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H A T Á R O Z A T 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a NEO Distribution Kft.-t (székhely: 
2760 Nagykáta, Kövidinka u. 58., adószáma: 28773221-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-207756, a 
továbbiakban: Vállalkozás)   

 
f i g y e l m e z t e t i. 

 
K ö t e l e z i 

 

 

arra, hogy a jövőbeni elektronikus kereskedelmi tevékenysége során minden esetben a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat az általa 

üzemeltetett weboldalon. 
 

A fenti kötelezettségeinek a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles 

eleget tenni. 
 

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 veszélyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével 

kényszerítheti ki. 
 

A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, 

hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a 

fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi 

rendelkezések ismételt megsértését, úgy a Hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 2. § (3) bekezdésében, valamint – a 

Szankció tv. 2 § (4) bekezdése értelmében - az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 

jogkövetkezményeket alkalmazhatja.  

 

Ugyanakkor a Szankció tv. 9. § (3) bekezdésében, illetve az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdésében 

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

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

A törvényszék eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és 

jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. A törvényszék az ügy érdemében 

tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a törvényszék sem tartja 

szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek elmulasztása miatt 

igazolásnak nincs helye.  

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 

ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a törvényszéktől kérhető.  

A kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell 

jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az 

ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. 

 

 
I n d o k o l á s  

I. Eljárási cselekmények: 
 
a) A Hatóság „Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése” elnevezésű országos 
témavizsgálat keretében 2021. június 30. napján ellenőrizte a Vállalkozás által üzemeltetett 
https://mxcomp.hu honlapon elérhető webáruházat. 
 
A honlap ellenőrzése teljes körű volt, mely a honlap ellenőrzés napján elérhető valamennyi 
menüpontjára kiterjedt, és annak tartalma az ellenőrzés napján a Hatóság szerverén archiválásra, és 
azt követően kinyomtatásra került. 
 
A webáruház fogyasztói forgalomban történő értékesítéséről és tényleges működéséről a Hatóság - a 
weboldal ellenőrzésével azonos napon - próbarendelés útján győződött meg. 
 
A szúrópróbaszerűen kiválasztott, utánvéttel és futárszolgálattal történő kiszállítással próbarendelt 
termék: 
1 db „Pen Drive 256GB Verbatim PinStripe USB 3.0 fekete (49320) ” weboldalon feltüntetett bruttó 
eladási ára: 12.761.- Ft. 
 
A termék megrendelésének lépéseit, továbbá a weboldal ellenőrzése során tett megállapításokat a 
Hatóság a PE/002/02314-1/2021 számú feljegyzésben, a Hatóság hivatalos helyiségében rögzítette. 
 
b) A Hatóság a webáruház ellenőrzése során az alábbiakat állapította meg:  
 
1. Nincs előzetes tájékoztatás a weboldalon a Vállalkozást nyilvántartásba vevő szerv (Cégbíróság) 

megnevezéséről. 

 

2. Nincs előzetes tájékoztatás a weboldalon a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről (ha van) 

és e-mail címéről. 

 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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3. A szállítási költségről szóló tájékoztatás nem megfelelő, mivel: 

 

- az utánvét költségéről a weboldal menüpontjaiban nincs előzetes tájékoztatás, csak a rendelési 

folyamat során kap információt a fogyasztó annak díjáról, 

- Az ÁSZF 5.5.2. pontjában, illetve a „Fizetés, szállítás” menüpontban a szállítási költségekre 

vonatkozó tájékoztatás nincs összhangban: 

 

ÁSZF szerint: 

„A szállítási költség: 

A szálltási költségek a következő kép alakulnak 

-Előre utalás esetén 

0-3 kg-ig : 990Ft 

3-10 kg ig 1490Ft 

10-20 kg ig 1990Ft 

20-40 kg-ig 2490Ft 

40kg felett egységesen 4990Ft 

 

Utánvételes fizetés esetén: 

0-3 kg-ig : 1290Ft 

3-10 kg ig 1890Ft 

10-20 kg ig 2390Ft 

20-40 kg-ig 2890Ft 

40kg felett egységesen 5490Ft” 

„Fizetés, szállítás” menüpontban foglaltak szerint: 

„A szállítási ktg- a következő módon alakulnak, mind előreutalás és utánvétel esetén 
Kis termékek esetén 40kg-ig : 1290Ft 
Nagy gépek esetén 40kg felett: 9990Ft” 

 
4. A panaszkezelés módjáról szóló tájékoztatás nem megfelelő, mivel: 

 
- az ÁSZF 11.5 pontjában közzétett http://jarasinfo.gov.hu már nem aktuális, mivel az illetékes 
hatóság, vagyis a kormányhivatalok szervezeti egységében működő fogyasztóvédelmi szervek a 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken érhetőek el, 
 
- az ÁSZF 11.1 pontban szereplő tájékoztatás szerint „(…)panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, 
vagy levél útján is közölheti” ugyanakkor sem az ÁSZF-ben, sem a weboldal többi menüpontjában 
sincs megadva a Vállalkozás telefonszáma. 

 
5. A jótállás fennállásáról és feltételeiről szóló tájékoztatás nem megfelelő, mivel a jótállás 

időtartamaként 1 évet jelöl meg (ÁSZF.8.13). 
 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2021. január 1-jétől a kötelező jótállás hatálya alá tartozó 
termék árától függő, hogy hány év jótállás jár.  

 

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. 

 

6. Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló tájékoztatás (ÁSZF 7.1-7.23.5) nem megfelelő, 

mivel: 

 

- a 7.16-ban utal arra, hogy a fogyasztó akár a mellékelt adatlap segítségével is jelezheti elállási 

szándékát, azonban elállási nyilatkozatminta nem áll rendelkezésre a weboldalon, 

http://jarasinfo.gov.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
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- a 7.8 pontban közzétett alábbi tájékoztatás nem egyértelmű annak tekintetében, hogy a Vállalkozás 
a termék árán felül a szállítási költséget is visszafizeti-e a fogyasztónak.  

„Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti 
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a megvásárolt 
termék árát a Fogyasztó részére.”  

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban:Korm. rendelet) 23. § (1) bekezdése értelmében, ha a fogyasztó eláll az 
üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, 
de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a 
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel 
összefüggésben felmerült költségeket is. 

-  a webáruházból vásárolt termékeket utánvéttel készpénzben is ki lehet fizetni, ugyanakkor a 7.9 
pontban közöltek szerint a Vállalkozás kizárólag utalással fizeti vissza a kifizetett összeget. Ezen 
szerződéses kikötés alkalmazásával a Vállalkozás sérti az egyoldalú kógencia követelményét, vagyis 
a fogyasztó hátrányára tér le a Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltaktól, melynek 
értelmében elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a 
fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszatéríteni.  

7. Fentieken túlmenően a Hatóság megjegyzésként rögzítette, hogy az ÁSZF 7.19. és 7.20. 
pontjaiban megjelölt Korm. rendelet, illetve a 2011/83/EU irányelv - a tájékoztatás ellenére - nem 
érhető el, nincs link elhelyezve. 
 
c) Mindezek alapján a Hatóság a PE/002/02314-2/2021. számú, 2021. július 1-jén kelt végzésében 

értesítette a Vállalkozást az eljárás hivatalbóli megindításáról, részletezve benne az ellenőrzés során 

tett megállapításokat, valamint tájékoztatva jogairól és kötelezettségeiről, egyben nyilatkozattételi 

jogáról is.  

A Vállalkozás az elektronikus úton (a vállalkozás cégkapujára) megküldött végzést, a rendelkezésre 

álló meghiúsulási igazolás tanúsága alapján a 2021.07.09-én történt második értesítést követően 

rendelkezésére álló 5. munkanapon belül sem vette át. 

Ennek okán az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 14. § (4) bekezdésének c) pontja alapján a Hatóság 

megállapította, hogy a PE/002/02314-2/2021. számú végzés 2021.07.018. napján kézbesítettnek 

minősült. 

d) A Vállalkozás az eljárás folyamán nem élt nyilatkozattételi jogával. 

 

e) A Hatóság a döntés meghozatala előtt észlelte, hogy a https://mxcomp.hu weboldalon az alábbi 

tájékoztatás található: 

 

„Ez a webshop sajnos már nem üzemel.” 

 

II. A döntés meghozatala az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével történt 
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 4. § d) és h) pontja 

alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető 
módon 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, 

https://mxcomp.hu/
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h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató 

székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a 
szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is 
megismerhetőek. 
 
Az Ektv. 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 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság 
jogosult. Az eljáró hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés e), h), i), és n) pontjai alapján az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a 
vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
  
(…)  
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes 
összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre 
ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi 
költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek 
fel; 

 
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, 
 
A Korm. rendelet 14. § (4)-(5) bekezdése szerint: 
 
(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt 
mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható. 
 
(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 
adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. 
 
A Korm. rendelet 20. § (1)-(3) bekezdései szerint: 
 
(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 
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megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli 
felmondási jog illeti meg. 
 
(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; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
 
(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. 
 

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 
gyakorolhatja. 
 
A Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése szerint: 
 
(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. 
 
(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró 
összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó 
kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a 
fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

 
A 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 
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 
 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet, 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 
továbbiakban:Módosító rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés 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. 
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Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet (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 fogyasztási cikkekre e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § h) pontja szerint: 

 

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 áruval kapcsolatban.   

 
Az Fttv. 2. § d) pontja szerint: 
 
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. § e) pontja szerint: 
 
kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével 
közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, 
eszközétől, 
 

Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerint: 

 

(1)Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.  
 
Az Fttv. 3. § (3) bekezdése szerint tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
megtévesztő (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 
szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő 
kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja értelmében 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 a jogai tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára 
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdése szerint a 7. § alkalmazásában 
 
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, 
b) kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi 
rendelkezésekben, illetve 
c) az 1. § (4) bekezdésének a)–d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott 
meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős. 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján — figyelemmel arra, hogy a jogszabály a fogyasztók 
jogairól szóló 2011/83/EU irányelv rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott norma — a Korm. 
rendelet tájékoztatási követelményeiben előírtak az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció 
tekintetében jelentős információnak minősülnek.  
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Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, 
eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. 
 
III. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
A feltárt tényállás alapján a Hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette 
 
 az Ektv. 4. § d) és h) pontjában,  
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), és n) pontjában,  

 
foglaltakat. 
 
Fentieken túl megállapításra került, hogy a Vállalkozás megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését is, 
tekintettel arra, hogy: 
 

 a Korm. rendeletben és az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek 
elmulasztása, az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is 
minősül, 
 

 az elállási jogról szóló tájékoztatás körében közzétett, az egyoldalú kógencia követelményét 
sértő szerződéses kikötések alkalmazása - az Fttv. 6. § (1) bekezdése i) pontjára tekintettel – 
megtévesztő tájékoztatásnak, ezáltal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, 
figyelemmel arra, hogy ezen valótlan információkkal megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy 
megtévessze a fogyasztót a jogai tekintetében és, ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés 
meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 
 

IV. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 

A Szankció tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján,  a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz 
a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget 
állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. 

 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
megállapítja az Fgytv. 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:  
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 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) 
pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatással összefüggő 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 
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi 
épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni 
hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig, 
 
b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 
széles körének 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. 
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V. 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 jogsértés súlya tekintetében a Hatóság az alábbiakat vette figyelembe: 

 
A fogyasztók érdekei sérelmének köre: 
 
A Vállalkozást nyilvántartásba vevő Cégbíróság megnevezése feltüntetésének elmulasztása a 
fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti, ugyanis a fogyasztónak az internetes oldalra való 
belépéskor tudnia kell, hogy a kereskedő, akivel kapcsolatban fog állni, hivatalosan bejegyzett, valós 
cég-e, melyről ezen információ hiányában nem tud meggyőződni.  
 
Amennyiben a fogyasztó nem létező céggel lép kapcsolatba, úgy érvényes szerződést azzal nem 
köthet, amely a későbbi jogérvényesítés lehetőségét megnehezíti.  
 
A tárhelyszolgáltató adatai közzétételének elmulasztása a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét 
sérti. A tárhelyszolgáltató elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ugyanis az igénybe 
vevőkkel való kapcsolattartást szolgálja, mindezek hiányában a vállalkozás akadályozza a fogyasztót 
ezen kapcsolatfelvételben, amely adott esetben a későbbi jogérvényesítés lehetőségét is 
megnehezíti. 
 
A termék ellenértékén felüli (járulékos) utánvét költségről szóló előzetes tájékoztatás elmulasztása, 
továbbá a szállítási költségről szóló nem egyértelmű tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz való 
érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy az áru 
vagy szolgáltatás ellenértékén kívül milyen egyéb fizetési kötelezettség terheli majd a szerződés 
teljesítése során. A szolgáltatónak már a honlapon egyértelműen és átláthatóan kell a szállítási és 
esetlegesen az utánvétre felszámított költségekre is kifejezetten utalnia, hogy a fogyasztó ezekkel a 
többlet anyagi terhekkel előre számolhasson.  

 
A fogyasztói panasz közlésének módjáról szóló nem egyértelmű tájékoztatás szintén a fogyasztó 
tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt 
ismernie kell, hogy a Vállalkozásnak milyen módon tud panaszt tenni. A panaszkezelés módjáról szóló 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá azt is, hogy a fogyasztó panasza elutasítása esetén jelenleg 
a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz is fordulhat.   
 
A jótállás feltételeiről szóló tájékoztatás körében a jótállási határidőről szóló nem megfelelő 
tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A Vállalkozás ugyanis a szerződés 
megkötése előtt kellő időben a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt igényérvényesítési 
határidőről köteles a fogyasztót tájékoztatni, annak érdekében, hogy a fogyasztó a jótállásra alapított 
igényével a megfelelő határidőben tudjon élni.  

 
Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló tájékoztatás körében az egyoldalú kógencia 
követelményét sértő, vagyis a fogyasztó hátrányára eltérő szerződéses kikötések alkalmazásával a 
vállalkozás a fogyasztó tájékoztatásához fűződő alapvető érdekeit sérti, illetve az elállási jog 
gyakorlásának vonatkozásában a felsorolt tényállások közlésével megakadályozhatja őt. Tekintettel 
arra, hogy a vállalkozás a jogszabályi rendelkezésekkel ellentétesen tájékoztatta a vásárlót, így 
vagyoni érdekei is sérülhetnek, mivel az elállási jogot jelen megtévesztő információk miatt meg sem 
próbálja gyakorolni, így a neki nem megfelelő termék visszaküldésével, illetve a szerződéstől való 
elállásával meg sem próbálkozik. 
 
A jogsértő magatartás kiterjedtsége: 
 
A jogsértés bizonyíthatóan a Vállalkozás weboldalán valósult meg, mely a jogsértés alapesete, így 
enyhítő körülményként nem értékelhető. 
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A jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján valósult meg, minden olyan fogyasztót 
érintett, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a termékek iránt.  
 
A jogsértéssel érintett áruk értéke tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem 
volt lehetséges. 
 
A jogsértő állapot időtartama tekintetében a Hatóság az alábbiakat vette figyelembe:  
 
A jogsértő állapot az ellenőrzés napján bizonyítottan megvalósult, mely jogsértés alapesete, így 
enyhítő körülményként nem értékelhető. 
 
A jogsértéssel elért előny tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem volt 
lehetséges. 
 
A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása: 
 
A Hatóság figyelembe vette, hogy a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában bejegyzett adatok 
alapján a Társaság korábban nem került elmarasztalásra.  
 

Tekintettel arra, hogy jelen határozat meghozatalának napján a vizsgált weboldal nem üzemel, 

továbbá figyelemmel a fent megjelölt mérlegelési körülményekre, a Hatóság a Szankció törvény 

6. § (4) bekezdésében, valamint az Fgytv. 47. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 

jogkövetkezményt állapította meg. 

 
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 minősül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Vállalkozás a szerződéskötést megelőzően 
nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), c) d), h), i), m), n) vagy p) 
pontjában meghatározott adatokról. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos 
jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság 
által hozott végleges döntést.  Ez a http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon 
valósul meg. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) 
bekezdés alapján közzétett adatokat – feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a 
fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság véglegesen meg nem 
állapította – a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról. 
 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatással összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) és n) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló 
döntést a Hatóság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a 
fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára.  
 
 
 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911, KRID 540696917 
E-mail: fogyved@pest.gov.hu  

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

VI. 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 Ákr. 16. §-án, valamint a fent rögzített jogszabályhelyeken alapul. 
 
VII. Záró rendelkezések 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel 
szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset 
benyújtásának helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szabályozza.  
 
A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése, 37-40. §-ai, 
50-55. §-ai rendelkeznek.  
 
A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. 
§ (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik. 
 
Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól az Eüsztv. 9. § (1)-(2) bekezdései és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605.§-a, 608.§-a és 611.§-a rendelkeznek. 
 
A Szankció tv. 3. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság a döntés adatait a jogorvoslati kérelem 
benyújtására nyitva álló idő elteltével egyidejűleg bejegyzi a Közigazgatási Szankciók 
Nyilvántartásába, mely azokat a bejegyzés időpontjától számított három évig tartalmazza.  
 
Budapest, 2021.08.19. 
Véglegessé válás dátuma: 2021.08.23. 
 


