuk  kifizetett  14.980  Ft-ot,  amelyről  az
M/2044/00001.  sorszámú gépi  kifizető  nyugtát,  valamint  az  SPRL_2021-90  sztornó számla
SPRL-2021-92 sorszámú dokumentumot állították ki. 

A  Kormányhivatal  eljárást  indított,  amelyről  a  VE-09/01/00298-3/2021.  ügyiratszámú
végzésével értesítette a Vállalkozást.
A Kormányhivatal a tényállás tisztázása érdekében a Vállalkozást a VE-09/01/00298-4/2021.
ügyiratszámú végzéssel adatszolgáltatásra hívta fel az alábbiak tekintetében.

Szíveskedjen  nyilatkozni  arról,  hogy  a  www.korvinbabacentrum.hu internetes  oldalt  (a
továbbiakban:  webáruház)  a  2021.  április  23-i  állapot  szerinti  tartalommal  (ÁSZF/vásárlási
feltételek,  vásárlók  jogait  érintő  tájékoztatások)  mióta  üzemeltette?  (Az  utolsó  módosítás
időpontját kell megjelölni!)

Szíveskedjen  nyilatkozni  a  webáruház  látogatottságára  vonatkozóan  (utolsó  módosítás
időpontja óta) 

Az utolsó módosítás időpontját követően hány db, a webáruházból történő rendelést teljesített
a Vállalkozás?

Az utolsó módosítás időpontját követően teljesített rendeléseknek mennyi volt az összértéke?

Dr.  Németh  Ádám,  a  dr.  Németh  Ádám  Ügyvédi  Iroda  ügyvédje,  mint  a  Vállalkozás  jogi
képviselője  (a  továbbiakban:  Jogi  képviselő)  a  felhívásra  2021.  május  12.  napján  érkezett
levelében  az  alábbiak  szerint  nyilatkozott.  A 2021.  05.  10.  napján  kelt  meghatalmazást  a
nyilatkozat mellékleteként csatolta. 

„Alulírott dr. Németh Ádám, a dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Tisztelt Hatóság
tárgyban kelt, az Asperl és Társa Kft. által üzemeltetett www.korvinbabacentrum.hu oldalon (a
továbbiakban:  Weboldal)  megvalósult  kereskedelmi  gyakorlattal  kapcsolatban  a  csatolt
meghatalmazás alapján az alábbiakról kívánom tájékoztatni:
1. Nyilatkozat az ÁSZF elérhetőségéről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hatóságot, hogy a kifogásolt tartalommal (az ÁSZF/vásárlási feltételek,
vásárlók jogait  érintő tájékoztatások) a Weboldalt  az Asperl  és Társa Kft.  2021.  01.  01.-től
üzemelteti, tekintve, hogy a jótállásra vonatkozó szabályozás akkor lépett hatályba. 
2. Látogatók száma
A  látogatók  számáról  szóló  kimutatást  levelünkhöz  csatolva  küldjük  a  Tisztelt  Hatóság
számára. A kimutatás alapján havonta átlagosan 1100-1200 fő látogatója van a Weboldalnak. 
3. Teljesített rendelések száma
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A  vizsgált  időszak  alatt  az  összesen  teljesített  megrendelések  száma  31  db  volt.  Ezek
összértéke  613  740  Ft,  azonban  ebből  le  kell  vonni  a  vásárló  által  22  esetben  fizetett
postaköltséget, amely összesen 43 780 Ft-ot tesz ki.
4. Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatások
Tájékoztatjuk  továbbá  a  Tisztelt  Hatóságot,  hogy  mindenben  együtt  kívánunk  működni
Önökkel, így a feljegyzésük alapján az alábbi módosításokat hajtottuk végre a Weboldalon és
az ÁSZF-ben.

 A Weboldalon  a  megrendelés  megerősítése  gomb  elé  bekerült  az  utalás  arra,  hogy  a
megrendelés fizetési kötelezettséggel jár (erről szóló képernyőfotót csatoltuk).

 A Weboldalon elkezdődött a termékek egységárának rögzítése.

 Javítjuk a Békéltető Testület elérhetőségét (ez a módosítás jelenleg még folyamatban).

 A jótállási jogokat javítottuk az alábbi szövegezésre:

„Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Jótállási jogok
Ön – választása szerint – az alábbi jótállási igényekkel élhet:
Kérhet  kijavítást  vagy kicserélést,  kivéve,  ha az  ezek közül  az  Ön által  választott  igény
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére
Ön is kijavíthatja,  illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.”

 A  3  napos  cseregarancia  szabályaival  kapcsolatban  kiegészítettük  a  jótállásról  szóló
tájékoztató „Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?” pontját:
„A  három  munkanapon  belüli  csereigénnyel  akkor  élhet,  ha  a  Termék  hibája  a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.”

 A visszaigazoló emailben található ÁSZF-et cseréltük a megfelelő ÁSZF-re.

 Az  „Elállási  nyilatkozat,  a  fogyasztót  megillető  elállási  vagy  felmondási  jog  gyakorlása”
pontot kiegészítjük az alábbiakkal:
„Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.”

A  Tisztelt  Hatóság  kifogásolta,  hogy  „elállási  határidő  kezdete  szolgáltatás  esetén  a
szerződéskötéskor  tájékoztatás  hiányzik”.  Ezzel  kapcsolatban  viszont  szeretnénk  felhívni  a
Tisztelt Hatóság figyelmét, hogy a Weboldalon csak termék értékesítésére van lehetőség, így
szolgáltatás nyújtással kapcsolatos elállási tájékoztatás azért sem található meg, mivel nincs
olyan vásárló, aki szolgáltatást vásárolhatna a Weboldalon.
A termékek elérhetőségére vonatkozó információ hiányával kapcsolatban tájékoztatom, hogy a
Weboldal  nincs  összekapcsolva  raktárkészlet  kezelő  programmal,  így  ezen  okból  nincs
készletinformáció közzé téve a Weboldalon, mivel így téves információk jelennének meg. A
megrendeléseket minden esetben egyedileg igazolja vissza az Asperl és Társa Kft. Ezen kívül
információink szerint  nincs olyan előírás,  ami a termékek készletére vonatkozó információk
kötelező közzétételét írná elő.
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Ezen kívül a jótállási  jegy átvételi  dátumával és a számla kiállítás dátumával  kapcsolatban
tájékoztatjuk a Tisztelt Hatóságot, hogy észrevételüket értjük, azonban tájékoztatni szeretnénk
a Tisztelt Hatóságot, hogy egyenlőre technikai okból nem tudjuk minden esetben biztosítani,
hogy a jótállási  jegyen az átvétel  dátuma,  valamint  a számlán a teljesítés dátuma minden
esetben a tényleges átvétel dátuma legyen.
Ennek  a  problémának  a  megoldását  lehetetlenné  teszi,  hogy  az  átvétel  dátumát  az  eladó
felelősségi körén kívüli okok alakítják, ez függ a futárszolgálat gyorsaságától és attól is, hogy a
vevő mikor tudja ténylegesen átvenni a dátumot. Ezt pontosan előre megjósolni  nem lehet,
viszont a számlát és a jótállási jegyet is a termékkel együtt át kell adni a vásárlónak. Ezért
merülhet fel az, hogy a tényleges átvételtől eltérő dátum szerepel a két dokumentumon, mivel
azok elkészítésekor még nem lehet előre tudni az átvétel tényleges dátumát. Ebbe a helyzetbe
a  vonatkozó  jogszabályok  inkoherenciája  szrít  minket  és  nem  ismert  előttünk  megfelelő
megoldás a helyzet kezelésére.

Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal
összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  (továbbiakban:
Ektv.) 2. § E törvény alkalmazásában:
a)  Elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatás:  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,
beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
k) Szolgáltató:  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatást  nyújtó  természetes,
illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;
t) Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – 
ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;
v) Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes személy;

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. §  [Értelmező
rendelkezések]
3.  fogyasztó:  a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró
természetes személy;
4.  vállalkozás:  a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró sze-
mély;
Ptk. 6:157. § [Hibás teljesítés]
(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hi-
básan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
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Ptk. 6:159. §[Kellékszavatossági jogok]
(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötele-
zett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesíté-
se lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével össze-
hasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésé-
vel a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga ki-
javíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást
vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem
tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt.
(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ptk. 6:171. §[Jótállás]
(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jót-
állás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt felté-
telek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bi-
zonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.
6:173. §[A jótállási igény érvényesítése]
(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezett-
ségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a fel-
hívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíró-
ság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vo-
natkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az egyes tartós fogyasztási  cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  szóló 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003. Korm. rendelet)  1. § (1)  A Polgári Törvénykönyv
szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felso-
rolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint
jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött
szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogo-
kat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvénye-
sítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat
a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más mó-
don nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent  aránytalan terhet a fogyasztó
számára.
(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet
rendelkezéseitől  a  fogyasztó  hátrányára  tér  el.  Az  érvénytelen  megállapodás  helyébe  e
rendelet rendelkezései lépnek.
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151/2003. Korm. rendelet 2. § (1) 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.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.
(2)   A jótállási  határidő  a  fogyasztási  cikk  fogyasztó  részére  történő  átadása,  vagy  ha  az
üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik.
151/2003. Korm. rendelet 3. § (1)  A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási
jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig
biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
 (2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
 (3)  A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy –
a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe
helyezésének időpontját,
151/2003.  Korm.  rendelet 4. §  (1)   A jótállásból  eredő  jogok  –  a  (3)  bekezdésben  foglalt
kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási
cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 (2)  A jótállási  jegy  szabálytalan  kiállítása  vagy  a  jótállási  jegy  fogyasztó  rendelkezésére
bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) A jótállási  jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bi-
zonylattal érvényesíthetőek.
151/2003. Korm. rendelet 5. § (1)  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a
vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
151/2003. Korm. rendelet 7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásár-
lástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vál-
lalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) be-
kezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket ki-
cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

151/2003. Korm. rendelet melléklete 
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő,
szívhangfigyelő, bébiőrző;

Korm. rendelet 1. § (1)  E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között  kötött
szerződésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni. 
Korm. rendelet 4. § E rendelet alkalmazásában:
2. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
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10.  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 szerződés megkötése érdekében
a  szerződő  felek  kizárólag  távollévők  közötti  kommunikációt  lehetővé  tévő  eszközt
alkalmaznak;
12.  termék:  ingó dolog, kivéve a végrehajtási  eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán
eladott  dolog;  terméknek  minősül  a  tartályban,  palackban  vagy  egyéb  módon  korlátozott
mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;
15. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás. 
Korm.  rendelet  11.  §  (1)  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;
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;
n)  az  értékesítés  utáni  ügyfélszolgálati  és  egyéb  szolgáltatások,  valamint  a  jótállás
fennállásáról és annak feltételeiről;
w)  a  békéltető  testülethez  fordulás  lehetőségéről,  a  vállalkozás  székhelye  szerint  illetékes
békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.
(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.
Korm. rendelet 15. § (1) 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.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a
fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilat-
kozata 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 fel-
irattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára telje-
sítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdés-
ben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdeké-
ben lehet hivatkozni.
Korm. rendelet 20. § (1) 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.
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(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,
az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac)  több  tételből  vagy  darabból  álló  termék  esetén  az  utoljára  szolgáltatott  tételnek  vagy
darabnak,
ad)  ha  a  terméket  meghatározott  időszakon  belül  rendszeresen  kell  szolgáltatni,  az  első
szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától;
(3) 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.
Korm. rendelet 22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt
elküldi.
Korm. rendelet 23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül
kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb
az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben
felmerült költségeket is.
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuva-
rozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltsége-
ket.

A fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen kereskedelmi  gyakorlat  tilalmáról  szóló  2008.  évi
XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) Fttv.3. § (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
(2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
a)  amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat  megvalósítója nem az ésszerűen
elvárható  szintű  szakismerettel,  illetve  nem  a  jóhiszeműség  és  tisztesség  alapelvének
megfelelően  elvárható  gondossággal  jár  el  (a  továbbiakban:  szakmai  gondosság
követelménye), és
b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges
információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve
akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás
torzítása), vagy erre alkalmas.
(3) A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely
megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §).
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Fttv. 6. § (1)  Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz,
vagy  valós  tényt  –  figyelemmel  megjelenésének  valamennyi  körülményére  –  olyan  módon
jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak
közül  egy  vagy  több  tényező  tekintetében,  és  ezáltal  a  fogyasztót  olyan  ügyleti  döntés
meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas:
b) az áru lényeges jellemzői, így különösen
be) beszerezhetősége, szállítása,
i)  a  fogyasztó  jogai,  illetve  a  fogyasztót  az  ügylet  folytán  esetlegesen  terhelő  hátrányos
jogkövetkezmények kockázata.

A fogyasztóvédelemről  szóló 1997.  évi  CLV. törvény (a továbbiakban:Fgytv.)  2.  § E törvény
alkalmazásában:
n)  egységár:  a  termék  e  törvény  végrehajtására  kiadott  jogszabályban  meghatározott
mértékegységére vonatkozó ár,
o) békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás
keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott
szerv (személy) nyilvántartásba vett,
r)  forgalmazás:  valamely  termék  vállalkozás  által  –  értékesítés,  fogyasztás  vagy  használat
céljára  ellenérték  fejében  vagy  ingyenesen  –  történő  rendelkezésre  bocsátása,  ideértve  a
fogyasztó számára történő felkínálást is, 
Fgytv.  14.  § (1)  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.
Fgytv.  16.  §  (1)  A csomagolásra  vonatkozó  rendelkezések  megtartására  a  gyártó,  az  ár
feltüntetésére  vonatkozó  rendelkezések  megtartására  a  forgalmazó,  illetve  a  szolgáltatást
értékesítő vállalkozás köteles.

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes
szabályairól  szóló  4/2009.  (I.30.)  NFGM–SZMM  együttes  rendelet  (továbbiakban:  Együttes
rendelet) 4. § Az egységárat
a)  a térfogatra értékesített terméknél literenként (Ft/l), vagy – ha ez a termék jellegéből adódó-
an megkönnyíti az összehasonlítást – milliliterenként (Ft/ml), centiliterenként (Ft/cl), deciliteren-
ként (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),
e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db)
kell feltüntetni.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatást
végez, az Ektv. 2. § k) pontjának fogalommeghatározása szerint szolgáltatónak minősül.

A Vállalkozás azáltal, hogy 
- a kifogásolt, egységár-köteles termékek esetében nem tüntette fel az egységárakat,

megsértette az Fgytv. 14. § (1) bekezdésének, továbbá az Együttes rendelet 4. § a), b)
és e) pontjának rendelkezéseit. 
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A Vállalkozás az Fgytv. 2. § d) pontja alapján forgalmazónak minősül, tekintettel arra, hogy
a termékeket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza. Az Fgytv. 16. § (1) bekezdése
értelmében  a  Vállalkozás  felelőssége  az  egységár  feltüntetésének  elmulasztása
tekintetében egyértelműen megállapítható.

- a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól (elérhetőségéről, létezéséről)
nem adott tájékoztatást, ezáltal megsértette a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a)
pontjában, továbbá az Fttv. 3. § (1) bekezdését, megvalósítva ezzel az Fttv. 6. § (1)
bekezdés be) pontját, azaz tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. 

A Jogi képviselő alábbi nyilatkozatát a Kormányhivatal – az alábbiakra tekintettel – nem
fogadta el, a döntés során nem vette figyelembe:

„A termékek  elérhetőségére  vonatkozó  információ  hiányával  kapcsolatban  tájékoztatom,
hogy a Weboldal nincs összekapcsolva raktárkészlet kezelő programmal, így ezen okból
nincs készletinformáció közzé téve a Weboldalon, mivel így téves információk jelennének
meg. A megrendeléseket minden esetben egyedileg igazolja vissza az Asperl és Társa Kft.
Ezen kívül információink szerint nincs olyan előírás, ami a termékek készletére vonatkozó
információk kötelező közzétételét írná elő.”

Az ügyintéző a webáruházból először, 2021. április 23-án megrendelt ChipolinoZen bébiőr-
Beige megnevezésű termék esetében a Vállalkozás részéről  visszaigazolás  érkezett  az
ügyintéző által megadott e-mail címre. A visszaigazolás tartalmazta a rendelés részleteit, a
rendelés számát, azonosítóját, a termék megnevezését és mennyiségét, a termék eladási
árát, a szállítási módot, valamint a rendelés végösszegét.
A visszaigazoló elektronikus levelet követően érkezett e-mailben arról adtak tájékoztatást,
hogy „A kért bébiőr kifogott készletről. Rendelését sajnos teljesíteni nem tudjuk.” 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja arról rendelkezik, hogy a távollévők között
kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthetően
tájékoztatni  a  fogyasztót  a  szerződés  szerinti  termék  lényeges  tulajdonságairól  az
adathordozónak és a terméknek megfelelő mértékben.
Az, hogy az adott termék a webáruházban elérhető-e, létező-e, tehát megvásárolható-e, a
termék lényeges tulajdonságának tekinthető.
A  webáruházban  a  termék  pontos  márkanevét,  megnevezését,  azonosító  jelölését
(cikkszámát) és eladási árát is feltüntették. Az ügyintéző a próbarendelés során a terméket
és  mennyiségét  kiválaszthatta  a  szállítási  móddal  együtt.  A visszaigazoló  e-mailben  a
rendelés számáról is tájékoztatást kapott, tehát semmi nem utalt arra, hogy az adott termék
nem elérhető.
A Jogi képviselő által indokként felhozott technikai probléma (raktárkészlet kezelő program
hiánya) a fenti indokok miatt nem elfogadható.

- nem gondoskodott arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor
kifejezetten tudomásul  vegye,  hogy nyilatkozata  fizetési  kötelezettséget  von maga
után, ezáltal megsértette a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat. 
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- nem egyértelműen  tájékoztat  a  teljesítésről  (az  ÁSZF-ben  a  Posta  Pontra  történő
szállításról nem tájékoztat, azonban a rendelés során ad ilyen választási lehetőséget,
továbbá egy terméknél csak személyes átvételt enged a rendelés során kiválasztani),
ezáltal  megsértette  a  Korm.  rendelet  11.  §  (1)  bekezdés  h)  pontjában  foglaltakat,
továbbá az Fttv. 3. § (1) bekezdését, megvalósítva ezzel az Fttv. 6. § (1) bekezdés be)
pontját, azaz tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. 

- hiányos  és  megtévesztő  tájékoztatást  adott  a  jótállásra  vonatkozóan,  továbbá  az
igényérvényesítés tekintetében, ezáltal megsértette a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében,
a 6:173. § (2) bekezdésében, a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés n) pontjában és a
Korm.  rendelet  11.  §  (5)  bekezdésében,  továbbá  az  Fttv.  3.  §  (1)  bekezdését,
megvalósítva ezzel az Fttv. 6. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltakat;

- a  próbavásárolt  termékhez  rendelkezésre  bocsátott  jótállási  jegyen  és  az
elektronikus számlán is 3 nappal korábbi teljesítési, illetve átadási időpontot tüntetett
fel,  mint  a  tényleges  teljesítés  időpontja,  ezáltal  megsértette  az  Fttv.  3.  §(1)
bekezdését,  megvalósítva  ezzel  az  Fttv.  6.  §  (1)  bekezdés  i)  pontját,  azaz
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. 

Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban
vagy a szerződésben meghatározott  minőségi  követelményeknek.  Fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés esetében a teljesítés időpontja a termék fogyasztó részére való átadása. 

A kötelezett hibás teljesítés miatti felelőssége tekintetében a kellékszavatosságon túl további
jogkövetkezményeket  is  meghatároz  a jogalkotó,  így a jótállást  is,  amely  igény visszterhes
szerződés vonatkozásában érvényesíthető. A jótállás a bizonyítási  teher tekintetében szigo-
rúbb helytállási forma. A jótállásnál a vélelem a teljesítés hibája mellett szól, és a kötelezettnek
kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

A jótállás szabályai a fogyasztó és a vállalkozás szerződésében egyoldalúan kógensek, azaz
semmis az a kikötés, amely a Ptk. hibás teljesítés jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fo-
gyasztó hátrányára tér el, így az is, ha egyes jótállási jogokat kizár.

A jogosult – a sorrendiség elvét figyelembe véve – választása szerint kijavítást vagy kicserélést
igényelhet – kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezett-
nek az igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavít-
hatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat – ha a kötelezett a kijavítást vagy
a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a
kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
A fogyasztót a jótállási igények érvényesítésénél is megilleti az áttérés joga.

A vállalkozás hibás teljesítés esetén a jótállási jogok közül a javításról, a cseréről és a pénz
visszatérítésről  adott  tájékoztatást,  a fogyasztó által  érvényesíthető további jótállási  jogokról
nem.
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A próbavásárlás során az adásvételi-szerződést megkötötték a felek, a termék átadására és a
vételár kifizetésére sor került. 

A kötelező jótállás jogszabályon alapul. A 151/2003. Korm. rendelet az új tartós fogyasztási cik-
kek vonatkozásában rendel el kötelező jótállást. A melléklet 11. pontja szerint jótállási kötele-
zettség vonatkozik a gyermekmegfigyelő berendezésekre 10 000 Ft eladási ár felett, így külö-
nösen légzésfigyelőre, szívhangfigyelőre, bébiőrzőre.
Tekintettel arra, hogy a próbavásárolt bébiőrző eladási ára 12.990 Ft volt, kötelező jótállásra
kötelezett terméknek minősül.
2021. január 1. napjától a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre
már úgynevezett „sávos jótállás” vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a kötelező jótállás időtartama
a fogyasztási cikkek eladási árától függően egy év, két év vagy három év lehet.
Tekintettel arra, hogy a próbavásárolt termék eladási ára a 10.000 Ft-ot elérte, de a 100.000 Ft-
ot nem haladta meg, a jótállás időtartama egy év. 

Az eladó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet átadni. A 151/2003.
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése kógens rendelkezést tartalmaz. 
A jótállási jegynek tartalmaznia kell mindazokat a kötelező tartalmi elemeket, amelyet előír, így
a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának időpontját is. 
A Vállalkozás a termék 2021. április 26-án történt kiszállításakor a termékkel együtt átadta a
jótállási jegyet, amelyen a termék fogyasztó részére való átadásának napjaként 2021. 04. 23.
dátum volt  feltüntetve. Az elektronikus számlán a teljesítés dátumaként szintén a tényleges
teljesítést 3 nappal megelőző dátum, 2021. 04. 23. szerepel. 
Ez a 3 nap nem csak azért aggályos, mert az 1 éves jótállási idő 3 nappal megrövidül, hanem
különösen azért  is,  mert  a fogyasztó a fogyasztási  cikk meghibásodása miatt  a vásárlástól
számított három munkanapon belül érvényesíthet csereigényt.
Tekintettel arra, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, a jótállási
jegy szabálytalan kiállítása miatt a fogyasztó a csereigényétől eleshet. 
A fogyasztó a szerződés megkötésének időpontját még az ellenérték megfizetését igazoló bi-
zonylattal,  számlával  sem tudja igazolni,  figyelemmel arra, hogy az elektronikus számlán is
ugyanaz a korábbi dátum szerepel, mint a jótállási jegyen. 

A fenti indokokra tekintettel a Kormányhivatal a Jogi képviselő technikai okra vonatkozó észre-
vételét nem fogadta el, a döntés során nem vette figyelembe. 

- hiányos  a  tájékoztatás  az  elállási  jogra  vonatkozóan  (elállási  jog  gyakorlásának
határidejéről és feltételéről), ezáltal megsértette a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i)
pontjának,  a  20.  §  (2)-(3)  bekezdéseinek,  a  22.  §  -ának,  továbbá  az  Fttv.  3.  §  (1)
bekezdését,  megvalósítva  ezzel  az  Fttv.  6.  §  (1)  bekezdés  i)  pontját,  azaz
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. 

A  Jogi  képviselő  az  alábbiakat  nyilatkozta  „A  Tisztelt  Hatóság  kifogásolta,  hogy  „elállási
határidő kezdete szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor tájékoztatás hiányzik”. 
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Ezzel  kapcsolatban  viszont  szeretnénk  felhívni  a  Tisztelt  Hatóság  figyelmét,  hogy  a
Weboldalon csak termék értékesítésére van lehetőség, így szolgáltatás nyújtással kapcsolatos
elállási  tájékoztatás  azért  sem  található  meg,  mivel  nincs  olyan  vásárló,  aki  szolgáltatást
vásárolhatna a Weboldalon.”

A Kormányhivatal  a Jogi képviselő nyilatkozatát nem fogadta el,  a döntés során nem vette
figyelembe az alábbiakra tekintettel:
Az olyan távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul,  a
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő határidőn belül indokolás nélküli felmondási
jog illeti meg a fogyasztót. 
Tekintettel arra, hogy a weboldalon – a jogi képviselő által sem vitatottan – termékértékesítés
történik, e tekintetében elállási jogával élhet a fogyasztó. 

A Vállalkozás a Békéltető Testület elérhetőségeinél régi,  elavult  telefonszámot, e-mail  címet
adott meg. 

Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés w) pontja arról rendelkezik, hogy a
vállalkozás  a  székhelye  szerint  illetékes  békéltető  testület  nevéről  és  székhelyének  postai
címéről köteles a fogyasztót tájékoztatni, arról nem, hogy a telefonszámáról, és elektronikus
levelezési címéről, ezért jogsértésként a Kormányhivatal nem rótta fel.
Azonban, ha a Vállalkozás többletinformációkat nyújt weboldalán, annak a valóságnak meg kell
felelni, mert különben a fogyasztó félrevezetésére adhat alkalmat. 

A  Kormányhivatal  a  Vállalkozás  nyilatkozata  alapján  megállapította,  hogy  a  kifogásolt
kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására nem alkalmas, ezért az
eljárásban az Fttv. 10. § (1) bekezdése értelmében a Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel.

A kereskedelmi gyakorlat megítélése során a Kormányhivatal az ésszerűen tájékozott, az adott
helyzetben figyelmességgel és körültekintéssel elvárható fogyasztó magatartását vette alapul.

Tekintettel  arra,  hogy  a  kereskedelmi  gyakorlattal  érintett  áruk  értékesítése,  eladásának
ösztönzése  közvetlenül  a  Vállalkozó  érdekében  áll,  ezért  az  Fttv.  9.  §  (1)  bekezdésének
értelmében a Vállalkozás felelőssége egyértelműen megállapítható. 

Fgytv.  45/A.  §  (1)  A  fogyasztóvédelmi  hatóság  ellenőrzi  –  a  szerződés  létrejöttére,
érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével –
a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,
összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések
betartását, és eljár azok megsértése esetén.
(2)  A  fogyasztóvédelmi  hatóság  ellenőrzi  a  külön  jogszabályban  fogyasztóvédelmi
rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár
azok megsértése esetén.
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(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott  rendelkezéseken  túl,  ha  külön  törvény  vagy
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi
a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
g) a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Korm. rendelet 31. § (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.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Szankció tv.)  2. § (1) A közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a
közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz. 
(3) Közigazgatási szabályszegés esetén a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés,
Szankció tv. 6. § (1) A figyelmeztetéssel a hatóság rosszallását fejezi ki az általa megállapított
közigazgatási  szabályszegés  elkövetése  miatt,  és  újabb  szankció  kilátásba  helyezésével
felszólítja  az  ügyfelet,  hogy  a  jövőben  tartózkodjon  a  közigazgatási  szabályszegés
elkövetésétől.
(4)  A hatóság  figyelmeztetés  szankciót  alkalmaz  a  közigazgatási  szabályszegést  elkövető
ügyféllel  szemben,  ha az  ügyfél  számára kötelezettséget  állapít  meg,  és  a kötelezettséget
megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz.
Szankció tv. 9. § (1) Közigazgatási bírság minden, a közigazgatási hatóság által közigazgatási
szabályszegésért kiszabott bírság.
(2) Közigazgatási bírságot szab ki a közigazgatási hatósági eljárás során a hatóság, ha törvény
vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet bírság kiszabását teszi lehetővé,
a) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül  az
ügyfél vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be és
b) a hatóság nem figyelmeztetés alkalmazásáról dönt.

Fgytv. 47. § (1)  Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 45/A. § (1)–(3)
bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges
körülményeinek  –  így  különösen a  jogsértés  súlyának,  a  jogsértő  állapot  időtartamának,  a
jogsértő  magatartás  ismételt  tanúsításának,  illetve  a  jogsértéssel  elért  előny  –
figyelembevételével  és  az  arányosság  követelményének  szem  előtt  tartásával  az  alábbi
jogkövetkezményeket állapíthatja meg:
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását,
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását,
illetve értékesítését,
e)  a közigazgatási  szabályszegések szankcióiról  szóló törvényben meghatározottak szerinti
dolgot jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére megsemmisíteni,
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g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet
ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme
vagy  a  fogyasztók  széles  körét  érintő  kárral  fenyegető  veszély  elhárítása  érdekében
szükséges,
h)  a  16/A.  §  (1)–(3)  bekezdésében  foglalt  rendelkezések  megsértése  esetén  a  jogsértés
megállapításától  számított  legfeljebb  egy  évig  megtilthatja  az  alkoholtartalmú  ital,  a
dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése
esetén  pedig  elrendelheti  a  jogsértéssel  érintett  üzlet  legfeljebb  harminc  nap  időtartamra
történő ideiglenes bezárását,
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.
(3)  Jogszabály  az  abban  meghatározott  fogyasztóvédelmi  rendelkezés  megsértése esetére
további jogkövetkezményeket határozhat meg.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.
(5)  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.

Fgytv. 47/C. § (5) A fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, ha
a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító véglegessé vált határozatában a
vállalkozás  számára  előírt  kötelezettség  teljesítésére  megállapított  határnap  elteltét,  illetve
határidő lejártát követő hat hónapon belül a vállalkozás – amennyiben a jogsértést telephelyen
követték  el,  ugyanazon  a  telephelyen  –  ugyanazon  jogszabályi  rendelkezést  ismételten
megsértette,
b) a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti, vagy
c) a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében
meghatározott együttműködési kötelezettségét.
(6)  Az  (5)  bekezdésben  foglaltak  esetén  közigazgatási  szankcióként  figyelmeztetés
alkalmazásának nincs helye.

A Kormányhivatal a jogsértés súlyának meghatározásánál az Fgytv. 47. § (5) bekezdésében
foglaltakra volt figyelemmel az alábbiak szerint: 
A fogyasztók érdekei sérelmének köre: 
A fogyasztó  tájékozódáshoz  való  joga  sérült,  mert  a  Vállalkozás  a  valós,  az  áruválasztás
megkönnyítését szolgáló adatokat nem közölte a vásárlási felületen. A Kormányhivatal kiemeli
e  körben,  hogy  a  hagyományos  értékesítési  móddal  szemben,  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  előzetes
információkra tud hagyatkozni a döntéshozatalkor a termék elérhetőségét illetően.

A fogyasztók  tájékozódáshoz való  joga sérült,  mert  a Vállalkozás nem egyértelműen adott
tájékoztatást a teljesítés feltételeiről, a szállítási feltételekről.

A fogyasztó jótállási jogának érvényesítéséhez való joga sérült, mert a Vállalkozás nem adott
megfelelő tájékoztatást a jótállásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről és azok feltételeiről.
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E tájékoztatás nem megfelelősége a fogyasztó tájékoztatáshoz fűződő érdekeinek sérelmét is
okozta,  mert  nem  kap  tájékoztatást  az  áruval  kapcsolatosan  őt  megillető  jogokról,  azok
érvényesíthetőségének feltételeiről.

Az elállási jogra vonatkozó hiányos és megtévesztő tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz,
jogérvényesítéshez való érdekét érinti, ezáltal kiemelten sérti a fogyasztók alapvető érdekeit. 

Ezen szerződések esetén biztosított speciális elállási jog kompenzálja 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. 
Az  elállási  határidő  alatt  a  fogyasztónak lehetősége van a  terméket  kipróbálni,  felpróbálni,
valamint megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. 
Éppen ezért a Vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót az
elállás jogáról és annak feltételeiről tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó a jogával
megfelelően élni tudjon.

A fogyasztók  tájékozódáshoz  való  joga  sérült,  mert  a  Vállalkozás  nem  tüntette  fel  egyes
forgalmazott  termékek  pontos,  érvényes  egységárát,  az  egységár  feltüntetésére  kötelezett
termékek esetében.  Az  egységárak  a  termékek árának összehasonlítását  segítik,  ezáltal  a
körültekintő vásárlói döntést szolgálják. 
Az egységár az áruválasztást könnyíti meg a fogyasztó számára a különböző gyártók azonos
termékei,  illetve  az  azonos  gyártók  különböző  kiszerelési  egységű  termékei  esetében.  A
fogyasztó mindezek ismeretében eldöntheti, hogy anyagi helyzetének melyik árfekvésű termék
a megfelelőbb.

Jogsértéssel elért előny mértéke: A feltárt jogsértések tekintetében nem kimutatható.

A  jogsértő  magatartás  kiterjedtsége: A  jogsértő  magatartás  a  www.korvinbabacentrum.hu
megnevezésű honlapra terjedt ki.

A jogsértéssel érintett áruk értéke: A Jogi képviselő nyilatkozata szerint 2021. január 1. napjától
2021. április 23. napjáig 613.740 Ft értékű árut értékesített a webáruházból. 

A jogsértő állapot  időtartama:  A webáruház – a Jogi képviselő nyilatkozata szerint – 2021.
április 23-i állapot szerinti tartalommal 2021. január 1. napja óta üzemel.

A jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  A Jogi képviselő  nyilatkozata szerint a webáruház
látogatottsága 2021. január 1. napja és 2021. április 23. között havonta átlagosan 1100-1200 fő
volt. 

A jogsértést  elkövető  eljárást  segítő,  együttműködő  magatartása:  A Vállalkozás  az  eljárás
során együttműködő magatartást tanúsított.
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A jogsértés  ismételtsége: A Kormányhivatal  megállapította,  hogy  Közigazgatási  Szankciók
Nyilvántartásában  –  amely  nyilvántartás  a  közigazgatási  szankciót  megállapító  döntés
bejegyzésének időpontja,  a  döntés  ügyiratszáma,  a szankció  típusa,  a  bírság összege,  az
esetleges tevékenység végzésétől történő eltiltás és annak időtartama adatok vonatkozásában
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül – a 20210609-001263 azonosító számú keresési
igazolás generálása alapján a Vállalkozás nem szerepel. 

A  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  az  Fgytv.  47.  §  (1)  bekezdés  a),  b)  szerinti
jogkövetkezmény  jelen  esetben  nem  alkalmazható,  a  d),  e),  g)  és  h)  pontja  szerinti
jogkövetkezmény a jogsértés jellege miatt nem jöhetett figyelembe. 

Tekintettel arra, hogy a Jogi képviselő nyilatkozott arról, hogy a feltárt jogsértéseket részben
javította  a  Vállalkozás,  illetve  a  hibák  kijavítását  megkezdte,  azonban  a  határozat
kiadmányozásának  napjáig  részben  igazolta,  hogy  a  jogsértéseket  megszüntette,  a
Kormányhivatal  az  Fgytv.  47.  § (1)  bekezdés c)  pontja  alapján határidő  tűzésével  a  feltárt
hibák, hiányosságok megszüntetésére, továbbá annak igazolására kötelezte a Vállalkozást. 

A Vállalkozás nyilatkozatát képernyőfotóval igazolta abban a tekintetében, hogy tájékoztatást
ad a weboldalon arról, hogy a fogyasztó nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után,
ezért ebben a tekintetben a Kormányhivatal nem kötelezte a Vállalkozást. 

A jogsértések számára és súlyára figyelemmel fogyasztóvédelmi bírság kiszabásának is helye
volt.  Ezt  a  szankciót  a  Kormányhivatal  a  Szankció  tv.  9.  §  (2)  bekezdése  alapján  nem
alkalmazhatta, mert a Vállalkozó a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában nem szerepel,
és  a  feltárt  jogsértés  alapján  az  Fgytv.  47/C.  §  (5)-(6)  bekezdésében  előírtak  (kötelező
bírságolás alkalmazása) nem teljesültek. 

Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal a Vállalkozás számára kötelezettséget állapított meg,
és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmazott, a Szankció tv. 6. §
(4) bekezdése alapján figyelmeztetést is alkalmazott.

Az  ismételt  jogsértés  esetén  megállapítandó  fogyasztóvédelmi  bírság  összegéről  történő
tájékoztatás az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdésén alapul.
A  Kormányhivatal  felhívja  a  Vállalkozás  figyelmét  a  Korm.  rendelet  mellékletei
mintatájékoztatóira  az  elállás/felmondás,  a  kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás
tekintetében,  továbbá  a  http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/# oldalon
elérhető  minta-webáruházra,  amely  oldal  segítségül  szolgálhat  az  előírásoknak  megfelelő
webáruház kialakításához. 

A Kormányhivatal a végleges határozatot és az azzal kapcsolatos adatokat az Fgytv. 51/B. §-a,
és  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.  §  a)  pontja  alapján  az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  által
üzemeltetett http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon 2 év időtartamra közzéteszi.
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A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény 37-39. §-án, 50-51. §-án, 52-53. §-án, és az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Kormányhivatal hatásköre a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 2. §-án, az Fttv. 10. § (1) bekezdésén, illetékessége az 86/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésén és az Ákr. 16. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

Veszprém, időbélyegző szerint

Takács Szabolcs 
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Dr. Dobó-Kocsis Veronika
osztályvezető „h.”

Értesül:
1  Asperl és Társa Kft. (CK: 23855337)
2 Irattár
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