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H A T Á R O Z A T 
 
 
A fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) az Ozon-Tools 
Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16., adószám: 28740458-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-207148, a 
továbbiakban: Társaság, ill. Vállalkozás) ügyében a PE/002/1468-4/2021. iktatószámon, 2021. április 26. napján, a 
Vállalkozás által üzemeltetett https://www.ozontools.hu/ elérhetőségű webáruház kapcsán az online értékesítésre 
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://www.ozontools.hu/ weboldalán a jelen határozat 4. pontjában felsorolt, a 
fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt, és a határozat meghozataláig még meg nem szüntetett, 
illetve újonnan feltárt 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 

 
megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását, 

 
és előírja a Vállalkozás számára az alábbi tájékoztatások tekintetében, hogy: 

 
1. Az árak akciós voltának tekintetében ne tévessze meg a fogyasztókat azzal, hogy korábban nem 

alkalmazott árat tüntet fel áthúzva, jelezve az aktuális ár akciós létét! 
2. Az akciós árak tekintetében ne tévessze meg a fogyasztókat az akció valós időtartamát időszakát) 

tekintve! 
3. A bruttó eladási árak tekintetében egyféle eladási árat tüntessen fel egy-egy termék esetében! 
4. Az egységárat pedig az aktuális eladási árnak megfelelően tüntesse fel! 
5. az ÁSZF-ben tüntesse fel a fogyasztók ajánlattételi kötelezettség alóli mentesülését, amennyiben a 

megrendelést a Társaság 48 órán belül nem igazolja vissza. 
6. A jótállási és szavatossági feltételek vonatkozásában ne utaljon hatálytalan rendelkezésekre. 
7. A kötelező jótállás esetében bejelentett igény rendezése során ne követelje meg az eredeti 

csomagolás bemutatását, valamint a jótállási jegy és számla együttes bemutatását. 

8. Általánosságban ne alkalmazzon korlátozó feltételeket a szavatossági, jótállási jogok 
érvényesítése tekintetében a kopó alkatrészek vonatkozásában 

 

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

köteles eleget tenni. 
 
III. A Hatóság a Vállalkozásnak 

 
megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását 

 

https://www.ozontools.hu/
https://www.ozontools.hu/
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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 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. 

 

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

köteles eleget tenni. 

 

IV. 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 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a törvényszék sem tartja szükségesnek. Tárgyalás 
tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

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

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

 
„Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése‖ elnevezésű országos témavizsgálat ideje alatt az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett Internet Laboratórium (a továbbiakban: IT Labor) 
2021.03.23-án próbavásárlással érintette a https://www.ozontools.hu/ oldalon elérhető webáruházat.  
 
1.1 Próbavásárlás 
 
Az IT Labor próbavásárlásáról a Hatóság PE/002/1468-2/2021. számon készítette el hivatalos feljegyzését, az 
alábbiak szerint. 
 
Az IT Labor 2021. március 23-án az alábbi termékeket próbavásárolta: 

 tisztítószerek: 9.770 Ft, valamint 

 maszk: 2.490 Ft,  

 véroxigénszintmérő: 2.890 Ft, 

 sterilizáló: 13.818 Ft,  

 levegő-ionizáló: 5.990 Ft 
 
A próbavásárlási folyamatot az IT Labor videóalkalmazással is rögzítette. (2021-03-23_11-04-34.mp4 fáj).  
 

 
1. ábra – a próbavásárolt termékek köre 

 
A megrendelés során kiválasztásra került a Simple Pay kártyás fizetési mód, valamint megadásra került a 
számlázási cím, a házhozszállítás díját a rendszer 1.890,-Ft-ban jelölte meg, a fizetendő végösszeg 27.078,-Ft volt. 
 
A megrendelés elküldése előtt szerepel a figyelmeztetés arról, hogy fizetési kötelezettséggel jár a megrendelés, 
azt ki is kell pipálni, tevőlegesen el kell fogadni. 
 
A Vállalkozás 2021. március 23-án 11:29-kor megküldte a rendelés elfogadását jelző e-mailjét, a szerződés összes 
elemével, tartós adathordozón biztosítva a megfelelő tájékoztatási elemeket. 
 
A csomag március 24-ei kiszállítása során a Vállalkozás egy adag maszkkal többet helyezett a csomagba, míg az 
oxigénszintmérőt elfelejtette kiküldeni. Reklamációt követően a Társaság azonnal intézkedett a hiányzó termék 
pótlólagos kiszállításáról. 
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a webáruház tényleges működésének bizonyítása érdekében is 
végeztek próbarendelést, a fentiek szerint megállapítható volt, hogy a megrendelés lehetséges, a 
webáruház működik. A próbavásárlás során a Hatóság megállapítása szerint nem történt jogsértés. 
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1.2 Piacfelügyeleti vizsgálat 
 
Az IT Labor a termékek átvételét követően a vásárlástól nem állt el, mivel a műszaki cikkeket vizsgálat alá vetette 
az ITM Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztálya, mellyel kapcsolatban a Hatóságnál PE/002/1495/2021. 
számon indult piacfelügyeleti eljárás. A véroxigénszintmérő átadásra került az OGYEI-nek az eljárás 
megindításának szükségessége alátámasztása céljából. A webáruházból rendelt tisztítószerek a laborvizsgálaton 
megfeleltek az FPIF/42843-2/2021-ITM számú vizsgálati jegyzőkönyv szerint. 
 
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. 04. 22-én, elektronikus úton 
küldött, az eljárásra illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Hatóság) 
felé megküldött, a Hatóságnál PE/002/1468-1/2021. iktatószámon beiktatott levelében jelezte, hogy indokoltnak 
tartja a weboldal elsőfokú hatósági ellenőrzését és hatósági eljárás megindítását.  
 
A vizsgálat során lementett bizonyítékokat, vagyis a weboldal 2021.03.23-ai 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. április 22-26 között 
ugyancsak ellenőrzés alá vonta a webáruházat. A Hatóság 2021. április 26-án kelt PE/002/1468-3/2021. számú 
hivatalos feljegyzésében rögzítette továbbá a www.ozontools.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/002/1468-4/2021. számú, 2021. április 26-án kelt végzésével értesítette a 
Vállalkozást az eljárás 2021. április 26-ával 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 az „OT-FM-2 Hideg ködös kézi sterilizáló ajándék akkumulátoros 
hidratálóval‖1 megnevezésű termék bruttó eladási ára 2021. január 1-től április 26-ig mennyi volt, ha időközben 
változott, jelölje meg az ár(ak) érvényességének kezdetét és végét és a hozzátartozó árat, valamint nyilatkozzon 
arról, hogy a 1184 Budapest, Aranyeső utca 8. címen telephelye, üzlete, raktára működik-e. Csatolja egyben az 
üzleti tevékenységére vonatkozó 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. május 7-én beküldött, PE/002/1468-5/2021. és PE/002/1468-6/2021. számon beiktatott 
nyilatkozatban előadták, hogy a weboldalon közzétett ÁSZF tartalma 2020.10.22-én készült, közzé téve pedig 
2020. november 18-án került, amikor is a www.ozontools.hu weboldal elkészült. Az ÁSZF jelenleg módosítás alatt 
áll, mellyel ügyvédüket bízták meg.  
 
 
 

                                                      
1
 https://www.ozontools.hu/ot-fm-2-hideg-kodos-kezi-sterilizalo-ajandek-akkumulatoros-hidrataloval-673?keyword=OT-FM-2  
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Köszönik a részletes tájékoztatást a weboldalon fellelhető hiányosságokról, hibákról. Igyekeznek minél hamarabb 
kijavítani és már az új ÁSZF-jük is a kívánt követelményeknek megfelelően fog elkészülni. Továbbá a weboldaluk 
is frissítésre kerül mihamarabb, hogy a hiányzó leírások, információk is szerepeljenek. Ezek teljesítésére 7 napot 
kértek biztosítani. 
 
A „OT-FM-2 Hideg ködös kézi sterilizáló ajándék akkumulátoros hidratálóval‖ megnevezésű termék 2021.02.19-én 
a vámkezelési megbízást követően érkezett meg kínálatukba, így annak árusítása csak azt követően kezdődött 
meg. A termékből összesen 4 db került értékesítésre, melyről mellékelten küldik a Hatóság részére a számlákat. 
2021. március hónapban marketing céljából nagyobb akció került bevezetésre - 16%-os árkedvezmény - , mely 
eredményeképp a termék nettó 10.880 Ft.- ért (bruttó 13.818.- Ft) volt elérhető kínálatukban. Április hónapban 
csak 8% kedvezményt nyújtottak egyes termékeikre. A 16.450 Ft-os ár a termék alap díja, mely összegért elérhető, 
amikor nem biztosítanak akciót. A 1184 Budapest, Aranyeső utca 8. szám alatti címükön bemutatóterem működik. 
 
Mellékelték a honlap látogatottsági adatait, valamint a vállalkozás nettó árbevételét igazoló dokumentumot. 
 
1.6 A weboldal ismételt ellenőrzése 

 
A Hatóság a határozathozatal előtt ismételten ellenőrizte a webshopot, melyről a PE/002/1468-8/2021. számú, 
2021. május 31-én kelt hivatalos feljegyzését elkészítette. A Vállalkozás valóban nagymértékben eszközölt 
módosításokat a honlapján elhelyezett tájékoztatásokon, ugyanakkor nem minden került kijavításra, sőt az új 
megszövegezésben további szabálytalanságok léptek fel. (Részletezve jelen döntés 4. pontjában). 
 
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 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.) 

 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). 
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 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‖) 

 
2.2. A feltárt szabálytalanságokra vonatkozó főbb anyagi jogszabályhelyek 
 
Az Ektv. 4. § b) pontja szerint a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 
hozzáférhető módon közzétenni a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét. 
 
Az Ektv. 6. § (2) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az 
igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő 
megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 
órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 
kötelezettség alól. 
 
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.  
 
Az Fgytv. 14. § (6)-(7) bekezdése alapján ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék 
eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni. Több eladási ár 
vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár 
vagy szolgáltatási díj felszámítására. 
 
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 (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
 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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(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. Az 5. § (5)-(7) bekezdései rendelkeznek arról, hogy mi a 
kereskedő teendője a termék meghibásodása, javítási igény bejelentésekor. A Melléklet 29. pontja szerint kötelező 
jótállás jár a mellékletben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 
vonatkozásában 10 000 Ft eladási ár felett. 
 
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 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 
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek 
vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben; 
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; 
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 20. § (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. § (2) bekezdése szól arról, hogy a 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a 
vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon 



8 
 

 
 

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  

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 26. § (1) bekezdése alapján, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés 
megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a 
felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára 
megfizetni.  
 
A 4/2009 NFGM rendelet 4. § e) pontja szerint az egységárat a kizárólag darabra értékesített termékeknél 
darabonként (Ft/db) kell feltüntetni. 
 
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. 
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  
be) beszerezhetősége, szállítása, 
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy árelőny 
megléte, 
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 (a továbbiakban: 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.  
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Az Fttv. 7. § (5) bekezdés alábbi pontja alapján pedig vásárlásra felhívás esetén jelentős információnak minősül 
c) az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár, illetve díj vagy - amennyiben az áru 
jellegéből adódóan az árat, illetve díjat nem lehet ésszerűen előre megállapítani - az ár, illetve díj megállapításának 
módja, valamint az összes járulékos költség, így különösen fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, illetve 
amennyiben e költségeket nem lehet ésszerűen előre megállapítani, annak feltüntetése, hogy ilyen további 
költségek merülhetnek fel, 
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 Statútum rendelet 2. §-a szerint ha a rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi 
hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki. 
 
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 2011/83/EU irányelv 18. cikk (1) bekezdése értelmében a szállítási idő tekintetében a felek közötti eltérő 
megállapodás hiányában a kereskedő a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb 30 napon belül leszállítja az árukat, a fogyasztó birtokába vagy rendelkezése alá bocsátva azokat. 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy 2021. január 1-től a korábbiaknál szigorúbb 
részletszabályok irányadóak a szavatosság, jótállás témakörében, ezért mindenképpen szükséges a 
Vállalkozás részéről a webáruházhoz kapcsolódó tájékoztatások felülvizsgálata és hatályosítása.  
 
3. A Hatóság az alábbi tényállást állapította meg 
 
A weboldal tartalmát a Hatóság a további hivatkozásaiban az alábbiak szerint rövidíti: 
 
 Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF): https://www.ozontools.hu/altalanos-szerzodesi-

feltetelek  
 Garancia (továbbiakban: G.): https://www.ozontools.hu/garancia  

 
A weboldalon az alábbi szabálytalanságok feltárására került sor: 
 
3.1 A Vállalkozás a szolgáltató beazonosíthatóságát biztosító adatok közül az alábbiakat nem szerepelteti 

honlapján: 
 
a) A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe - ha eltér a székhely postai címétől 

(A Társaság weboldalán elérhetőségi címként tünteti fel ezt a címet, de az sem az ÁSZF-ben, sem a 

https://www.ozontools.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
https://www.ozontools.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
https://www.ozontools.hu/garancia
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cégnyilvántartásban bejegyzett telephelyként nem szerepel: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) [45/2014. 
(II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés d) pont, Fttv. 7. § (1) bekezdés, Ektv. 4. § b) pont ] 

 
3.2 Szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás körében: 

 
a) Szállítás költségei és feltételei tekintetében az ÁSZF nem tartalmazza a fogyasztók előzetes tájékoztatását 

szolgáló szállítási költségeket, az csak a megrendelés folyamatában lesz ismert a fogyasztó számára 
[45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont] 
 

3.3 Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában hiányzik, vagy hiányos, vagy nem megfelelő az 
információ az alábbiak tekintetében: 

 
a) ODR link az EU technikai módosítása kapcsán megváltozott, azt hatályosítani szükséges erre: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU [524/2013/EU 
rendelet 14. cikk (2) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont és 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont] 

b) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, az illetékes békéltető testület neve, székhelyének postai címe (A 
Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nem került feltüntetésre, valamint a fogyasztót 
eligazító, lakóhely szerint kiválasztható békéltető testületek elérhetősége nem élő linkre mutat: 
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) v), w) 
pont, Fgytv. 17/A: § (1a) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont] 

c) A Vállalkozás a weblapon nem megfelelően tájékoztat a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, 
jótállásról, vagyis ezek fogalmáról, úgy, hogy a fogalmak jelentése közötti különbség a fogyasztó számára 
világos és egyértelmű legyen; az érvényesíthető jogokról, az igényérvényesítési határidőkről, a 
szavatossági jogok fennállásáról és feltételeiről. [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés m) pont, 453/2016 Kr. 
1. § a) pont, 151/2003 Korm. rendelet, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés] 

i. a fennálló különbség a fogyasztó számára nem világosan és egyértelműen kerül megfogalmazásra 
(szavatosságot és a kellékszavatosságot a Vállalkozás kétszeresen feltünteti, mintha az nem 
ugyanezt jelentené (ÁSZF 10-11 oldal) 

ii. a rendelet szabályait nem vagy hiányosan foglalja össze (jótállás esetében) (ÁSZF 13. oldal) 
iii. a 151/2003 Kr. rendelet tartalmától a fogyasztó hátrányára tér el (ÁSZF 11. oldal) 
iv. a jótállással kapcsolatosan nem 2021. január 1-től hatályos szabályoknak megfelelő a tájékoztatás 
v. nem tájékoztat a sávos jótállási időről. 

 
3.4 A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében [Korm. Rendelet 11. § (1) 

bekezdés i) 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) A fogyasztó az elállási jogát a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával 

gyakorolhatja. /Elállási nyilatkozat-minta nem áll rendelkezésre a weboldalon, ÁSZF nem utal rá, link nincs 
a jogszabályhoz/ (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, 22. §, 453/2016 Kr. 1. § a) pont) 

b) Nincs tájékoztatás arról, hogy a fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján 
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával (Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés, Fttv. 7. § (1) 
bekezdés és (5) bekezdés e) pont) 

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 (Korm. rendelet 
22. § (3) bekezdés) 

e) 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) 

f) Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 
fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit. (Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés) 

g) Az elállási jogról szóló tájékoztatás nem megfelelő (Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. 
§ (1) bekezdés és (3) ill. (5) bekezdés e) pont), mert: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
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i. az elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza /ÁSZF 8. oldal és a G. első 
bekezdésében: „Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül 
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket annak eredeti 
csomagolásában‖/ ill. „A garancia a készülék eredeti csomagolásával /…/ érvényesíthető.‖ A 
tájékoztatást a fogyasztó szempontjából kell értelmezni. (151/2003 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 
Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont)  

ii. a 17/1999. Korm. rendelet már nem hatályos szabályai alapján készült /ÁSZF 8. oldal: „A távollevők 
között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, /…/ szabályozása értelmében” 

 
3.5 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartás 
 

a) A teljesítés feltételei vonatkozásában ugyan az ÁSZF 8. oldalán feltünteti a vállalt kiszállítási határidőt, de 
az nem felel meg a hatályos előírásoknak: „Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 25 
munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, 
Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában 
legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a 
szerződés szerinti teljesítésre”.  (A 25 munkanapos kiszállítási határidő túlmutat a maximális teljesítésre 
biztosított 30 naptári napos határidőn – az ugyanis 33 napot jelent) [a 2011/83/EU irányelv

5
 18. cikk (1) 

bekezdése szerint maximum 30 napon belül kell leszállítani az árut. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) 
pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés be) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont és (5) bekezdés d) pont] 

b) Az ÁSZF 3. oldalán, a 3. pontban foglaltak szerint: „Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő 
kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Nem vállalunk felelősséget a termék 
technikai leírásának változásából adódó károk miatt.‖ A Társaság általánosságban nem zárhatja ki 
felelősségét a teljesítéssel kapcsolatban, hiszen az eltérés akár nem szerződés-szerű teljesítést is 
jelenthet. Ezzel a kikötéssel a Vállalkozás csorbítja a fogyasztók jogait. (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 
a) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont) 

c) Az ÁSZF 6. oldalán a Társaság azt írja, hogy: „Az elállás és a garancia a számla birtokában is 
érvényesíthető.‖ Az ÁSZF 11. oldalán továbbá az szerepel, hogy: „A jótállás ill. szavatosság 
érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát.„ A G. első 
bekezdésében az szerepel, hogy a garancia a számlával együtt érvényesíthető. 
A „garancia‖ alatt a köznyelv a kötelező jótállást érti. A jótállás érvényesítéséhez a Társaság nem kötheti ki 
a számla bemutatását. (151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, és 4. § (1) bekezdés, Fttv. 6. § (1) 
bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

d) Az ÁSZF 6. és 7. oldalán a Társaság arra hivatkozik, hogy amennyiben a Társaság visszajelzése a 
felhasználóhoz 24 órán belül nem érkezik meg, úgy a felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól. 
Tájékoztatjuk azonban a Társaságot, hogy a vonatkozó rendelkezések szerint 48 órát ír elő a jogszabály 
(Ektv. 6. § (2) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

e) Az ÁSZF 9. oldalán helyesen szerepel, miszerint a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott 
fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaznak. Ugyanakkor a 10. oldal második bekezdésében már 
arra utal, hogy csak bankszámlára, visszautalással teljesítenek: „/…/ a Felhasználó által megadott 
bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.‖ Ezt a feltételt 
a Vállalkozás csak akkor alkalmazhatja, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett a más visszafizetési 
módhoz. (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, 23. § (2) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont). 

f) Az ÁSZF 11. oldalán és a G. első bekezdésében a jótállással kapcsolatos tájékoztatások hatályosítása 
szükséges a 2021. január 1-től érvényes rendelkezések figyelembevételével, a jótállási idő kezdetével, a 
kötelező jótállás időtartamával, a kijavítási-kicserélési folyamattal kapcsolatban. (151/2003. Korm. rendelet 
2. § (1) és (3)-(4) bekezdés, 5. § (5)-(7) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

 
3.6 Árvizsgálat 
 
A Társaság weboldalán árusít akciós termékeket, külön menüponttal is utal rá. 
(https://www.ozontools.hu/index.php?route=product/list&special=1)  A Vállalkozás feltünteti az eredeti árat áthúzva, 
valamint az akciós árat és a kedvezmény mértékét. 
 
Az „OT-FM-2 Hideg ködös kézi sterilizáló ajándék akkumulátoros hidratálóval‖ megnevezésű termék április 26-án 
(https://www.ozontools.hu/ot-fm-2-hideg-kodos-kezi-sterilizalo-ajandek-akkumulatoros-hidrataloval-
673?keyword=OT-FM-2) 16.450,-Ft-ról van akciózva 15.150,-Ft-ért, az akció kezdetének 2021.04.01. megjelölve.  

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

https://www.ozontools.hu/index.php?route=product/list&special=1
https://www.ozontools.hu/ot-fm-2-hideg-kodos-kezi-sterilizalo-ajandek-akkumulatoros-hidrataloval-673?keyword=OT-FM-2
https://www.ozontools.hu/ot-fm-2-hideg-kodos-kezi-sterilizalo-ajandek-akkumulatoros-hidrataloval-673?keyword=OT-FM-2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU
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Az áralkalmazás ellenőrzése érdekében a Hatóság végzésében felszólította a Társaságot a végzés II. c) 
alpontjában megjelölt termék akció nélküli, eredeti ártörténetének megküldésére. (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. 
§ (1) bekezdés és (5) bekezdés c) pont). Ezzel kapcsolatos hatósági megállapítás jelen döntés 4.1. pontjának 
c) alpontjában található. 
 
3.7 Egyéb megállapítások a webáruházzal kapcsolatban (nem képezik az alkalmazott szankció alapját) 
 

a) A hatályos rendelkezések ugyan kötelezővé teszik, hogy az ÁSZF tartalmát a fogyasztó lementhesse, 
ugyanakkor a Vállalkozás csak PDF mellékletként jeleníti meg honlapján az ÁSZF-et, az a webfelületen 
olvasható formátumban nem jelenik meg. Ami viszont az előzetes tájékoztatási kötelezettségnek nem 
feleltethető meg. A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében az ÁSZF-nek a weboldali felületen 
olvashatóan is meg kell jelennie. 

b) Az ÁSZF szerkesztése megtévesztő, a Vállalkozás alkalmaz ugyan alpontokat, de minden főpont alatt 
ugyanazon alpontok megjelölése szerepel, vagyis nehezen beazonosítható, ha a felek közötti 
kommunikáció tárgyát képezi bármely szövegrészre való utalás. Így a Hatóság is csak az oldalszámok 
megjelölésével tudta jelezni a hibákat, az alpontok egyértelmű nevesítése hiányában. 

c) Az ÁSZF 2. pontja szerint (2. oldal) a dokumentáció hatálya 2018. 09.01-től érvényes, míg az ÁSZF végén 
(20. oldal) megtévesztő módon 2020. 10.22-e szerepel az érvényesség dátumként. Valójában pedig a 
Társaságnak a bekövetkezett jogszabály-változások folytán soron kívül aktualizálnia szükséges az ÁSZF-
et. 

d) Az ÁSZF 6. oldalán szereplő tájékoztatás szerint: „Ön a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten 
tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti 
visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után, továbbá felhívjuk a figyelmét, hogy 
termékeink nem visszatérítendőek.‖ A Hatóság kifogásolja az aláhúzott mondatrészt, mivel az nem 
értelmezhető a fogyasztó számára, nem derül ki, hogy a Társaság ezzel mit akart kifejezésre juttatni (Fttv. 
7. § (1) bekezdés) 

e) Az ÁSZF 10. oldalán a Vállalkozás utal a 45/2014 Korm. rendelet elérhetőségére, az a link azonban már 
nem élő. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

f) Az ÁSZF 11. oldal utolsó bekezdésében említett különleges 3 éves időszak a régi Ptk. szabályozása volt, 
ez már hatálytalan. (Ptk. 6:163. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

g) Javasolt, hogy a Vállalkozás a kellékszavatosság, jótállás kapcsán használja alapul a Korm. rendelet 3. 
számú mellékletében szereplő mintatájékoztatót. 

h) A fentiekben is említett megtévesztő tájékoztatásokon túl további megtévesztő tájékoztatás az ÁSZF-ben 
(14. oldal), miszerint a Vállalkozás a panaszfórumoknál a 2016-ban jogutódlással megszűnt Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóságra és elérhetőségeire utal. (Fttv. 7. § (1) bekezdés) 

i) Az ÁSZF 17. oldalán fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalokra utal. A Statútum rendelet 2. §-a 
szerint a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki. Elérhetőségek: 
www.kormanyhivatal.hu. (Statútum rendelet 2. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

 
4. A weboldal ismételt ellenőrzésének megállapításai  
 
A Hatóság – figyelemmel a Társaság nyilatkozatában foglaltakra - a határozathozatal előtt ismételten ellenőrizte a 
webshopot, melyről a PE/002/1468-8/2021. számú, 2021. május 31-én kelt hivatalos feljegyzését készítette. A 
szabálytalanságok nagy része valóban kijavításra került, a Társaság együttműködési készséget mutatott az eljárás 
során. Ugyanakkor maradt még kijavításra való tájékoztatási egység, illetve a teljesen új megszövegezésű ÁSZF-
ben új szabálytalanságok merültek fel az alábbiak szerint. 
 
4.1. A korábban feltárt szabálytalanságok közül az alábbiak megszüntetésére nem került sor: 
 

a) A 4-es sorszámú végzés 5) pont d) alpontja továbbra sem került beépítésre az ÁSZF szövegébe 
 

Az ÁSZF jelenlegi III/6. pontjában a Társaság arra hivatkozik, hogy „Amennyiben Ön a megrendelésétől 
számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.‖  
 
Tájékoztatjuk azonban a Társaságot, hogy a vonatkozó rendelkezések szerint 48 órát ír elő a jogszabály, 
miszerint ha ezen időszakon belül nem kap visszaigazolást a fogyasztó, úgy mentesül ajánlattételi 
kötelezettsége alól. (Ektv. 6. § (2) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

http://www.kormanyhivatal.hu/
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b) A Társaság a Garancia menüpont megszövegezését nem javította ki, nem fésülte össze az ÁSZF-ben 
közzétett frissített, a jótállásra vonatkozó információkkal. (4-es sorszámú végzés 4) pont g) alpont 1) 
alpontja, 5) pont c) és f) alpontja) 

 
i. A G. első bekezdésében a jótállással kapcsolatos tájékoztatások hatályosítása szükséges a 2021. 

január 1-től érvényes rendelkezések figyelembevételével, a jótállási idő kezdetével, a kötelező jótállás 
időtartamával, a kijavítási-kicserélési folyamattal kapcsolatban. (151/2003. Korm. rendelet 2. § (1) és 
(3)-(4) bekezdés, 5. § (5)-(7) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

ii. Az elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza /a G. első bekezdésében: „A 
garancia a készülék eredeti csomagolásával /…/ érvényesíthető.‖ A tájékoztatást a fogyasztó 
szempontjából kell értelmezni. (151/2003 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 
pont) 

iii. A G. első bekezdésében az szerepel, hogy a garancia a számlával együtt érvényesíthető. A „garancia‖ 
alatt a köznyelv a kötelező jótállást érti. A jótállás érvényesítéséhez a Társaság nem kötheti ki a 
számla bemutatását. (151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, és 4. § (1) bekezdés, Fttv. 6. § (1) 
bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés). 

iv. A G. harmadik bekezdése szerint: „Ózongenerátoraink esetében a készülékben található 
kerámialapokra, mint kopóalkatrész, a garancia nem vonatkozik.” A Vállalkozás nem korlátozhatja 
általános érvényűen a garanciális és szavatossági jogokat, mivel gyártási hiba esetén a kopó 
alkatrészekért is felelősséggel tartozik. Másrészt kötelező jótállásos termék esetében a termék 
alkatrészei és tartozékai a jótállásos termék jogi sorsával egy megítélés alá esnek, különösen akkor, 
ha azok értéke 10.000,-Ft feletti. (Ptk. 6:157. § (1)-(2) bekezdés, 6:159. § (1) bekezdés, 151/2003 
Korm. rendelet 1. § (1) és (5) bekezdés, Melléklet 29. pont). 

 
c) Az ellenőrzéskori állapotot összevetve a Vállalkozás nyilatkozatával megállapítható, hogy a Társaság 

megtévesztette a fogyasztókat az akciós árakat illetően 
 
A Társaság weboldalán árusít akciós termékeket, külön menüponttal is utal rá. 
(https://www.ozontools.hu/index.php?route=product/list&special=1) A Vállalkozás feltünteti az eredeti árat 
áthúzva, valamint az akciós árat és a kedvezmény mértékét. A próbavásárolt termék (OT-FM-2 Hideg 
ködös kézi sterilizáló ajándék akkumulátoros hidratálóval) a vásárlás idején, március 23-án 13.818,-Ft 
bruttó áron került értékesítésre. Április 26-án ez a termék, mely az alábbi linken érhető el 
(https://www.ozontools.hu/ot-fm-2-hideg-kodos-kezi-sterilizalo-ajandek-akkumulatoros-hidrataloval-
673?keyword=OT-FM-2) 16.450,-Ft-ról volt akciózva 15.150,-Ft-ért, az akció kezdetének 2021.04.01. 
megjelölve. A két időpont között (próbavásárlás 03.23 – mostani akció kezdete 04.01) csak egy hét telt el, 
kérdéses volt, hogy ebben az időszakban árulták-e ezt a terméket 16.450,-Ft-ért. 

 

 
2. ábra: A termék adatlapja és ára 2021.04.26-án 

https://www.ozontools.hu/index.php?route=product/list&special=1
https://www.ozontools.hu/ot-fm-2-hideg-kodos-kezi-sterilizalo-ajandek-akkumulatoros-hidrataloval-673?keyword=OT-FM-2
https://www.ozontools.hu/ot-fm-2-hideg-kodos-kezi-sterilizalo-ajandek-akkumulatoros-hidrataloval-673?keyword=OT-FM-2
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Figyelemmel az akciós ár valóságtartalmának kérdésességére, indokolt volt a Társaságtól az ártörténet 
bekérése, melynek kapcsán rögzítésre került az ellenőrzés napján a honlapon szereplő eredeti és akciós 
ár, mely bizonyítékként csatolt az ügy irataihoz.  
 
A Vállalkozás PE/002/1468-6/2021. számú nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a két időpont között 
(próbavásárlás 03.23 – akció kezdete 04.01) nem árulták ezt a terméket 16.450,-Ft-ért. Az is 
megállapítható, hogy a termékárusítás megkezdését követően a hatósági eljárás megindításáig egyszer 
sem került az eredetinek feltüntetett áron értékesítésre a termék. A vállalkozás nem bizonyította, hogy 
addig egyszer is árusította volna az eredeti bázisáron a készüléket, ugyanakkor a Hatóság sem tudja 
bizonyítani ennek ellenkezőjét. 
 
A feltárt bizonyítékok alapján az volt megállapítható, hogy a vizsgált termék mellett feltüntetett, áthúzással 
jelölt korábbi eladási ár a márciusi kedvezményes időszakhoz képest áprilisban nem volt bázisárnak 
tekinthető, mivel az április 1-je előtti ár (13.818,-Ft) valójában sokkal kedvezőbb volt, mint azt követően 
alkalmazott (15.150,-Ft), vagyis az előző árat és 30 napos időszakot tekintve az április ár nem volt akciós, 
vagy kedvezményes, hanem emeltebb összegű volt.  

 
A bázisár értelmezését és alkalmazását tekintve irányadónak tekinthető a jövőre hatályba lépő 48/2020. 
(XII.11.) ITM rendelet jogalkotói indokolása, mely szerint: „Az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell 
jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. A 
korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem 
lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap. Ha az árcsökkentés mértéke 
fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli 
ár.‖ 
 
Figyelemmel arra, hogy az áprilisi ár már emeltebbek volt, mint a márciusi, bázisárnak nem lehetett volna 
alapul venni a februárban alkalmazott (bár nem bizonyított) 16.450,-Ft-os árat, hanem a megelőző akciós 
időszak bruttó eladási árát, mely 13.818,-Ft volt. Ehhez képest az áprilisi „akciós‖ ár +9,6%-kal volt több, 
mint az előző időszak eladási ára. 
 
Az Fttv. 4. § (1) bekezdése szerint a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó 
magatartását kell alapul venni, aki észszerűen 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. Figyelemmel arra, hogy a Társaság úgy jelölte a vizsgált 
terméket, mintha az korábban jelentősen magasabb összegbe került volna, az észszerűen tájékozottként 
eljáró fogyasztókat érdemi döntésében befolyásolta a kedvezőbb árfekvés abban, hogy mindenképpen a 
Társaságtól érdemes vásárolni.  

 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző megtévesztő kereskedelmi gyakorlat valósult meg az áru 
árára vonatkozó különleges árkedvezmény, árelőny megléte tekintetében, ugyanis a Vállalkozás által 
nyilatkozott 16.450,-Ft-os eladási ár alkalmazása nem került bizonyításra, az áprilisi időszakban pedig a 
kedvezményesnek feltüntetett ár az előző időszakhoz képest nem volt akciós, vagy kedvező, hanem közel 
10%-kal több. 

 
Különösen hangsúlyosak az előzőekben foglaltak azt alapulvéve, hogy 2021. május 31-én a honlapon az 
szerepel, hogy a termék bruttó fogyasztói ára 16.450,-Ft (vagyis a februári bázisár), ugyanakkor akciós 
időszaknak megjelölve alatta a 2021. április 1-jétől terjedő időszakot. A Hatóság vizsgálata ennek 
ellenkezőjét bizonyítja, hiszen a Társaság számlával igazolt termékértékesítése és a Hatóság ellenőrzése 
szerint is áprilisban, 1-jétől megjelölve az akciós időszakot 15.150,-Ft volt a termék eladási ára. 

 

 
          3.ábra:  A termék eladási ára 2021. május 31-én 
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időszak feltüntetett korábbi ár bruttó eladási ár kedvezmény 

2021. február 20. termék beérkezése 16 450 Ft 16 450 Ft bázisár 

2021. március 5. eladás 16 450 Ft 13 818 Ft -16% 

2021. március 23. próbavásárlás 16 450 Ft 13 818 Ft -16% 

2021. március 25. eladás 16 450 Ft 13 818 Ft -16% 

2021. április 1. honlapon akció kezdete 16 450 Ft 15 150 Ft 9,60% 

2021. április 13. eladás 16 450 Ft 15 150 Ft 9,60% 

2021. április 26. ellenőrzés 16 450 Ft 15 150 Ft 9,60% 

2021. május 31. honlapon — 16 450 Ft bázisár 

                     4.ábra: A termék honlapon feltüntetett bruttó eladási ára, az áthúzott korábbi árakkal 

 
 
4.2. A weboldalon az ÁSZF módosítása után újonnan feltárt szabálytalanságok: 
 

a) Visszatartás joga 
 

Az ÁSZF VI. fejezet 2) pontja szerint: „a Szerződéstől való elállási szándékának bejelentését követően 
értesítjük szállítmányozó partnerünket a felmerült visszaszállítási igényről, aki Önnel közvetlenül veszi fel a 
kapcsolatot, hogy a visszaszállítást egyeztessék.‖  
 
A Garancia linken pedig az alábbi tájékoztatás található: „A termékért Futárszolgálatot küldünk – a kért 
címre - , és amennyiben készüléke javítható, azt díjmentesen szervizeljük. Ha a készülék javítására nincs 
lehetőség, úgy rövid határidőn belül gondoskodunk annak cseréjéről. A megjavított készülékét vagy az új 
készüléket szintén Futárszolgálattal juttatjuk vissza Önnek a kért szállítási címre.‖ 
 
Vagyis a Társaság maga (megbízottja által) vállalja a termék visszaszállítását elállási jog, illetve 
szavatossági, jótállási igény érvényesítésekor.  
 
Ugyanakkor az ÁSZF VI. fejezet 4) pontja szerint: „Mindaddig visszatarthatjuk a visszajáró összeget, amíg a 
Ön terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő 
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban 
elfogadni.„ 
 
Ez a kikötés így önmagában szabálytalan, mivel nincs információ közzétéve arra vonatkozóan, hogy nem 
illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A Korm. 
rendelet 23. § (4) bekezdése alapján 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. 
 
Vagyis az elállási jog érvényesítése esetén a Vállalkozás nem kötheti a termék visszaérkezéséhez a 
kifizetett vételár visszafizetését, amennyiben a termék visszaszállítását önmaga (megbízottja útján) 
végzi. A hiányos tájékoztatás révén az Fttv. 6. § (1) bekezdésének c) pontja, 7. § (1) bekezdésének és (3) 
bekezdés b) pontjának sérelmével az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat valósul meg. 
 

b) árak és egységárak feltüntetése 
 

A 2021. május 31-ei ismételt ellenőrzés során a Hatóság megállapította, hogy a Társaság szabálytalanul jár 
el a bruttó eladási árak és egységárak feltüntetése során, a fogyasztók megtévesztését eredményezve. 
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A https://www.ozontools.hu/ot-kn95-1-kn95-ffp2-maszk linken elérhető OT-KN95-1 KN95 (FFP2) maszk egyedi 
terméklapján háromféle eladási ár szerepel egyidejűleg. A képen 2.490 Ft, mellette az adatlapon 2.980,-Ft 
szerepel, a termékleírásban pedig 3.450,-Ft. A kosárba rakott termék ára 2.980,-Ft-ként kerül feltüntetésre. Az 
Fgytv. 14. § (7) bekezdése alapján több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás 
köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.  
 
A Társaság tehát amellett, hogy  

 megtévesztően tünteti fel a termék árát /háromféle eladási ár/ (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont), 7. § (1) 
bekezdés, (5) bekezdés c) pont),  

 az Fgytv. 14. § (7) bekezdése sérelmével több eladási ár egyidejű feltüntetése esetén nem a 
legalacsonyabb árat számolja fel a vásárláskor.  

 Az egységárat pedig nem az eladási árnak megfeleltetve tüntette fel (Fgytv. 14. § (6) bekezdése, 4/2009 
NFGM rendelet 4. § e) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés és (5) bekezdés c) pont). 

 
A https://www.ozontools.hu/ot-kn95-2-kn95-ffp2-maszk-legzoszeleppel linken szereplő másik termék esetében a 
termék adatlapján a képen és a termék leírásában kétféle ár került feltüntetésre. 

 

5. ábra: Az OT-KN95-1 KN95 (FFP2) Maszk adatlapja 

2021. május 31-én, 3 féle eladási árat tartalmaz 

6. ábra – az OT-KN95-2 KN95 (FFP2) Maszk 

légzőszeleppel termék kétféle eladási áron 2021.05.31-én 

https://www.ozontools.hu/ot-kn95-1-kn95-ffp2-maszk
https://www.ozontools.hu/ot-kn95-2-kn95-ffp2-maszk-legzoszeleppel
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A termék értékesítésével kapcsolatban ugyancsak az előzőekben felsorolt háromféle jogsértés tapasztalható. 
 

4.3. Pontosítandók a megújult ÁSZF-ben: 
 

a) Az ÁSZF III. fejezet 7) pontjában az „elektromos számlát alkalmaz‖ kifejezés javítandó „elektronikus számlát 
alkalmaz‖-ra. 

b) Az ÁSZF IV. fejezet 2) pontjában a: „Vállaljuk, hogy a terméket a megrendelés visszaigazolásától számított 
30 (harminc) napon belül az Ön által választott szállítási módnak megfelelően kézbesítjük Önnek.‖ mondat 
kiegészítésre szorul azzal, hogy „legkésőbb 30 (harminc) napon belül‖. (a 2011/83/EU irányelv

6
 18. cikk (1) 

bekezdése szerint maximum 30 napon belül kell leszállítani az árut.) 
 

5. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 

5.1 Az első ellenőrzés során feltárt jogsértések (3.1 - 3.6 pont) által az alábbi rendelkezések sérültek: 
 
 az Ektv. 4. § b) pont, 6. § (2) bekezdés, 
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) d) h) i) m) v), w) pont, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1) és (3) bekezdés, 

23. § (2)-(3) bekezdés, 26. § (1) bekezdés, 
 az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés be) c)  i) pont és 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont, 

(5) bekezdés c) d) e) pont, 
 Fgytv. 17/A: § (1a) bekezdés,  
 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés, 
 151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés , 2. § (1) és (3)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 5. § (5)-(7) 

bekezdés, 
 2011/83/EU irányelv 18. cikk (1) bekezdés, 
 a 453/2016 Kr. 1. § a) pontja. 
 

5.2 Figyelemmel a Társaság által eszközölt, a határozathozatal előtt megtett változtatásokra, jelen döntés 4.1-
4.3 pontjában részletezettek tekintetében állapított meg a Hatóság továbbra is fennálló szabálytalanságot, 
melyek az alábbi rendelkezéseket sértették: 

 
 az Ektv. 6. § (2) bekezdés, 
 a Korm. rendelet 23. § (4) bekezdés,  
 Fgytv. 14. § (6)-(7) bekezdése, 
 az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 4. § (1) bekezdés , 6. § (1) bekezdés c) i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) 

bekezdés b) pontja, (5) bekezdés c) pont, 
 151/2003 Korm. rendelet 1. § (1) és (3) ill. (5) bekezdés, 2. § (1) és (3)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés , 5. 

§ (5)-(7) bekezdés, Melléklet 29. pont, 
 
6. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 

A Társaság előadta az eljárás során, hogy a weboldalon közzétett ÁSZF tartalma 2020.10.22-én készült, közzé 
téve pedig 2020. november 18-án került, amikor is a www.ozontools.hu weboldal elkészült. Az ÁSZF jelenleg 
módosítás alatt áll, mellyel ügyvédüket bízták meg. Köszönik a részletes tájékoztatást a weboldalon fellelhető 
hiányosságokról, hibákról. Igyekeznek minél hamarabb kijavítani és már az új ÁSZF-jük is a kívánt 
követelményeknek megfelelően fog elkészülni. Továbbá a weboldaluk is frissítésre kerül mihamarabb, hogy a 
hiányzó leírások, információk is szerepeljenek. Ezek teljesítésére 7 napot kértek biztosítani. 
 
A Hatóságnak a fentiek szerint meg kellett állapítania, hogy bár a Társaság igyekezett a hibákat, hiányosságokat 
orvosolni, nem sikerült minden szabálytalanságot megszüntetni, sőt az ÁSZF új megfogalmazásával újabb 
jogsértések is keletkeztek. Ugyanakkor a Hatóság nem vitatja, hogy a Vállalkozás maximálisan együttműködő volt 
az eljárás alatt, melyet megfelelő súllyal értékelt is a szankció meghatározása során. 
 
 

                                                      
6 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:32011L0083&from=HU
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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. 
 
A vizsgált termék áralkalmazását illetően a Társaság nyilatkozatában előadta, hogy az „OT-FM-2 Hideg ködös kézi 
sterilizáló ajándék akkumulátoros hidratálóval” megnevezésű termék 2021.02.19-én a vámkezelési megbízást 
követően érkezett meg kínálatukba, így annak árusítása csak azt követően kezdődött meg. A termékből összesen 
4 db került értékesítésre, melyről mellékelten küldik a Hatóság részére a számlákat. 2021. március hónapban 
marketing céljából nagyobb akció került bevezetésre - 16%-os árkedvezmény - , mely eredményeképp a termék 
nettó 10.880 Ft.- ért (bruttó 13.818.- Ft) volt elérhető kínálatukban. Április hónapban csak 8% kedvezményt 
nyújtottak egyes termékeikre. A 16.450 Ft-os ár a termék alap díja, mely összegért elérhető, amikor nem 
biztosítanak akciót. 
 
Az áralkalmazással és akció mértékének, időszakának feltüntetésével kapcsolatban a Hatóság jelen döntésének 
4.1 pontjának c) alpontjában fejtette ki álláspontját, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tényét kellett 
megállapítania. 
 
A Társaság nyilatkozata szerint a 1184 Budapest, Aranyeső utca 8. szám alatti címükön bemutatóterem működik. 
 
Figyelemmel a Társaság honlapján közzétett tájékoztatásokra, megállapítható, hogy az idézett címen nem csupán 
bemutatóterem működik, ugyanis ott kereskedelmi és szerviz tevékenységet is végeznek, így azt fel kell tüntetniük 
az ÁSZF-ben is, melynek a határozathozatal előtt eleget is tettek. 
 

 
7. ábra: A honlapon szereplő tájékoztatás az Aranyeső utcai üzlethelyiségről 

 
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. 
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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. 
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 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.  
 
 
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 és jelen 
határozat meghozatala idején még fennálló 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.  
 
 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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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 

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 nettó árbevétele 5 565 e,-Ft volt, mely adat jellemzi az 
érintett fogyasztói kör csekély 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 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. 

 

9.2.2 A jogsértő állapot időtartama:  

 

A domain-t 2020 augusztus 24-én regisztrálták a Társaság nevében, a céget 2020. augusztus 13-án jegyezték be 

a cégnyilvántartásba. A Vállalkozás nyilatkozata szerint pedig a weboldal 2020. november 18-án indult el. A 

Társaság tehát kezdő vállalkozás, a feltárt jogsértések nem hosszú ideje álltak fenn, ez azonban a körülmények 

értékelésének alapesete, enyhítő körülményként nem értékelendő.  
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Súlyosítja azonban az elkövetés körülményeit, hogy a Vállalkozásnak kezdő vállalkozásként is 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. 

 

A Társaság bár igyekezett változtatni a weboldala tartalmán, ahogy értesült a hatósági eljárás hivatalbóli 

megindulásáról és részletesen tájékoztatásra került a szabálytalanságok tekintetében. Ugyanakkor nem tudta az 

ÁSZF-jét olyan módon megújítani, mely kifogás nélkül megfelelne a hatályos előírásoknak. 

 
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.  

 

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)-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.  

 

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) 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap
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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 
Statútum rendelet 1. § a) pontja, 2. §-a, 3. § (4) bekezdés d) és j) pontjában biztosított hatáskörében, valamint az 
Ákr. 16. §-a szerinti illetékességi ok alapján eljárva hozta meg. 

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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