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H A T Á R O Z A T 
 
 
A fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
Hatóság) a GLOBOCOM Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Kft. (székhely: 2461 Tárnok, Béla u. 54., 
adószám: 23793853-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-210556, a továbbiakban: Társaság, ill. Vállalkozás) ügyében a 
PE/002/1988-4/2021. iktatószámon, 2021. június 14. napján, a Vállalkozás által üzemeltetett 
https://prestigeshop.hu/ elérhetőségű webáruház kapcsán az online értékesítésre, valamint piacfelügyeletre 
vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése tárgyában, hivatalból megindított közigazgatási hatósági 
eljárásban  
 
I.          k ö t e l e z i 
 
a Vállalkozást arra, hogy a https://prestigeshop.hu/ weboldalán a jelen határozat 3. pontjában felsorolt 
szabálytalanságokat szüntesse meg1. 
 
Egyben a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése 
érdekében tett intézkedéséről a Hatóságot a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Hivatali kapun 
keresztül értesítse. 
 
II. Egyúttal a Hatóság  

k ö t e l e z i 
 
a Vállalkozást arra, hogy: 
 

1. a realizálódott vásárlások kapcsán biztosítsa a 45/2014-es Korm. rendelet 18. §-ában előírt 
kötelező tájékoztatási elemek fogyasztóhoz való eljuttatását, 

2. minden forgalmazott termékhez biztosítson magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót, 
3. aktívan elfogadandó módon tájékoztassa a megrendelési folyamatban a fogyasztókat arról, hogy 

fizetési kötelezettséggel jár a megrendelés, 
4. weboldalán tájékoztassa a fogyasztókat a panaszkezelés módjáról, 
5. biztosítson tájékoztatást a honlapján az elállási nyilatkozatminta elérhetőségéről (pl. letölthető fájl, 

ill. link formájában), 
6. pontosítsa az ÁSZF-ben az elállási joggal érintetett termékek körét, 
7. lejárt szavatosságú termékeket csak a megfelelő mértékű fogyasztói tájékoztatás megadásával és 

a gyártó hozzájáruló nyilatkozatával forgalmazzon, ill. a lejárt szavatosságú termékekkel 
kapcsolatos szavatossági igények kezelése során tartsa be az irányadó jogszabályokat! 

 
 
 
 

                                                      
1
 Figyelemmel a szabálytalanságok mennyiségére, a rendelkező részben a Hatóság eltekint a kötelező rendelkezések önálló felsorolásától, a 

rendelkező rész I. alpontja szerinti kötelezés a Határozat indokolási részének 3. pontjában részletezett összes jogsértés megszüntetésére 
vonatkozik. 

https://szerszamx.hu/
https://szerszamx.hu/
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III. A Hatóság 
 

megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását, 
 
és előírja a Vállalkozás számára az alábbi tájékoztatások tekintetében, hogy: 

 
1. honlapján tisztázza a fogalmakat és a tájékoztatásokat a 14 napos, internetes vásárlásra irányadó 

jogszabályi alapon biztosított elállási jog, a Ptk. alapján minden termékre biztosított 
kellékszavatossági jog, valamint a 151/2003. Korm. rendeletben szabályozott kötelező jótállás 
tekintetében. 

2. Ne tájékoztasson arról, hogy elálláskor a termékkel kapcsolatban kifizetett költségeket 
bankszámlára utalja vissza, amennyiben ehhez a fogyasztó kifejezetten (aktívan) hozzá nem járult. 

3. Ne korlátozza a fogyasztók jogait azzal, hogy termékeik minőségét termékkörönként eltérő módon, 
de minimum 14 napig garantálják! A nem kötelező jótállással érintett termékekre fogyasztói 
szerződés esetében két év kellékszavatossági felelősséggel tartozik a Vállalkozás, ennek 
megfelelő tájékoztatást alkalmazzon! 

4. A kötelező jótállás esetében bejelentett igény rendezése során ne követelje meg az eredeti 
csomagolás bemutatását, valamint a jótállási jegy és számla együttes bemutatását. 

5. A szavatossági, jótállási igények bejelentéséhez ne követelje meg a reklamációs adatlap honlap 
felületén való kitöltését, mivel ezzel korlátozza a fogyasztók igényérvényesítési lehetőségét, 
ugyanakkor a Társaság nem is biztosít honlapján reklamációs adatlapot. 

6. A minőségi kifogások rendezése tárgyában a Társaságnak törekednie kell a 15 napon belüli 
megoldásra, így ne tájékoztasson arról, hogy megalapozott kifogás esetén 30 napon belül fizetik 
vissza a vételárat! Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a 
vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. 

7. Ne tájékoztasson arról, hogy a Társasághoz igazodóan bizonyos bíróságok kizárólagos 
illetékességét köti ki! 

 

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

köteles eleget tenni. 
 
IV. A Hatóság a Vállalkozásnak 

 
megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását 

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

 

1. ne tájékoztasson arról, hogy 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztók számára az elállással érintett termék 

kapcsán kifizetett teljes összeget, mivel arra 14 napon belül köteles! 

2. Az elállási jogról szóló tájékoztatásokat ne úgy tüntesse fel, mintha az saját vállalása lenne! 

3. Ne tájékoztasson arról, hogy az elállással érintett terméket csak bontatlan, sértetlen, használatlan 

állapotban fogadja csak vissza! 

4. Ne tájékoztasson arról, hogy az elállással érintett termék csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza! 

5. Ne tájékoztasson arról, hogy az elállási jog érvényesítésekor az eredeti számlát is vissza kell küldenie a 

fogyasztóknak! 

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

fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta annak visszaküldését, amennyiben 

egyébként a termék visszaszállítását maga a Társaság vállalta. Ugyanis nem illeti meg a Társaságot a 

visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza, így az elállási szándék 

tudomásulvételétől számított 14 napon belül kell a termék árát (és a szállítási költséget, ha volt) 

visszafizetnie. 

 

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

köteles eleget tenni. 
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V. A fentieken túl  

 

kötelezi arra, hogy 

 

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

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

 

A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást annak 

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

szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - természetes személy 

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

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

rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki. 

 

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

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

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

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

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

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

Ugyanakkor a Szankció törvény 2. § (4) bekezdése figyelembevételével a fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. 

47/C. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint minden esetben bírságot szab ki. 

 

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

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

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

bírság minimum összege 200 ezer forint. 

 

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

rendelkezni nem volt szükséges.  

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

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

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

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

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

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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I N D O K O L Á S  
 
1. Eljárási cselekmények 

 
„Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése‖ elnevezésű országos témavizsgálat ideje alatt az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztálya által működtetett 
Internet Laboratórium (a továbbiakban: IT Labor) 2021.05.17-én ellenőrizte a GLOBOCOM Innovációs és 
Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett https://prestigeshop.hu weboldalról elérhető 
webáruházat és a fogyasztók részére a honlapon nyújtott tájékoztatásokat. 
 
Továbbá az ellenőrzéssel azonos napon próbavásárlásra is sor került. A webáruház fogyasztói forgalomban 
történő értékesítéséről és tényleges működéséről az IT Labor próbavásárlás útján győződött meg. Az ellenőrzés 
során az IT Labor jogsértés gyanúját észlelte, ezért a 2021. 05. 31-én, elektronikus úton küldött, a Hatóságnál 
PE/002/1988-1/2021. iktatószámon beiktatott levelében jelezte, hogy indokoltnak tartja a weboldal elsőfokú 
hatósági ellenőrzését és hatósági eljárás megindítását.  
 
1.1 Próbavásárlás 
 
Az IT Labor próbavásárlásáról a Hatóság PE/002/1988-2/2021. számon készítette el hivatalos feljegyzését, az 
alábbiak szerint. 
 
Az IT Labor 2021. május 17-én a https://prestigeshop.hu/hu webáruházból 1 db Dr. Clo Légfertőtlenítő Hengert 
próbavásárolt. A próbavásárlás folyamata során lehetőség volt ajándék terméket is választani: „Annemarie Börlind – 
LL Regeneration krémminta csomag (4 db-os)‖ ajándék terméket választottak. A megrendelés értéke 4 990 Ft (Dr. 
Clo Légfertőtlenítő Henger) + 790 Ft szállítási díj, + 1 Ft promóciós termék, összesen 5 781 Ft volt. A próbavásárlás 
során az ajándék termék ára a kosárban 0 Ft volt, a visszaigazoló e-mailben is 0 Ft-ként szerepelt, a számlán 1 Ft 
volt látható. A vételárat (5 780 Ft) készpénzben fizették ki a termék átvételekor a futárnak. A csomag 2021. május 
19-én érkezett meg. 
 
A próbavásárlás során, a megrendelés elküldése előtt nem volt figyelmeztetés elhelyezve arról, hogy a 
megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Május 17-én megérkezett a megrendelést visszaigazoló e-mail. Május 
18-án küldött levelében a Társaság mellékelte a légfertőtlenítő henger magyar nyelvű használati-kezelési 
útmutatóját. 
 
A webáruházban a Dr. Clo Légfertőtlenítő Hengert az „Egészség/Covid–19 védekezés‖ termékkategóriában 
értékesíti a vállalkozás. A termék hatásosságára vonatkozóan felmerült a megtévesztő tájékoztatás lehetősége, a 
honlapon az alábbi termékleírás szerepel: 
 

„Még soha nem volt olyan egyszerű a fertőző vírusok, és baktériumok elleni védelem, mint a Dr. Clo lakásba 
és irodába szánt légfertőtlenítő hengerrel! Ezzel a világújdonsággal most egy mozdulattal csökkentheti az 
Önre és Családjára veszélyes betegségek kockázatát, hiszen ez a légfertőtlenítő henger az új típusú 
koronavírus, a COVID-19 ellen is igazoltan védelmet nyújthat, mivel: - 99,9%-os hatékonysággal pusztítja a 
vírusokat, baktériumokat, gombákat - ezáltal sterilizálja a levegőt - megszűnteti a kellemetlen szagokat. 
 
Csak meg kell törni a műanyag légfertőtlenítő hengert, és azonnal megkezdődik a védelem. Egy henger egy 
15m2 alapterületű helység levegőjét képes tisztán tartani, kb. 60 napon keresztül. A Dr. Clo légfertőtlenítő 
hengerei orvosilag bevizsgált termékek, működésük közben emberre és állatra teljesen ártalmatlanok, 
100%-ban természetesösszetevőkből álló, vegán termékek! A háztartásban használatos fertőtlenítőkkel 
szemben nem tartalmaznak környezetre káros, veszélyes toxinokat.” 

 
A termék doboza, és a dobozban található leírásban magyar szöveg nem volt található. A vállalkozás e-mailben 
küldött magyar nyelvű leírást a termékről: 
 

„A használatra vonatkozó óvintézkedések 
1. Ne használja a légfertőtlenítőt a rendeltetésszerű használaton kívül, mivel ezt a terméket csak a célnak 
megfelelően optimalizálták! 
2. Tárolja és használja közvetlen napfénytől távol! 
3. Ne szerelje szét és ne nyelje le a terméket, vagy annak tartalmát! 
4. Tartsa távol tűztől és gyúlékony anyagoktól! 

https://prestigeshop.hu/
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5. A korrózió kockázatának csökkentése érdekében tartsa távol a vas és egyéb kezelt fémek elől! 
6. Ne hajlítsa túl erősen a pálcát, és ne hajlítsa meg többször! 
7. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól! 
8. Kerülje a tartós érintkezést közvetlenül a bőrrel! 
9. Ha a termék szembe vagy annak környékére kerül, alaposan öblítse le folyó vízzel, és bármilyen 
probléma esetén azonnal forduljon orvoshoz! 
10. Tegyen sürgősségi intézkedéseket, ha a terméket megette vagy lenyelte, és azonnal forduljon 
orvoshoz! 
 
A termék élettartama a körülményektől függően változhat. 
 
Hogyan kell használni a Dr. Clo légfertőtlenítő sticket: 
1. Hajlítsa meg a rudacskát mindkét kezével, hüvelykujjával a közepén! 
2. A „pattanó” hang után a termék néhány óra múlva elkezd működni. 
3. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a mellékelt tartozékkal! 
4. Cserélje ki a hengert, amikor a jelző mező fehérre vált, vagy legkésőbb 2 hónappal az aktiválás után! 
Felhasználható: 18 hónapon keresztül, a gyártás dátumától számítva. 
Gyártási dátum: A légfertőtlenítő hengeren jelezve.” 

 
Az IT Labor észrevételezte, hogy sem az e-mailek, sem a kiküldött termékhez átadott dokumentáció nem 
tartalmazta a 45/2014-es Korm. rendelet 18. §-ában előírt tájékoztatási elemeket: 
 
18. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére 
irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb 
a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a 
fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza 
a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése 
előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és 
b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást. 
 

Az IT Labor a termék átvételét követően a vásárlástól nem állt el, mivel a krémmintákat laborvizsgálat (tartósítószer 
mérése) céljából átadták az ITM Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztálya részére. 
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a webáruház tényleges működésének bizonyítása érdekében is végezték a 
próbavásárlást, a fentiek szerint meg lehetett állapítani, hogy a megrendelés lehetséges, a webáruház működik. 
 
1.2 Piacfelügyeleti vizsgálat 
 
A krémminták laborvizsgálat (tartósítószer mérése) céljából átadásra kerültek az ITM Fogyasztóvédelmi 
Piacfelügyeleti Főosztálya részére. A termékminta címkéje, és a mellé adott prospektus magyar tájékoztatót nem 
tartalmazott. A prospektuson „ECO Control‖ logó szerepel és „Natürlich"-nek nevezik a terméket. A logó 
használatával és „Natürlich‖ megnevezéssel kapcsolatosan javasolt volt a vállalkozás megnyilatkoztatása. 
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Az ITM Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma FSEF/61910-1/2021-
ITM (FPIF/61910-2/2021-ITM) számú, 2021. június 16-án kelt vizsgálati jegyzőkönyve szerint minden minta 
kielégítette a tartósítószer tartalomra vonatkozó követelményeket, tiltott anyagok nem voltak a krémekben. 
A megállapítások alapján piacfelügyeleti eljárás a Hatóságnál nem indult. 
 
A terméken szereplő ECO logó és „Natürlich‖ felirat helytállóságára vonatkozóan kétség nem merült fel, ezért a 
Hatóság e tekintetben sem talált okot a krém minták tekintetében eljárás lefolytatására. 
 
1.3 Elektronikus kereskedelmi szabályok betartásának ellenőrzése 
 
Az IT Labor a weboldalt az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályok érvényesülése szempontjából is 
vizsgálta azonban, melynek során az IT Labor jogsértés gyanúját észlelte, ezért 2021. 05. 31-én, elektronikus úton, 
az eljárásra illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Hatóság) felé 
megküldött, a Hatóságnál PE/002/1988-1/2021. iktatószámon beiktatott levelében jelezte, hogy indokoltnak tartja a 
weboldal hatósági ellenőrzését és hatósági eljárás megindítását.  
 
A vizsgálat során lementett bizonyítékokat, vagyis a weboldal 2021.05.17-ei állapotát és az ellenőrzési listát 
(„cheklist‖), illetve a próbavásárlás során tapasztaltakat, továbbá digitális fényképfelvételeket a megküldött e-mailek 
mellékletei tartalmazzák. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Hatóság) 2021. június 14-16 között 
ugyancsak ellenőrzés alá vonta a webáruházat. A Hatóság 2021. június 16-án kelt PE/002/1988-3/2021. számú 
hivatalos feljegyzésében rögzítette a https://prestigeshop.hu/ weboldalon működő webáruházban adott 
tájékoztatásokkal kapcsolatban a Vállalkozással is közölt, jelen határozat 3. pontjában részletesen felsorolt 
szabálytalanságokat. 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 
kinyomtatásra került.  
 
1.4 Eljárás megindítása hivatalból 
 
Mindezek alapján a Hatóság PE/002/1988-4/2021. számú, 2021. június 16-án kelt végzésével értesítette a 
Vállalkozást az eljárás 2021. június 14-éval való, hivatalbóli megindításáról, részletezve benne az ellenőrzés során 
tett megállapításokat, valamint tájékoztatva jogairól és kötelezettségeiről, egyben nyilatkozattételi jogáról is.  
 
Egyben 8 napon belüli adatszolgáltatásra hívva fel a Vállalkozást, hogy a honlap mióta működik a kifogásolt 
adattartalommal, mikor került az ÁSZF tartalma utoljára módosításra, mióta működik a jelenlegi, kifogásolt 
formájában a webáruház, mekkora a látogatottsága, a kifogásolt információkat reklámozták-e országosan, vagy 
legalább három megyében. Illetve a Hatóság kérte, hogy a Vállalkozás ismertesse álláspontját a hatósági 
ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban, s adja elő azokat a tényeket, amelyek az ügy eldöntése szempontjából 
relevánsak lehetnek. Igazolja továbbá, hogy a megjelölt termékek mikor voltak elérhetőek a feltüntetett eredeti 
áron, tehát 13.990,-Ft-ért és 24.990,-Ft-ért (Calvin Klein – CK One shock For Her https://prestigeshop.hu/hu/calvin-
klein-ck-one-shock-for-her-eau-de-toilette-200-ml és Ice Watch – Ice Watch – Pantone Universe Green karóra 
https://prestigeshop.hu/hu/ice-watch-ice-watch-pantone-universe-green-karora-1-db). 
 
Szolgáltasson adatot arról, hogy a próbavásárolt termék („Dr. Clo - Légfertőtlenítő Henger lakásba és irodába‖ - 
https://prestigeshop.hu/hu/dr-clo-legfertotlenito-henger-lakasba-es-irodaba-legfertotlenito-henger-1-db) tekinteté-
ben milyen dokumentációval tudja alátámasztani a termék leírásában szereplő állításokat, mint pl. „ez a 
légfertőtlenítő henger az új típusú koronavírus, a COVID-19 ellen is igazoltan védelmet nyújthat‖, ill. „99,9%-os 
hatékonysággal pusztítja a vírusokat, baktériumokat, gombákat‖, és „A Dr. Clo légfertőtlenítő hengerei orvosilag 
bevizsgált termékek‖. Csatolja egyben az üzleti tevékenységére vonatkozó 2020-as általános üzleti évet lezáró 
egyszerűsített éves beszámolóját, vagy lezárás hiányában igazolja az üzleti évben a Vállalkozásban átlagosan 
foglalkoztatottak számát, valamint az értékesítés eddigi nettó árbevételét! 
 
1.5 A Vállalkozás nyilatkozata 
 
A Társaság részéről 2021. június 23-án beküldött, PE/002/1988-5/2021. számon beiktatott nyilatkozatban előadták, 
hogy a weboldalon közzétett általános szerződési feltételeken az eredeti közzététel után nem történt módosítás. Az 
ÁSZF-et a publikáláskori jogszabályok szerint készítették el. Cégük alkalmazásában jogász nem áll, ennek okán 
történhetett meg az, hogy publikált tartalom az azóta keletkezett jogszabályváltozásokat nem követte. 

https://prestigeshop.hu/hu/calvin-klein-ck-one-shock-for-her-eau-de-toilette-200-ml
https://prestigeshop.hu/hu/calvin-klein-ck-one-shock-for-her-eau-de-toilette-200-ml
https://prestigeshop.hu/hu/ice-watch-ice-watch-pantone-universe-green-karora-1-db
https://prestigeshop.hu/hu/dr-clo-legfertotlenito-henger-lakasba-es-irodaba-legfertotlenito-henger-1-db
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A hivatkozott termékek 2017 október hónap óta leértékeltek, áruk azóta nem változott. Az óra leértékelését annak 
készleten maradása okozta. A parfüm esetében cégük az alapvetően értékesítési árként meghatározni kívánt 
összegét csökkentette az akciós ár valóságtartalmát és piaci realitását a mellékletben küldött képek is igazolják. A 
megjelölt termékekből, az akciósnak hirdetett vételáron 1 darab sem került értékesítésre fogyasztók felé.  
 
Mellékelték a termékkel kapcsolatos certifikációkat, specifikációkat. Ezeket a termék gyártója készítette el, a 
weboldalon közzétett állításokat ezen adatok tényszerű kezelése mellett közvetítették fogyasztóink felé. A 
próbavásárlás során eladott Dr. Clo termékből összesen 1 darab került értékesítésre, a próbavásárláskor. 
 
Az új, 2011/83/EU irányelv kimondja, hogy a tartós adathordozóknak „lehetővé kell tenniük a fogyasztó számára az 
adattárolást mindaddig, amíg […] érdekei védelmének érdekében szükségesnek tartja‖, továbbá, hogy az „ilyen 
adathordozók közé sorolandók különösen a papír, az USB-kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
vagy a számítógépek merevlemezei, illetve az elektronikus levelek‖. Az utóbbiak, tehát az elektronikus leveleket 
folyamatosan küldték vásárlóiknak a teljeskörű tájékoztatásra törekedve. Társaságuk a krémmintát magyar 
forgalmazótól vásárolta, ezért a terméket a leírás tekintetében nem ellenőrizték. 
 
A székhely frissítésének elmaradásáért a felelősség társaságukat terheli, amiért nem frissítették a weblap összes 
elemén. Minden, a székhellyel kapcsolatos változás (hatáskörrel rendelkező törvényszék megnevezése, adószám, 
cégjegyzékszám) szintén e mulasztás folyománya. 
 
A www.prestigeshop.hu weboldal üzemeltetése nem tartozik cégük fő profiljának körébe, forgalma, illetve eladásai 
rendkívül csekély mértékűek. Cégük a weboldalon beépített eszközzel nem monitorozza a látogatók számát, így 
pontos adattal nem tudnak szolgálni a látogatószámot illetően. Társaságuk a 2020. évben semmilyen 
reklámfelületen nem hirdetett a weblapra vonatkozóan. Az ÁSZF frissítése – annak megszövegezését követően – 
nem került frissítésre, így bizonyos rendelkezései nem követik a hatályos uniós és tagállami előírásokat.  
 
Társaságuk az általános szerződési feltételek tekintetében hibát vétett, melynek kijavításáig, illetve a hatósági 
eljárás lezárásáig az említett www.prestigeshop.hu weboldal felhasználók irányába történő elérését felfüggesztik – 
a weboldal megtekintését vizuális elemmel korlátozták, a vásárlás, illetve a honlapon keresztüli navigált böngészés 
jelenleg nem lehetséges. A Társaság nyilatkozatához mellékelte a hivatkozott dokumentumokat. 
 
1.6 A weboldal ismételt ellenőrzése 
 
A Hatóság a határozathozatal előtt, június 25-én és július 26-án ismételten ellenőrizte a webshopot. A Vállalkozás 
valóban elérhetetlenné tette a webshopot, mellyel bizonyította közreműködési készségét a szabálytalanságok 
felszámolása érdekében, valamint a további fogyasztói érdeksérelmek megakadályozásában. 
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A Hatóság által feltárt jogsértések vonatkozásában, a Társaság nyilatkozatára is figyelemmel, mindezek alapján a 
Hatóság meghozta alábbiakban részletezett határozatát. 
 
2. A döntés meghozatala az, az ellenőrzés idején hatályos alábbi jogszabályhelyek figyelembevétele 
alapján történt 
 
2.1 Az ellenőrzés jogszabályi háttere és a rövidítések 
 

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

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

 a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
6/2013 Kr.) 

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

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

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

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

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

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

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

 a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv (továbbiakban: 2011/83/EU irányelv)
2
 

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

3
 (továbbiakban: 

„524/2013/EU rendelet‖) 

 a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő 
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni 
fellépésről /…/ szóló 2018/302/EU

4
 rendelet (továbbiakban: „2018/302/EU rendelet‖) 

                                                      
2
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu  
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
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 a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 
765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: 2019/1020/EU rendelet]. 

 
2.2. A feltárt szabálytalanságokra vonatkozó főbb anyagi jogszabályhelyek 
 
Az Ektv. 4. § d) pontja szerint a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 
hozzáférhető módon közzétenni 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. A 4. § f) pontja alapján pedig, ha a szolgáltató az 
általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát. A h) pont szerint a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, 
a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó 
adatokat is fel kell tüntetni, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt 
elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek 
az adatok egyébként is megismerhetőek. 
 
Az Ektv. 5. § (1) bekezdése alapján a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra 
vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő 
számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A Ptk. 6:82. § (2) bekezdése is hasonlóan rendelkezik, miszerint az 
elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely 
lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 
 
Az Ektv. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerint a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését 
megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt a szerződéskötés lehetséges nyelveiről. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdése arról, szól, hogy a vállalkozás által adott tájékoztatásnak fogyasztói jogvita 
esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való 
fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes 
elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, 
érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a 
honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig 
külön formanyomtatványon.  
 
A Pftv. 2. § 5. pontja értelmében forgalmazás: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 
2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 Rendelet] 3. cikk 1. 
pontjában meghatározott fogalom. 
 
A Pftv. 13. § (1) bekezdése szerint a forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai gondosság 
követelményeit betartva jár el. A (2) bekezdés alapján a forgalmazó a termék forgalmazása előtt köteles 
meggyőződni arról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb 
jelöléseket, mellékelték hozzá a jogszabály által előírt megfelelőséget igazoló dokumentumot, és amennyiben 
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek 
forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott 
jogszabály előírja, a használati és kezelési útmutatót, valamint arról, hogy a gyártó és az importőr eleget tett a 8. 
§ (2) és (3) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 
 
A (3) bekezdés szerint, ha a gyártó a 8. § (5) bekezdésében vagy az importőr a 11. § (5) bekezdésében foglalt 
kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni. A (4) bekezdés értelmében a 
forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem győződött arról, hogy a termék megfelel az 
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más 
jogszabályoknak. 
 
Az ellenőrzés idején hatályos 151/2003. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti 
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási 
cikkekre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. A (2) bekezdés alapján a jótállási 
kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát 
képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, 
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feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A (3) bekezdése alapján a rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint 
a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem 
támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem 
biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára. Az (5) bekezdés 
szerint 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. 
 
A 151/2003. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése előírja, hogy 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. 
(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási 
határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 
(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve 
azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 
 
A 151/2003. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott 
csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.  
 
A Ptk. 6:123. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szolgáltatásnak (terméknek) a teljesítés időpontjában alkalmasnak 
kell lennie a rendeltetése szerinti célra, így rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a 
teljesítményt, amely azonos rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe 
véve a kötelezettnek vagy - ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát - a szolgáltatás előállítójának és 
ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános kijelentését. 
 
A Ptk. 6:157. § (1)-(2) bekezdése alapján a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában 
nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít 
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés 
időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e 
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. A Ptk. 
6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a 
kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 
 
A Ptk. 6:163. § (1)-(2) bekezdése szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 
egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a 
teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya 
használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő 
ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 
 
A Ptk. 6:166. § (1) bekezdése szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a 
kötelezettet terhelik. 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött 
szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót: 
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a telefaxszámáról és 
az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében 
eljár; 
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a 
nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér; 
h) pontja alapján az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését 
megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót a teljesítés feltételeiről, 
így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési 
módjáról; 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), 
valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 
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l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek 
teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát; 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli 
panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való 
hozzáférés módjáról; 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről 
és székhelyének postai címéről. 
 
A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a 
fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, 
közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) 
bekezdés a), e), f), p) és r) pontjában meghatározott információkra. A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben 
meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának 
megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a 
nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen 
olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott 
felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési 
kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a 
szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 
 
A Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint a távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn 
belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására 
irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós 
adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a 11. § 
(1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt 
tartós adathordozón a fogyasztónak megadta.  
 
A Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján 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. A (3) bekezdése szerint a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének 
napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 
 
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 
gyakorolhatja. 
A (3) bekezdés szerint a 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
 
A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az 
üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb 
az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által 
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 
A (2) bekezdés szerint a 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak 
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó 
kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót 
ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A (3) bekezdés alapján, ha a fogyasztó kifejezetten a 
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles 
visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A (4) bekezdés szabályozza azt, hogy termék adásvételére 
irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, 
amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; 
a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha 
vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. 
 
A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül 
kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék 
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átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza 
vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 
 
A 19/2014 NGM rendelet 2. §-a szerint fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e 
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés 
helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. A 3. § (2) bekezdése értelmében 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. Az 5. § szerint a vállalkozásnak törekednie kell arra, 
hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés 
időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról.  
 
Az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Tisztességtelen az a 
kereskedelmi gyakorlat, 
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az észszerűen elvárható szintű 
szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a 
továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és 
b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk 
birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a 
címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 
meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas. 
A (4) bekezdés alapján az Fttv. mellékletében meghatározott kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek. A 
Melléklet 10. pontja szerint tisztességtelen gyakorlatnak számít a fogyasztók törvényes jogainak olyanként való 
bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátosságai lennének. 
Az (5) bekezdés szerint a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) 
bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő 
kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. 4. § (1) bekezdése szerint a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell 
alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és 
körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális 
vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport 
tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés alábbi pontjai alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan 
információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon 
jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több 
tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem 
hozott volna meg, vagy erre alkalmas  
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy árelőny 
megléte, 
f) az áruhoz kapcsolódóan biztosított ügyfélszolgálat és panaszkezelés, 
g) a vállalkozás vagy képviselőjének személye, jellemzői és jogai, így különösen az ilyen minősége, a jogállása, 
társulásokban való részvétele és kapcsolatai, 
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos jogkövetkezmények 
kockázata tekintetében. 
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az adott 
helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy 
azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az 
adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és 
b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, 
vagy erre alkalmas (megtévesztő mulasztás). 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja alapján — figyelemmel arra, hogy a jogszabály a fogyasztók jogairól szóló 
2011/83/EU irányelv rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott norma — a Korm. rendelet tájékoztatási 
követelményeiben előírtak az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős információnak 
minősülnek.  



13 
 

 
 

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  

 
Az Fttv. 7. § (5) bekezdés alábbi pontja alapján pedig vásárlásra felhívás esetén jelentős információnak minősül 
b) a vállalkozás neve és címe azonosításra alkalmas módon, illetve annak a vállalkozásnak az azonosításra 
alkalmas neve és címe, amelynek a javára a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója eljár, 
d) a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, valamint a panaszok kezelésének módja, amennyiben ezek eltérnek a 
szakmai gondosság követelményeitől, 
e) olyan szerződések esetében, amelyek tekintetében jogszabály elállási jogot biztosít a fogyasztónak, az erre való 
utalás. 
 
A Korm. rendeletben, az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása az Fttv. 3. § (5) 
bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is minősül. 
 
Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a 
vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül 
érdekében áll. 
 
A 453/2016 Kr. 1. § a) pontja szerint az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a Korm. rendelet 11. 
§ (1) bekezdés b)–d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
 
A Pp. 26. § (1) bekezdése szerint a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő 
igény érvényesítése iránt indított perre - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi 
egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 
A Pp. 27. § (5) bekezdése szerint nincs helye olyan illetékességi kikötésnek, amely kizárja a fogyasztó jogát ahhoz, 
hogy a vállalkozással szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek 
hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse. A Ptk. 6:100. §-a alapján 
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e törvénynek a fogyasztó jogait 
megállapító rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára eltér.  
 
Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerint az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződésekben érintett azon kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési 
fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, 
tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy 
az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra 
mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott 
e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés 
általános feltételei között is. 
 
A 2019/1020/EU rendelet 3. cikk 1. pontja szerint „forgalmazás‖: az uniós piacon valamely termék kereskedelmi 
tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, ellenérték 
fejében vagy ingyenesen. 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy 2021. január 1-től a korábbiaknál szigorúbb 
részletszabályok irányadóak a szavatosság, jótállás, valamint a használati-kezelési útmutatók 
témakörében, ezért mindenképpen szükséges a Vállalkozás részéről a webáruházhoz kapcsolódó 
tájékoztatások felülvizsgálata és hatályosítása.  
 
3. A Hatóság az alábbi tényállást állapította meg 
 
3/A. Piacfelügyeleti hatáskörben tett megállapítások 
 
3/A/1. A próbavásárolt termékhez adott krémmintákhoz magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót nem 

csatoltak, csak angol nyelvűt. 
 
A Hatóság piacfelügyeleti hatáskörében eljárva megállapította, hogy a Társaság a Pftv. 13. § (1)-(2) 
bekezdésének nem tett eleget, nem győződött meg arról, hogy minden szükséges tájékoztatóval el van-e 
látva a termék, a (3)-(4) bekezdés értelmében pótlási kötelezettségének nem tett eleget. Az ingyenes 
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termékminta ajándékként való juttatása is forgalmazásnak minősül a Pftv. 2. § 5. pontja értelmében, így a 
tájékoztatók tekintetében ugyanolyan jogi sorsa van, mint a főtermékként megvásárolt légtisztító hengernek. 
 
Felhívjuk továbbá a Társaság figyelmét, hogy 2021. július 16-tól minden termékhez kötelező magyar nyelvű 
használati-kezelési útmutató biztosítása a Pftv. 8. § (5) bekezdése alapján, miszerint a gyártó a termékhez 
magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési 
útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és 
egyértelműnek kell lennie. A 13. § (3) bekezdése alapján ha a gyártó a 8. § (5) bekezdésében vagy az importőr a 
11. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni. 
 
3/A/2. Légfertőtlenítő henger hatásosságával kapcsolatos állítások vizsgálata az Fttv. és Pftv. tükrében 
 
A webáruházban a Dr. Clo Légfertőtlenítő Hengert az „Egészség/Covid–19 védekezés‖ termékkategóriában 
értékesíti a vállalkozás. A termék hatásosságára vonatkozóan felmerült a megtévesztő tájékoztatás lehetősége. A 
termék dobozán, és a dobozban található leírásban magyar szöveg nem volt található. A vállalkozás e-mailben 
küldött magyar nyelvű leírást a termékről: 
 
A Hatóság felszólította a Vállalkozást, hogy a próbavásárolt termék („Dr. Clo - Légfertőtlenítő Henger lakásba és 
irodába‖ - https://prestigeshop.hu/hu/dr-clo-legfertotlenito-henger-lakasba-es-irodaba-legfertotlenito-henger-1-db) 
tekintetében dokumentációval támassza alá a termék leírásában szereplő állításokat, mint pl.  

 „ez a légfertőtlenítő henger az új típusú koronavírus, a COVID-19 ellen is igazoltan védelmet nyújthat‖, ill. 
 „99,9%-os hatékonysággal pusztítja a vírusokat, baktériumokat, gombákat‖, és  
 „A Dr. Clo légfertőtlenítő hengerei orvosilag bevizsgált termékek‖. 

 
A Társaság 2021. június 23-án küldött nyilatkozatához mellékelte a termék bevizsgálását igazoló dokumentációkat 
(14 darabot, köztük a COVID-19 /SARS-CoV-2/ vírussal kapcsolatos, 2020. október 22-én kiállított igazolást a KR 
Biotech Co. Ltd. részéről, mely szerint a tesztben használt NON CO. Ltd. Dr. CLo Stick oldata több, mint 99,93% -
os virucidális hatás eredményét mutatta 30 másodperces COVID-19 mintával való kezelés után.). 
 
Tekintettel arra, hogy a koronavírus egy vírus-kórokozó, lényeges, hogy az a termék hatásos vele kapcsolatban, 
amelynek címkéjén a termék vírusölő (virucid) hatása fel van tüntetve. A bemutatott iratok alapján a Hatóság 
megállapította, hogy a Társaság kellő jogalappal tüntette fel a termékkel kapcsolatos állításokat, ezért sem 
piacfelügyeleti szempontú felelősségrevonás nem volt indokolt, sem tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat ezen termék vonatkozásában ill. a kapcsolatos tájékoztatások tárgyában nem került 
megállapításra. 
 
3/B. A Társaság weboldalával kapcsolatban tapasztalt, fogyasztóvédelmi hatáskörben tett megállapítások 
 
A weboldal tartalmát a Hatóság a további hivatkozásaiban az alábbiak szerint rövidíti: 
 

 Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF): https://prestigeshop.hu/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek  

 Szállítás (továbbiakban: SZ): https://prestigeshop.hu/hu/szallitas  

 Garancia menüpont (a továbbiakban: G.): https://prestigeshop.hu/hu/garancia  

 Impresszum (A továbbiakban: IMP): https://prestigeshop.hu/hu/impresszum  

 
A 2021. május 17-ei próbavásárlás és a 2021. június 14-16-ai ellenőrzés eredményeképpen, valamint a 
weboldalon elhelyezett tájékoztatások figyelembevételével az alábbi jogsértő tényállások felderítésére került 
sor a Hatóság által. 
 
3/B/1. A próbavásárlás során jogsértésként került megállapításra, hogy sem az e-mailek, sem a kiküldött 

termékhez átadott dokumentáció nem tartalmazta a 45/2014-es Korm. rendelet 18. §-ában előírt kötelező 
tájékoztatási elemeket: 

 
A próbavásárlás bizonyítja, hogy ezen kötelezettségének a Társaság nem tett eleget, sem a megrendelés 
automatikus visszaigazolása körében, sem a május 18-ai (15:00) levele kapcsán (amihez egyébként a magyar 
nyelvű használati útmutatót csatolta a légtisztító hengerhez és COVID-19 témakörű tájékoztatást is csatolt), sem a 
termék kiküldésekor.  
 

https://prestigeshop.hu/hu/dr-clo-legfertotlenito-henger-lakasba-es-irodaba-legfertotlenito-henger-1-db
https://prestigeshop.hu/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
https://prestigeshop.hu/hu/szallitas
https://prestigeshop.hu/hu/garancia
https://prestigeshop.hu/hu/impresszum
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A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló 
szerződés esetén legkésőbb az átadáskor kell teljesülnie a Korm. rendelet 18. § a) pontjában foglaltaknak a 11. § 
(1) bekezdésében meghatározott tájékoztatások kapcsán, a Vállalkozás azonban a kötelező információkat sem 
a szerződés megkötése utáni levelezésében, sem a termék átadásával egyidejűleg nem biztosította tartós 
adathordozón a fogyasztónak. 
 
3/B/2. A Vállalkozás a szolgáltató beazonosíthatóságát biztosító adatok közül az alábbiakat nem, vagy nem 
pontosan szerepelteti honlapján: 

 
a) A Vállalkozás székhelyének weboldalon feltüntetett postai címe nem azonos a hatályos 

cégnyilvántartásban szereplővel /Az ÁSZF-ben és IMP-ban az szerepel, hogy a székhely: 1054 Budapest, 
Honvéd utca 8. 1. em. 2., míg a cégjegyzék szerint: 2020. április 30. óta a székhely 2461 Tárnok, Béla utca 
54./ [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés c) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés g) pont, 7. § (1) 
bekezdés, (5) bekezdés b) pont] 

b) A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe - ha eltér a székhely postai címétől 
/Amennyiben a Társaság által az SZF-ben és az IMP-ban feltüntetett a) pontban említett budapesti címe 
telephelye, úgy azt (miszerint telephely és nem székhely) fel kell tüntetnie a honlapon, illetve be kell 
jegyeztetnie a cégnyilvántartásba. Egyéb esetben megtévesztő ezen cím feltüntetése a weboldalon/ 
[45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés d) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés g) pont, 7. § (1) 
bekezdés, (5) bekezdés b) pont] 

c) Cégjegyzékszám nem helyes /feltüntetve az ÁSZF-ben és IMP-ban 01-09-978178, az azonban nem 
azonos a hatályos, cégnyilvántartásban szereplő cégjegyzékszámmal: 13-09-210556/ [Ektv. 4. § d) pont] 

d) Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése nem pontos /Fővárosi Törvényszék Cégbírósága szerepel az 
ÁSZF-ben és IMP-ban, az aktuális tájékoztatás 2021. január 28-tól a Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbírósága/ [Ektv. 4. § d) pont] 

e) Adószám feltüntetése nem pontos /23793853-2-41 szerepel az ÁSZF-ben és az IMP-ban, ami hatályosan 
23793853-2-13/ [Ektv. 4. § f) pont, Fttv. 7. § (1) bekezdése és (3) bekezdés b) pontja] 

f) A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye egyáltalán nem került feltüntetésre [Ektv. 4. § h) pont, Fttv. 3. § 
(5) bekezdés]. 

g) A tárhelyszolgáltató e-mail címe sem szerepel a honlapon [Ektv. 4. § h) pont, Fttv. 3. § (5) bekezdés]. 
 
3/B/3.  A Vállalkozás a honlapján nem megfelelően nyújt előzetes tájékoztatást a szerződéskötés feltételei 
vonatkozásában: 
 

a) Szerződéskötés lehetséges nyelveiről (akkor is, ha csak magyar nyelven)  [Ektv. 5. § (2) bekezdés d) pont, 
Fttv. 3. § (5) bekezdés] 

 
3/B/4. A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén nem nyújt előzetes tájékoztatást a szerződéskötés technikai 
feltételeiről: 
 

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

b) "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés /A rendelési folyamatban 
nem szerepel, nem elégséges az ÁSZF elfogadására kötelezni a vásárlót, mivel a fogyasztónak szerződési 
nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul kell vennie, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget 
von maga után. / [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 15. § (2) bekezdés] 

 
3/B/5. Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában: 
 

a) A vállalkozás panaszkezelési módját egyáltalán nem tüntette fel /a weboldalon a „Panaszkezelés” című 
menüpont üres/  [Fgytv. 17/A. §, Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés f) 
pontja, 7. § (1) bekezdése, (5) bekezdés d) pont], vagyis a szóbeli és írásbeli panaszkezelés szabályait, 
hiányosak és nem megfelelőek az információk a Garancia menüpontban sem, a Vállalkozás keveri az 
elállás és jótállás szabályait, nincs információ: 

 az írásbeli panaszkezelésről 

 a jegyzőkönyvezésről, 
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 a panaszkezelési határidőről, 

 arról, hogy a fogyasztó panasza elutasítása esetén – annak jellege szerint - a lakóhelye szerinti 
kormányhivatalhoz is fordulhat, 

 valamint arról, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe  
veszi-e a békéltető testületi eljárást; 

b) Nem adott információt az európai uniós online vitarendezési platform létezéséről (link
5
), és arról sem, hogy 

az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. [524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) 
bekezdés]  

c) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, az illetékes békéltető testület neve, székhelyének postai címe 
egyáltalán nem került feltüntetésre [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés v), w) pont, Fttv. 3. § (5) bekezdés] 

d) A Vállalkozás a weblapon nem, illetve megtévesztően tájékoztat a kellékszavatosságról, 
termékszavatosságról, jótállásról az ÁSZF-et és G-t tekintve. A Vállalkozás keveri a 14 napos, internetes 
vásárlásra irányadó jogszabályi alapon biztosított elállási jogot, a Ptk. alapján minden termékre biztosított 
kellékszavatossági joggal, valamint a jótállással. A 2021. január 1-től hatályos szabályoknak megfelelő 
tájékoztatás egyáltalán nem szerepel a weboldalon. /ÁSZF és G. újragondolása szükséges, ill. ld. pl. Korm. 
rendelet 3. számú mellékletében található mintatájékoztató/ [151/2003 Korm. rendelet, Ptk. 6:157-6:173. §, 
Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont, Korm. Rendelet 11. § (1) 
bekezdés m) pont, 453/2016 Kr. 1. § a) pont]. 

 
3/B/6. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében [Korm. Rendelet 11. § (1) 
bekezdés i) pont, Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont, (5) 
bekezdés e) pont] 
 

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

 
a) Elállási/Felmondási nyilatkozatminta nem áll rendelkezésre, nem tájékoztat a Korm. Rendelet mellékletében 

található mintáról sem, nincs link a Korm. rendelethez [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, Fttv. 3. § 
(5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés e) pont, 453/2016 Kr. 1. § a) pont] 

b) A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó 
egyértelmű nyilatkozatával  [Korm. Rendelet 22. § (1) bekezdés] 

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

d) Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A tájékoztatás 
hiányzik. [Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés] 

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

f) Elállás esetén a vállalkozásnak legkésőbb 14 napon belül kell visszafizetnie a fogyasztó által kifizetett 
teljes összeget /Megtévesztő a tájékoztatás, mivel az ÁSZF 6/4. pontjában és 6/6. pontjában 30 napot ír a 
vállalkozás/ (Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) 
bekezdés b) pont) 

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

h) Az elállási/felmondási jog hiányáról szóló tájékoztatás, amennyiben a kivételszabály alá tartozó terméket 
értékesít /bár az ÁSZF 6/3. pontja rendelkezik erről, az nem konkretizált, illetve nem egyértelmű: „Nem illeti 
meg az elállási jog Felhasználót /…/ különösen az általa szolgáltatott emblémákkal ellátott termékek” 
esetében./ (Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés l) pont) 

i) Az elállási jogról szóló tájékoztatás nem megfelelő, mert: az elállási jogot úgy tünteti fel mintha az az eladó 
sajátossága lenne /Ld. pl. a weboldal láblécében, a Reklamáció címszó alatt 2. mondat, Garancia 
menüpont teljes 2. bekezdés — „Mivel webshop vagyunk, ezért egy áruházi üzletnél több garanciális 
lehetőséget kínálunk minden kedves Vásárlónknak. Klasszikus tévhit az, hogy amennyiben személyesen 
vásárol meg valamit egy üzletben, úgy biztosabbak a jótállási feltételek. Webshopként fontosnak tartjuk 
azt, hogy megbízzon termékeinkben látatlanul is, ezért 14 napot biztosítunk Önnek arra, hogy a kiküldött 

                                                      
5 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
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terméket élőben is megnézhesse‖./ (Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés e) 
pont, Melléklet 10. pont) 

j) Az elállást a csomagolás felbontása vagy a termék használatba vétele kizárja. (A webáruház G-je szerint: 
"/…/ és sértetlen állapotban vannak, valamint az eredeti számlát visszaküldte”  ill. /…/ visszavásárolja 
Öntől a megrendelt termékeit … használatlan állapotban", valamint „14 napos határidővel visszavásároljuk 
az általunk kiküldött termékeket, amennyiben azok bontatlan állapotúak, változatlan minőségűek”.) 
(151/2003 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2), 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) 
bekezdés). 

k) Az elállási jogról szóló tájékoztatás nem megfelelő, mert: az elálláskor a termék csak az eredeti 
csomagolásban küldhető vissza. (ld. előző pont hivatkozásai) (151/2003 Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2), 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés). 

l) Az elálláskor a termék csak az eredeti számlával/nyugtával együtt küldhető vissza. /Garancia menüpont 1. 
alpont: „valamint az eredeti számlát is visszaküldte‖ (151/2003 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés – a 
jótállási jogok érvényesítéséhez nem szükséges a számla bemutatása, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) 
bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés e) pont). 

 
3/B/7. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartás 
 

a) Az ÁSZF 6/5. pontja szerint: „. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével 
juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.‖ A Garancia menüpontban pedig ezt írják: „megkérjük, 
hogy sose küldjön vissza cégünk részére saját futárral vagy postai úton egyetlen terméket se! Minden 
esetben szerződött futárcégünk jogosult termékeink szállítására, hiszen így ellenőrzött körülmények között 
történik a visszaszállítás is.‖ Nem illeti meg ezért a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a 
terméket maga fuvarozza vissza, vagyis az elállási szándék tudomásulvételétől számított 14 napon belül 
kell a termék árát (és a szállítási költséget, ha volt) visszafizetnie, ellentétben az ÁSZF-ben (6/4 és 6/6 
pont) és G-ben megfogalmazott 30 nappal szemben. (Korm. rendelet 23. § (4) bekezdés, Fttv. 3. § (5) 
bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont). 

b) Az ÁSZF 6/6. pontja szerint: „A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Felhasználó által 
megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.‖ Ezt a feltételt a Vállalkozás csak 
akkor alkalmazhatja, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett a saját fizetési módjától eltérő más 
visszafizetési módhoz.) (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, 23. § (2) bekezdés, Fttv. 6. § (1) 
bekezdés i) pont). 

c) Megtévesztő tájékoztatást nyújt a Társaság az ÁSZF 7/1. pontjában is, miszerint: „Termékekre gyártótól 
függően jótállás és szavatosságot vállalunk.‖ Egyrészt nem tüntetheti fel úgy, mintha az a Társaság saját 
vállalása lenne, hiszen a jótállási és szavatossági teher jogszabályban rendezett. Másrészt a jótállás és 
szavatosság nem a gyártótól függ, hanem az is jogszabályi alapokon nyugszik. Harmadrészt a Társaság - 
aki a fogyasztó felé közvetlenül értékesíti a terméket – maga a jótállásra és szavatosságra kötelezett jogi 
személy. (Ptk. 6:157. § (1) bekezdés, 6:159. § (1) bekezdés, 151/2003 Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, 
Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdése, Melléklet 10. pontja) 

d) Az ÁSZF 7/1. pontjában szabálytalan az alábbi feltételállítás: „Amennyiben a termék szavatossága a 
vásárláskor már lejárt, a megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, 
továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A lejárt szert közvetlenül webshopunk címére is visszaküldheti, 
amelynek költsége vásárlót terheli.”  Egyrészt a Vállalkozás alapvetően nem árusíthat már lejárt 
szavatosságú kozmetikumot, mivel a gyártó a termék minőségét a szavatossági idő lejártáig tudja 
garantálni. (Kivéve, ha ehhez a gyártó írásbeli hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik a termék 
minőségmegőrzési idejének meghosszabbítása tekintetében). Amennyiben pedig minőségi kifogással élve 
a fogyasztó szeretné visszaküldeni a lejárt szavatossággal árult és kézhezvett terméket, úgy a 
visszaszállítás költsége nem a fogyasztót, hanem a Vállalkozást terheli. (Ptk. 6:123. § (1) bekezdés c) 
pont, 6: 157. § (1) bekezdés, 6:166. § (1) bekezdés, Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § 
(1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont) 

e) A G. 4. bekezdésében a Vállalkozás „14 napos megtekintési garanciának‖ nevezi az egyébként jogszabályi 
rendelkezéseken nyugvó, internetes vásárlásokhoz fogyasztók részére biztosított 14 napon belül, 
indokolás nélkül érvényesíthető elállási jogot. A megnevezés helytelen, mivel ez nem a Társaság saját 
vállalása, valamint nem garancia (a köznyelv garancia alatt a kötelező jótállást érti), és nem csak 
megtekintés, hanem kipróbálás értendő alatta. (Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés, Fttv. 3. § (4) bekezdés, 
6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont, Melléklet 10. pont). 

f) A G. 4. bekezdésében a Társaság keveri a kellékszavatosság intézményét az internetes vásárlásokhoz 
biztosított elállási joggal, amikor azt mondja: „/…/minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
szavatoljuk termékeink minőségét (termékkörönként eltérő módon, de minimum 14 napig‖. A Vállalkozás 
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emellett pedig jogsértően közli, hogy minimum 14 napig szavatolja a termék minőségét. A nem kötelező 
jótállással érintett termékekre két év kellékszavatossági felelősséggel tartozik a Vállalkozás. (Ptk. 6:159. § 
(1) bekezdés, 6:163. § (1)-(2) bekezdése, Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés, Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § 
(1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont). 

g) A G. 5. és 8-9. bekezdésében a Vállalkozás összemossa a kötelező jótállás, a kellékszavatosság és az 
internetes vásárlásokhoz biztosított elállási jog szabályait azzal, hogy azt mondja ki: „A Prestigeshop.hu a 
lehető legszélesebb körben biztosítja Vásárlóinak a forgalmazott termékekre vonatkozó jótállást, az alábbi 
feltételek teljesülése esetén: 14 napos határidővel visszavásároljuk az általunk kiküldött termékeket, 
amennyiben azok bontatlan állapotúak, változatlan minőségűek, illetve a kiadott számla megléte esetén, 
amennyiben minőségi kifogással szeretné visszaküldeni hozzánk a terméket, úgy a kibontott termék, és az 
eredeti számla megléte a fontos.‖ Valamint az egyoldalú kogencia követelményét sértő feltételt állít azzal, 
hogy bontatlan állapotban kéri a termék visszaküldését. (Ptk. 6:159. § (1) bekezdés, Korm. rendelet 20. § 
(1) bekezdés, 151/2003 Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 2. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Fttv. 3. § 
(4) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont, Melléklet 10. pont). 

h) A Vállalkozás a G. 7. és 9-10. bekezdésében arra utal, hogy a fogyasztók „töltsék ki a honlapon található 
reklamációs adatlapot, melyben kiválaszthatják a megoldás módját is”, ugyanakkor a weboldalon nem 
elérhető reklamációs adatlap, valamint a Panaszkezelés menüpont alatt nem érhető el tartalom. (Fttv. 3. § 
(1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés d) pont). 

i) A Vállalkozás a G. 7. bekezdésében azt is hangsúlyozza, hogy: „Ez mindkét fél, így az Ön érdeke is, és 
minőségi probléma vagy termékcsere esetén a költségeket is átvállaljuk‖. A Vállalkozás úgy írja, mintha a 
költségek átvállalása saját döntése lenne, ugyanakkor ez jogszabályi kötelezettsége (Ptk. 6:166. § (1) 
bekezdés, Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) 
pont, Melléklet 10. pont). 

j) Az egyoldalú kogencia követelményét sértő tisztességtelen feltételállítás a Vállalkozás részéről a G. 10. 
bekezdésében, hogy a minőségi kifogás bejelentéséhez az ügyfélszolgálatnak való jelzés mellett kiköti a 
reklamációs formanyomtatvány kitöltését is, amellett, hogy egyébként a nyomtatvány nem is elérhető a 
honlapon. (19/2014 NGM rendelet 2. §, 3. § (2) bekezdés, Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdés, 6. § (1) 
bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont). 

k) A G. 10. bekezdésében helytelen a vállalkozás arra hivatkozása, hogy minőségi kifogás esetén, 
megalapozott panasznál 30 napon belül fizetik vissza a vételárat, mivel a minőségi kifogás rendezése 
kapcsán törekednie kell a 15 napon belüli megoldásra. (19/2014 NGM rendelet 5. §, Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) 
bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont). 
 

3/B/8.  Árvizsgálat 
 

A Társaság weboldalán külön menüpont szól az akciós termékekről. A Vállalkozás akciós ár esetén 
feltünteti az eredeti árat áthúzva, valamint az akciós árat (az akció időtartama nincs feltüntetve). Indokolt 
volt a Társaságtól az ártörténet bekérése, melynek kapcsán rögzítésre kerültek az ellenőrzés napján a 
honlapon szereplő alábbi termékek eredeti és akciós ára. (Gyanú: Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) 
bekezdés és (5) bekezdés c) pont): 

 Calvin Klein – CK One shock For Her (https://prestigeshop.hu/hu/calvin-klein-ck-one-shock-for-her-eau-de-
toilette-200-ml) feltüntetett eredeti ár 13.990,-Ft, akciós ár: 9.990,-Ft, (továbbiakban: 1. sz. termék) 

 Ice Watch – Ice Watch – Pantone Universe Green karóra (https://prestigeshop.hu/hu/ice-watch-ice-watch-
pantone-universe-green-karora-1-db) feltüntetett eredeti ár 24.990,-Ft, akciós ár: 10.990,-Ft (továbbiakban: 
2. sz. termék). 
 
A Társaság által csatolt képen az 1. sz. termék jelenlegi eladási ára látható, úgymint a 2. sz. termék 
esetében is. Nyilatkozatukban előadták, hogy a hivatkozott termékek 2017 október hónap óta leértékeltek, 
áruk azóta nem változott. Az óra leértékelését annak készleten maradása okozta. A parfüm esetében 
cégük az alapvetően értékesítési árként meghatározni kívánt összegét csökkentette az akciós ár 
valóságtartalmát és piaci realitását a mellékletben küldött képek is igazolják. A megjelölt termékekből, az 
akciósnak hirdetett vételáron 1 darab sem került értékesítésre fogyasztók felé.  
 
A Hatóság a Google keresési listázása alapján megállapította, hogy az Ice Watch Pantone széria 
eredetinek feltüntetett árkategóriája megegyezik a hasonló tudású Ice Watch karórákéval, illetve arról, hogy 
a Calvin Klein 200 ml-es One shock for her parfümje eredeti áron valóban abban az árkategóriában mozog, 
amit a Társaság honlapján eredeti árként megjelölt. 
 

https://prestigeshop.hu/hu/calvin-klein-ck-one-shock-for-her-eau-de-toilette-200-ml
https://prestigeshop.hu/hu/calvin-klein-ck-one-shock-for-her-eau-de-toilette-200-ml
https://prestigeshop.hu/hu/ice-watch-ice-watch-pantone-universe-green-karora-1-db
https://prestigeshop.hu/hu/ice-watch-ice-watch-pantone-universe-green-karora-1-db
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Az áralkalmazás és a fogyasztók valósághű tájékoztatásának ellenőrzése érdekében szólította fel 
Hatóságom a Vállalkozást az akciós termékek menüpontjából szúrópróbaszerűen kiválasztott termék 
ártörténetének megküldésére.  
 
A hatósági vizsgálat az ártörténet vizsgálata vonatkozásában arra irányult volna, hogy a Vállalkozás nem 
valósított-e meg megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot azáltal, hogy az akciós árak mellé feltüntetett 
eredeti, áthúzott árakat valójában sosem alkalmazta. A Vállalkozás a végzés kapcsán nyilatkozattételi 
jogával élt, azonban a konkrét ártörténetre vonatkozó adatokat, bizonyítékokat a Vállalkozás nem közölt. 
 
A fentiek alapján a Hatóság az ártörténeti adatokat ellenőrizni nem tudta, ugyanakkor a fentiek alapján a 
termékek árkategóriájának beazonosítása, a hatósági tényfelderítés során nem merült fel gyanú arra, hogy 
megtévesztő tájékoztatás lett volna a korábbi eredeti árak, valamint az akciós árak feltüntetésével 
kapcsolatban, ezért az akciós árfeltüntetéssel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
nem került megállapításra. 
 

3/B/9. Egyéb megállapítások 

 
a) Az ÁSZF „Szolgáltató adatait‖ leíró részében a képviseletre jogosult ügyvezetőként megjelölt személy a 

hatályos cégnyilvántartás adataiban nem szerepel. 
b) Az ÁSZF 1/3. pontja szerint az ÁSZF 2016. október 1-től hatályos, ugyanakkor a 2014-ben bekövetkezett 

változásokat az ÁSZF tartalma nem követte le, így a jogsértés ez alapján folyamatosan, hosszú ideje 
valósul meg. Az ÁSZF jelentősen hatályosításra szorul a 2021. január 1-jén hatályba lépett 
jogszabályváltozások miatt is. 

c) Az ÁSZF 3/3 pontjában a Vállalkozás arról tájékoztat, hogy: „Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, 
Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról” Ugyanakkor a honlapon külön 
akciók menüpont is van, de sem a gyűjtő oldalon, sem a termékek egyedi lapján nincs feltüntetve az akció 
időtartama. (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés) 

d) Az ÁSZF 4/2 pontjában nem értelmezhető az a tagmondat, hogy „a Pick Pack Ponton történő fizetés 
esetén 790Ft a szállítási költségen felül, kivéve ha a Felhasználó 2 parfüm terméket vásárol.‖ A rendelési 
folyamat szerint Pick Pack Ponton történő átvétel esetén a szállítási költség 790,-Ft, azon felül a rendszer 
további költséget nem jelez. (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés) 

e) Az ÁSZF 6/1. pontja is felülvizsgálatra szorul, mivel abban a Vállalkozás még a 2014-ben bekövetkezett 
jogszabályváltozásra utal: „(Az új Korm. rendelet hatályba lépéséig a 17/1999. II.5. Korm. rendelet az 
irányadó, mely hatályos állapotban itt érhető el)” 

f) Az ÁSZF 8/4. pontjában az szerepel, hogy a felek: „kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a 
hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.” A Hatóság 
felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy ez a kikötés érvénytelen. Az új perrendtartás tartalmaz kizárólagos 
illetékességi szabályokat, amelyek közül kiemelendő az a fogyasztókat védő rendelkezés, miszerint a 
vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított 
perre az alperes (vagyis a fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. (Pp. 26. § 
(1) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont). 

 
4. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 

 az Ektv. 4. § d) f) h) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés d) pontja, 
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) d) h) i) l) m) v) w) pontja, 15. § (1)-(2) bekezdése, 18. § a) pontja, 

20. § (1)-(3) bekezdése, 22. § (1) és (3) bekezdése, 23. § (1)-(4) bekezdése, 24. § (1) bekezdése. 
 az Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, Melléklet 10. pontja, 6. § (1) bekezdés c) f) g) i) pontja, 7. § (1) 

bekezdése, 
 Fgytv. 17/A: § (1a) bekezdés,  
 Pftv. 13. § (1)-(4) bekezdése 
 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés, 
 151/2003 Korm. rendelet 1. § (1)-(3) és (5) bekezdése, 2. § (1)-(4) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 
 19/2014 NGM rendelet 2. §-a, 3. § (2) bekezdése, 5. §-a, 
 a 453/2016 Kr. 1. § a) pontja. 
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5. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 

A Társaság előadta az eljárás során, hogy a weboldalon közzétett általános szerződési feltételeken az eredeti 
közzététel után nem történt módosítás. Az ÁSZF-et a publikáláskori jogszabályok szerint készítették el. Cégük 
alkalmazásában jogász nem áll, ennek okán történhetett meg az, hogy publikált tartalom az azóta keletkezett 
jogszabályváltozásokat nem követte. 
 
A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.011/2015/3. számú ítéletében kifejtette, hogy az a körülmény, hogy a 
jogsértés nem szándékosan valósult meg, nem bír relevanciával, mert a jogsértés megvalósulásának ténye 
objektív, melyet a Hatóságnak a közigazgatási eljárás során tényként kell értékelnie. A jogi előírások nem ismerete 
nem csökkenti a Társaság felelősségét a feltárt és előzőekben részletezett jogsértések súlyát illetően. 
 
Ugyanakkor az is megállapítható volt, hogy a domaint 2014. május 15-én regisztrálták, tehát az oldal ezt követően 
került tartalommal feltöltésre, ugyanakkor a 2014. június 13-tól hatályos, az elektronikus kereskedelemre irányadó 
jelentős jogszabályi változásokat már akkor sem követte le az oldal. Az ÁSZF-ben az szerepel, hogy 2016. október 
1-jét követően hatályos, tehát a Társaság nyilatkozatával ellentétben már az indulást követően is változott az ÁSZF 
tartalma. 
 
A vizsgált termékek ártörténetét illetően a Társaság nyilatkozatában előadta, hogy a hivatkozott termékek 2017 
október hónap óta leértékeltek, áruk azóta nem változott. Az óra leértékelését annak készleten maradása okozta. A 
parfüm esetében cégük az alapvetően értékesítési árként meghatározni kívánt összegét csökkentette az akciós ár 
valóságtartalmát és piaci realitását a mellékletben küldött képek is igazolják. A megjelölt termékekből, az akciósnak 
hirdetett vételáron 1 darab sem került értékesítésre fogyasztók felé.  
 
Az áralkalmazással és akció mértékének, időszakának feltüntetésével kapcsolatban a Hatóság jelen döntésének 
3/B/8. pontjában fejtette ki álláspontját, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tényét nem kellett megállapítania. 
 
A Vállalkozás a Hatóság kérésére mellékelte a termékkel kapcsolatos certifikációkat, specifikációkat. Ezeket a 
termék gyártója készítette el, a weboldalon közzétett állításokat ezen adatok tényszerű kezelése mellett 
közvetítették a fogyasztók felé. A próbavásárlás során eladott Dr. Clo termékből összesen 1 darab került 
értékesítésre, a próbavásárláskor. 
 
A Hatóság ezen tárgykörben kialakított véleményét jelen döntés 3/A/2. pontja tartalmazza, sem piacfelügyeleti 
jogsértés, sem tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat nem került megállapításra a légfertőtlenítő hengerrel 
kapcsolatban. 
 
A Társaság szerint elektronikus leveleket folyamatosan küldtek vásárlóiknak a teljeskörű tájékoztatásra törekedve. 
Társaságuk a krémmintát magyar forgalmazótól vásárolta, ezért a terméket a leírás tekintetében nem ellenőrizték. 
 
A Hatóság megállapítása szerint a Társaság nem tett eleget a szerződéskötés utáni tájékoztatási 
kötelezettségének, nem vitatva azt, hogy a Korm. rendelet 18. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettség akár e-
mailen keresztül is teljesíthető lenne, ld. jelen döntés 3/B/1. megállapítása. A krémminták tekintetében a 
Társaságnak pótlási kötelezettsége van, ha a gyártó nem látja el megfelelő magyar nyelvű használati-kezelési 
útmutatóval a terméket. 
 
A székhely frissítésének elmaradásáért a felelősség a Társaságukat terheli, amiért nem frissítették a weblap 
összes elemén. Minden, a székhellyel kapcsolatos változás (hatáskörrel rendelkező törvényszék megnevezése, 
adószám, cégjegyzékszám) szintén e mulasztás folyománya. 
 
A Társaság beazonosítására alkalmas információk, mint a név, a székhely, adószám, mind a fogyasztók ügyleti 
döntéséhez szükséges alapvető tájékoztatási elemek, elengedhetetlen ezen adatok hatályosítása változás esetén. 
 
Nyilatkozatuk szerint a www.prestigeshop.hu weboldal üzemeltetése nem tartozik cégük fő profiljának körébe, 
forgalma, illetve eladásai rendkívül csekély mértékűek. Cégük a weboldalon beépített eszközzel nem monitorozza 
a látogatók számát, így pontos adattal nem tudnak szolgálni a látogatószámot illetően. Társaságuk a 2020. évben 
semmilyen reklámfelületen nem hirdetett a weblapra vonatkozóan.  
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Figyelemmel arra, hogy a weboldal ellenőrzése során számtalan szabálytalanságot tárt fel a Hatóság, attól 
függetlenül szükséges a jogsértések megszüntetése, hogy a webshopnak egyébként mekkora realizálható 
forgalma volt. 
 
Az előzetes tájékoztatás, a jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala egy 
folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga eszközeivel. Ez a folyamat 
a fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, s a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így ez sem 
történhet tisztességtelen módon. Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a 
fogyasztó döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a folyamatra – 
ideértve a figyelem felkeltését is. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (továbbiakban: VT.) hangsúllyal 
fogalmazta meg ezt az Fttv-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései kapcsán. Figyelemmel arra, hogy a GVH 
hatásköre gazdasági versenyre kiható nagyságrendet érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
megítélésére vonatkozik, ezért eljárásainak elvi élvű megállapításai a fogyasztóvédelmi hatóság joggyakorlatában 
is irányadónak tekinthetőek. 
 
Egy fogyasztói döntési folyamat során több ügyleti döntés meghozatalára is sor kerülhet. Az ügyleti döntés 
torzítása bekövetkezhet a fogyasztói döntéshozatali folyamat bármely szakaszában, így például ha a fogyasztó az 
esetlegesen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat hatására módosítja az adott esetben szóba jöhető kereskedő 
kiválasztására vonatkozó preferencia-sorrendjét. A fentiek alapján az Fttv. védett jogi tárgya a fogyasztói döntés 
teljes folyamata. (Vj-104/2009., Vj-132/2009.) A fogyasztó által a vásárlás kapcsán hozott döntés akkor is ügyleti 
döntésnek minősülhet, ha a döntés eredményeként vagy annak meghozatalát követően végül is nem jön 
létre polgári jogi szerződés a vállalkozás és a fogyasztó között. (Vj/90/2011.) 
 
Társaságuk az általános szerződési feltételek tekintetében hibát vétett, melynek kijavításáig, illetve a hatósági 
eljárás lezárásáig az említett www.prestigeshop.hu weboldal felhasználók irányába történő elérését felfüggesztik – 
a weboldal megtekintését vizuális elemmel korlátozták, a vásárlás, illetve a honlapon keresztüli navigált böngészés 
jelenleg nem lehetséges.  
 
A Hatóság a szankció kiválasztása, alkalmazása során enyhítő körülményként értékelte a Társaság azon 
intézkedését, melyet a további fogyasztói érdeksérelmek megakadályozása érdekében tett, s elérhetetlenné tette a 
webhop-beli rendelés lehetőségét. 
 
7. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
7.1 Kötelezés alkalmazhatósága 
 
A Szankció tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a 
közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a 
kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. Jelen esetben nem csak kötelező 
rendelkezés előírására, hanem a jogsértő magatartás megtiltására is sor került, így nem volt szükség 
figyelmeztetés előírására. 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés alábbi pontja szerint, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 
45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges 
körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás 
ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembevételével és az arányosság követelményének 
szem előtt tartásával például az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást. 
 
7.2 Közzététel a súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisában 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, 
közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 1. § b) pontja értelmében az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
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évi CVIII. törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Vállalkozás a szerződéskötést 
megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), c) d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott 
adatokról. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi 
hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által hozott végleges döntést.  Ez a 
http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul meg. 
 
A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett adatokat 
– feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság 
véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról. 
 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) 
d) h) i) m) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a Hatóság az Fgytv. fenti 
rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára.  
 
7.3 Közigazgatási bírság alkalmazhatósága 
 
Figyelemmel arra, hogy a Társaság nem szerepel a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában, ezért 
közigazgatási bírság alkalmazására – figyelemmel a Szankció törvény 9. §-ában foglaltakra – nem került sor. 
 
8. Az alkalmazott jogkövetkezmények 
 
8.1 Kötelező rendelkezések 
 
Összegezve a fentieket, a Vállalkozás a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat elkövette, valamint a 
rendelkezésre álló dokumentumok is alátámasztják ezen jogsértések minden kétséget kizáró megtörténtét.  
 
A rendelkező részben megjelölt kötelező rendelkezések lefedik a vizsgálat során fellelt és bizonyított 
szabálytalanságokat, azok kiküszöbölése elsődleges a fogyasztók érdekeit tekintve. Eszerint a Hatóság elrendelte, 
hogy a Vállalkozás a jogsértéseket szüntesse meg, valamint a megszüntetés érdekében tett intézkedéseiről a 
Hatóságot az előírt határidőn belül értesítse. 
 
8.2 Közzététel az adatbázisban 
 
A 453/2016. Kr. 1. § b) pontja értelmében, az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése alapján a Hatóság nem mérlegelhet, 
jelen döntését az általános publikáláson túl közzétételre meg kell küldenie a felelős minisztérium részére.  
 

9. Mérlegelési szempontok 

 

9.1 Mérlegelési jogkör alkalmazása 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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megerősítése, illetve az elkövetett jogsértés miatti szankcionálás. A jogkövetkezmények fajtáját és mértékét a 

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

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

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

 

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

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

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

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

megszüntethető, vagy a jogszerű állapot helyreállítható.  

 

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

 

9.2.1 A jogsértés súlya 

 

 a jogsértéssel érintett fogyasztók száma: Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján 
valósult meg, minden olyan fogyasztót érintett, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a 
termékek iránt. A szabálytalanságok az összes fogyasztó érdeksérelmét okozták, azokét is, akik csak 
érdeklődés szintjén, akár a vásárlás realizálódása nélkül tájékozódtak a honlapon. Ugyanakkor a 
vállalkozás nyilatkozata szerint a 2020-as évben értékesítésük volumene csekély volt, mely adat jellemzi 
az érintett fogyasztói kör szűkebb jellegét. 

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

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

 a jogsértéssel érintett áruk értéke: A szankció megállapítása szempontjából nem volt releváns körülmény, 
a próbavásárolt termékkel kapcsolatban jogsértés nem került megállapításra. 

 

9.2.2 A jogsértő állapot időtartama:  

 

A domaint 2014 májusában regisztrálták a Társaság nevében, a céget 2012-ben jegyezték be a 

cégnyilvántartásba. A Társaság tehát nem kezdő vállalkozás, a feltárt jogsértések – a Társaság által is elismerten - 

hosszú ideje álltak fenn, mely súlyosító körülményként értékelendő. 

 

Súlyosítja az elkövetés körülményeit, hogy a Vállalkozásnak figyelnie kellett volna a tevékenységére irányadó 

jogszabályok változását, a 2021. január 1-től hatályba lépő jelentős változásokat ugyanis kiemelten hirdette meg a 

Kormány a sajtóban, többféle módon is megismerhetőek voltak az új rendelkezések. Ajánlott a vállalkozásnak 

figyelemmel követnie a fogyasztóvédelemért felelős szakmai minisztérium tájékoztató anyagait a 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap weboldalon. 

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

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap
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9.2.5 A mérlegelés során figyelembe vett további körülmények:  

 

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

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

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

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

 
A Hatóság a jogkövetkezmények megállapítása során figyelembe vette, hogy Társaság a feltárt jogsértés révén 
olyan alapvető jogszabály által előírt kötelezettségét sértette meg, amelyek megtartása valamennyi fogyasztónak 
elemi érdeke. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó, távollévők között kötött szerződések alapvető 
előírásainak megsértése a fogyasztók alapvető jogát, a megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekeit is sértette.  
 
A Hatóság a Vállalkozás együttműködő, eljárást segítő magatartása körében enyhítő körülményként értékelte, 
hogy a Vállalkozás közreműködött a hatósági eljárás eredményes lefolytatása érdekében. 

 
A jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, kiküszöbölése érdekében tett intézkedések körében a 
Hatóság kiemelt enyhítő körülményként értékelte azt, hogy a Társaság a webshop elérhetőségét az eljárás 
megindítását követően megszüntette a további szabálytalanságok folyamatosságának megszakítása érdekében. 

 

9.2.6 Összefoglalva:  

 

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

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

arányára, a Társaság eddigi büntetlenségére. 

 

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

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

szabálytalanságok büntetéseként.  

 

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

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

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

szabálytalanságokat. 

 

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

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

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

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

és c) pontjában meghatározott jogkövetkezményt állapított meg. 

10. Hatásköri és illetékességi szabályok 

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

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

 

Budapest, 2021. időbélyegző szerint 
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