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H A T Á R O Z A T 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) az SWTE GROUP Kft. (székhely: 2724 
Újlengyel, Határ út 12., adószám: 26095587-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-188554, a továbbiakban: 
Társaság, ill. Vállalkozás) ügyében a PE/002/485-3/2021. iktatószámon, 2021. február 3. napján, a 
Vállalkozás által üzemeltetett https://hu.swiftperformance.io/ elérhetőségű webáruház kapcsán az online 
értékesítésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése tárgyában, hivatalból megindított 
közigazgatási hatósági eljárásban 
 
 

k ö t e l e z i 
 
I. a Társaságot arra, hogy  
 

1. jogsértő magatartását szüntesse meg és a https://hu.swiftperformance.io/ aldomain 
oldalán a szolgáltatás díját a hivatalos magyar fizetőeszközben és bruttó módon is 
tüntesse fel. 

2. Valamint arra, hogy a magyar változat aldomain oldalán a szerződéskötési folyamat során 
a magyar nyelvű ÁSZF-jére való hivatkozást helyezzen el a mostani angol nyelvű helyett. 

 

A I. pontban rögzített kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától 

számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 
 
II. Valamint kötelezi a Vállalkozást arra, hogy a https://hu.swiftperformance.io/ weboldalán 
minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően adjon tájékoztatást, vagyis e körben 
megfelelő módon tüntesse fel az alábbi, jogszabály által előírt, kötelező tájékoztatásokat: 
 

1. a szolgáltató beazonosíthatóságát biztosító adatok körében: 
 

1.1. a vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címét - ha eltér a 
székhely postai címétől, 

1.2. nyilvántartásba vevő szerv megnevezését, 
1.3. adószámát, 
1.4. a tárhelyszolgáltató székhelyét, telephelyét (ha van), 
1.5. A tárhelyszolgáltató e-mail címét. 

 
2. a szerződéskötés feltételei vonatkozásában: 

 
2.1 az elektronikus szerződéskötés lépéseit, 
2.2 A szerződés alakiságáról szóló tájékoztatást (írásban megkötött/ nem írásban megkötött 
szerződésnek minősül) 
2.3 Tájékoztatást a szerződés iktatásáról (iktatják/ nem iktatják) 
2.4 Ha szerződést iktatják, az utólag hozzáférhető lesz-e? 
2.5 Szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatást. 
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3. a szerződéskötés technikai feltételei tárgyában: 
 

3.1 Az általános szerződési feltételeket oly módon kell hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé 
teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 

3.2 "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetést kell 
elhelyezni a megrendelési folyamatban. 
 

4. a szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás témakörében: 
 

4.1 az általános szerződési feltételekben tájékoztatnia kell a fogyasztókat az összes 
lehetséges fizetési módról és feltételeiről 

 
5. Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában: 

 
5.1 A vállalkozás panaszkezelési módját, 
5.2 Az ODR linket is fel kell tüntetnie, valamint tájékoztatást a platform létezéséről, valamint 

arról, hogy az jogviták rendezésére használható. 
5.3 A Békéltető testülethez fordulás lehetőségét, az illetékes békéltető testület nevét, 

székhelyének postai címét. 
5.4 A kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fogalmát 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. 

 
6. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében: 

 
Teljes körűen, a hatályos jogszabályoknak megfelelően adjon tájékoztatást az elállási jog gyakorlásának 
feltételeiről, vagyis tüntesse fel az alábbi, a hatályos jogszabály által előírt, kötelező tájékoztatásokat: 
 

6.1 A fogyasztó az elállási / felmondási jogát a nyilatkozat-minta útján vagy az erre 
vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.  

6.2 Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát rendelkezésre kell bocsátania, vagy a Korm. 
Rendelet mellékletében található mintáról tájékoztatást kell adnia. 

6.3 Az elállási határidő kezdetét szolgáltatás esetén. 
6.4 Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által 

kifizetett teljes összeget. 
6.5 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. 

6.6 Az elállási/felmondási jog hiányáról szóló tájékoztatás, amennyiben a kivételszabály alá 
tartozó terméket értékesít. 

 

A II. pontban rögzített kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától 

számított 30 napon belül köteles eleget tenni. 
 
III. Egyúttal a Hatóság 

 
megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását, 

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

1. a jogszabályi előírásoknak megfelelő általános szerződési feltételeket tegyen közzé magyar 
nyelven. 

2. A szolgáltatás működésével kapcsolatos szavatossági kötelezettségét a Társaság 
általánosságban megfogalmazva ne zárja ki. 

3. A bankkártyával és PayPal-lal való fizetési feltételeket megfelelő mértékben részletezze. 
4. Megfelelő módon tájékoztassa a szerződő feleit a határozott idejű szerződések lejárati idejéről 

és a meghosszabbítás feltételeiről. 
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5. Szolgáltatási csomagjai leírásánál egyértelműen fejezze ki, hogy melyek üzleti célúak, és melyek 
nem. 

 

A III. pontban rögzített kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától 

számított 30 napon belül köteles eleget tenni. 

 

IV. Egyúttal a Hatóság a Vállalkozást 

 

kötelezi 

 

arra, hogy angol nyelvű https://swiftperformance.io/ oldalán a II-III. pontban jelzett 

szabálytalanságokat ugyancsak szüntesse meg, s az előírt tájékoztatásokat angol nyelven is 

vezesse át az angol nyelvű terms and conditions dokumentumában. 

 

A IV. pontban előírt kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától 

számított 30 napon belül köteles eleget tenni. 

 

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 közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Szankciós tv./ Ksztv.) 2. § (3) bekezdésében valamint - a Szankciós tv. 2. § (4) bekezdése értelmében - 
az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor 
az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság 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-

https://swiftperformance.io/
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kormanyablak.kh.gov.hu/client/ linken keresztül kell benyújtani. A képviselő elektronikus 
kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként 
rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő 
meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.  

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

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

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

 
I N D O K O L Á S  

 
1. Eljárási cselekmények 

 
Közérdekű bejelentés alapján, a Gazdasági Versenyhivatal B/109-3/2020. számú, 2020. december 17-én 
kelt, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya 2021. január 8-án kelt 
BP/2200/299-2/2021. számú áttételét követően, figyelemmel az Fttv. előírásaira a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat terén, valamint az Fgytv. panaszkezelési előírásaira, illetve „Az online értékesítés 
fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése‖ elnevezésű országos témavizsgálat irányvonalaira, a 
https://hu.swiftperformance.io/ domain címen elérhető, az SWTE Group Kft. által üzemeltetett weboldal 
2021. február 03-04. között ellenőrzésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Főosztálya által. 
 
A Hatóság által PE/002/485-1/2021. számon iktatott közérdekű bejelentés szerint a Bejelentő 2019-ben 
weboldal gyorsítását elősegítő szolgáltatást vásárolt a Társaságtól egy éves felhasználási időtartalomra. 
Az előfizetési idő lejáratakor a Társaság a Bejelentő előzetes értesítése nélkül a szolgáltatás következő 
évre szóló éves díjával (15.000,-Ft) megterhelte a Bejelentő bankszámlaszámát. A Bejelentő a fentieken 
túl kifogásolta továbbá, hogy a Társaság ÁSZF-je (Licence Agreement) csak angol nyelven 
megismerhető, az adatvédelmi szabályzatban foglaltak hiányosak, valamint a szerződéskötés 
pillanatában nincs lehetőség a kártyaadatok felhasználásáról szóló rendelkezésre azok további 
felhasználása tekintetében. A Bejelentő szerint a Társaság az ezzel kapcsolatos panaszát nem 
megfelelően kezelte, továbbá sem az ÁSZF, sem az adatvédelmi szabályzat nem tartalmaz tájékoztatást 
a vitarendezési fórumokról. A Bejelentő a https://hu.swiftperformance.io/ weboldalról vásárolt, álláspontja 
szerint a Társaság kifogásolt tevékenysége legalább az első vásárlása ideje óta fennáll. A Bejelentő azt 
kifogásolja, hogy a Társaság megtéveszti a fogyasztókat azáltal, hogy évfordulókor előzetes értesítés 
nélkül terheli meg az ügyfelek bankszámláját  a szolgáltatás további díjával. Bejelentő szerint, ha tudott 
volna arról, hogy kártyaadatai mentésre kerülnek az engedélye nélkül és azok felhasználásra kerülnek, 
nem kötött volna szerződést a Társasággal. 

 
1.1 Próbarendelés 

 
A közérdekű bejelentés nyomán a Hatóság PE/002/485-2/2021. számon próbarendelési folyamatot 
kezdett a https://hu.swiftperformance.io/ weboldalon 2021. február 03-án. A weboldal egyben értékesítési 
felület is, mivel az egész weboldal célja a Társaság szolgáltatásának reklámozása és értékesítése. A 
Társaság adatai ekkor csak a partneri feltételekben volt benne angolul, a vásárlók számára szóló ÁSZF-
ben nem, illetve az adatvédelmi nyilatkozatban szerepelt magyarul, adatfeldolgozóként megjelölve. 
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Az oldalon egyféle szolgáltatási csomag van, csak különböző felhasználói kör számra (1, oldal, 4 oldalra, 
korlátlan oldalra). Ugyanakkor az árak forintban nincsenek feltüntetve, csak dollárban és csak dollárral 
lehet fizetni is. 
 
A weboldalon nincsenek feltüntetve kapcsolati adatok, az ÁSZF „Licence Agreement‖-ként van 
feltüntetve, csak angol nyelven elérhető, ugyanakkor ÁSZF-nek nem felel meg, elsősorban az e-
kereskedelmi szabályokat alapul véve. Ugyanakkor a Hatóság a továbbiakban erre a dokumentumra 
hivatkozik „ÁSZF‖-ként. 
 
A weboldal kiterjesztése szerint .hu, a működtető Társaság magyar székhelyű, magyar vállalkozás, a 
szerződéskötés nyelve (bár nincs előzetes tájékoztatásként feltüntetve) magyar, ld. vásárlás menüpont. 
Az ÁSZF 9. pontja szerint a megállapodásra a magyar jogszabályok irányadóak. 
 
A fizetéskor említett „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek‖ feliratban a link a 
Licence Agreement angol nyelvű felhasználási feltételekre mutat. 
 
Bankkártyás fizetést választva be kell írni a kártya adatait, nincs figyelmeztetés arról, hogy azokat tárolják 
és a megrendelés gomb nem magyar, hanem angolul „Place order‖. 
 
Az adatokat kitöltve, a Paypallal való fizetést megjelölve a weboldal átirányított a Paypal fizetési 
felületére, így megállapítható, hogy a vásárlás lehetséges. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a 
webáruház tényleges működésének bizonyítása érdekében végeztünk próbarendelési folyamatot, a 
fentiek szerint meg tudtuk állapítani, hogy a megrendelés lehetséges, a webáruház működik. 
 
1.2 Hatósági ellenőrzés eredményének rögzítése 
 
A Hatóság 2021. február 4-én kelt PE/002/485-2/2021. számú hivatalos feljegyzésében rögzítette 
továbbá a https://hu.swiftperformance.io/ weboldalon működő webáruházban adott tájékoztatásokkal 
kapcsolatban a jelen határozat 3. pontjában részletesen felsorolt szabálytalanságokat. 
 
1.3 Eljárás megindítása hivatalból 
 
Mindezek alapján a Hatóság PE/002/485-3/2021. számú, 2021. február 15-én kelt végzésével értesítette 
a Vállalkozást az eljárás 2021. február 3-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 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, illetve adja elő azokat a tényeket, 
amelyek az ügy eldöntése szempontjából relevánsak lehetnek. Adatszolgáltatásra hívta fel továbbá a 
Vállalkozást, miszerint a honlap mióta működik a kifogásolt adattartalommal, és mikor került a „Licence 
Agreement‖ elnevezésű dokumentum tartalma utoljára módosításra. 
 
A Hatóság PE/002/485-4/2021. számú, 2021. február 15-én kelt intézkedésével értesítette a közérdekű 
bejelentőt a közigazgatási eljárás hivatalbóli megindításáról. 
 
1.4 A Vállalkozás nyilatkozata 
 
A Társaság a végzés kapcsán 2021. március 2-án beérkezett, PE/002/485-5/2021. számon érkeztetett 
nyilatkozatában előadta, hogy az 1997. évi CLV. törvény 14. § (4) bekezdése szerint a határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás kivételt jelent a forintban történő ár feltüntetés alól. Tekintettel arra, hogy cégük 
határon átnyúló szolgáltatást nyújt, sőt elsősorban kifejezetten a nemzetközi piacra szolgáltat, így nem 
köteles forintban feltüntetni a szolgáltatás díját. 
 
Az ár amerikai dollárban való feltüntetése nem valósítja meg az Fttv. 6. § -ban foglalt megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlatot, sőt, mivel a legtöbb elérhető, az általuk is nyújtott szolgáltatás díja – különös 
tekintettel a legnagyobb konkurensekre – amerikai dollárban van meghatározva, az amerikai dollárban 

https://swiftperformance.io/license-agreement/
https://hu.swiftperformance.io/
https://hu.swiftperformance.io/
https://hu.swiftperformance.io/


6 
 

 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

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

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

feltüntetett ár a vásárlót kifejezetten segíti, ha a szolgáltatás díja más, helyettesítő szolgáltatások díjával 
megegyező pénznemben kerül feltüntetésre. Jelenleg nincs a piacon olyan szolgáltatás, amely magyar 
forintban tüntetné fel az árait. Tekintettel arra, hogy az általános kereskedelmi gyakorlatban az általuk is 
nyújtott szolgáltatások ára amerikai dollárban kerül feltüntetésre, egy megfelelően tájékozott vásárlónak 
ez nem jelenthet problémát. 
 
Az Fttv. 7. § (5) bekezdés c.) pontjában megfogalmazottak szerint, az áfa a webshopban kerül 
feltüntetésre, a vásárló országának megadását követően kerül meghatározásra (kép csatolva). 
Tekintettel arra, hogy a konkurens szolgáltatók is hasonló módon járnak el, ez sem lehet megtévesztő 
egy megfelelően tájékozott vásárló számára. 
 
Tekintettel a fent leírtakra, nem valósul meg, hogy az oldalon található információk a fogyasztót olyan 
ügyleti döntés meghozatalára késztetnék, amelyet egyébként nem hozott volna meg, valamint a fent 
leírtaknak megfelelően az oldalon található információk erre nem is alkalmasak. Mindazonáltal, 
módosították a weboldalt, valamint az ASZF-et is, így mostantól mindenhol feltüntetésre kerül, hogy az 
árak nettó árak. 
 
Szolgáltatásukat elsősorban nem fogyasztóknak értékesítik, azt fogyasztók nem is keresik, így üzleti 
megfontolásból, semmilyen marketingtevékenységük, kommunikációjuk nem célozza ezt a réteget. 
 
A közel 3000 aktív előfizetőből mindösszesen 10 olyan hazai ügyfelük van, aki a 1997. évi CLV. törvény 
2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősülhet, közülük mindösszesen egy olyan személy van, aki 
minden kétséget kizáróan a törvény szerint fogyasztónak minősül (a maradék 9 felhasználó még nem 
telepítette a szoftvert egy oldalra sem, így nem állapítható meg, hogy pontosan milyen célra vásárolta). 
 
Ahogy azt a Hatóság is megállapította, a panaszt benyújtó ügyfelük szintén nem minősül fogyasztónak, 
mivel a plugint szakmai közreműködése során, egy üzleti célú weboldal gyorsításához használta. Ebből 
kifolyólag a 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerint nem minősül fogyasztónak (ti: a vásárlás során 
nem az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében járt el). 
Mindemellett törekedtek az egyértelmű kommunikációra az ügyféllel, azonban a válaszaikat ignorálta, 
folyamatosan hatósági eljárás megindításával próbálta kikényszeríteni, hogy részére visszatérítsék a 
vásárlás összegét, ráadásul felesége nevében próbált eljárni – melyet kifogásoltak is – meghatalmazást 
pedig a mai napig nem mutatott be erre vonatkozóan. 
 
Társaságuk alapvetően – a termék jellegénél fogva – nem fogyasztóknak szolgáltat, a felsorolt marketing 
elemek sem fogyasztókat céloznak. A WordPress felhasználók között teljesen általános, hogy 
programozási tudás nélkül készítenek (akár megrendelésre, üzletszerűen) weboldalakat, valamint sok 
esetben egyéb szektorban tevékenykedő vállalkozások veszik igénybe a szolgáltatást, akik szintén nem 
tudnak programozni (pl: ügyvédek, fogorvosok, stb). A ―Nem üzleti célú‖ licenc szintén nem 
fogyasztóknak szól, hanem a Társaságuk társadalmi szerepvállalásának megfelelően méltányolható 
célból történő, elsősorban üzleti felhasználásra: bloggerként, portfólió odalként, munkakeresés céljából 
(önéletrajz), személyes brand (előadóművészek, celebek). 
 
Az Általános szerződési feltételeket érintő észrevételeket köszönik, ezeknek megfelelően Társaságuk 
frissíti, egyértelműsíti, valamint magyar nyelven is elérhetővé teszi a szerződési feltételeket. 
 
Társaságuk egyértelműsíti és átnevezi a license agreement dokumentumot a jobb megérthetőség 
érdekében. Társaságuk azonban most is nyújt garanciát a szolgáltatásra, 14 napig még az üzleti 
felhasználók is indoklás nélkül elállhatnak a szerződéstől, amely esetén teljes pénzvisszafizetésre 
jogosultak, tekintet nélkül arra, hogy a szolgáltatás teljesítése már megkezdődött (pl: képek 
optimalizálásra kerültek, terméktámogatást vettek igénybe, stb). Ezen idő alatt ésszerűen elvárható 
módon lehetősége nyílik a vásárlónak felmérnie azt, hogy a szolgáltatás megfelel-e a céljainak, 
kompatibilis-e a rendszereivel. Technológiailag nem elvárható és szakmaiatlan is arra vonatkozó 
garanciát vállalni, hogy bármely jövőbeni szoftverrel, vagy akár a felhasználó által fejlesztett szoftverrel 
minden esetben megfelelően fog működni a szolgáltatás. Bár a License Agreement 8c pontja jelenleg is 
kitért arra, hogy automatikus az előfizetés beterhelése, valamint a visszaigazoló e-mail is egyértelműsíti, 
hogy határozatlan időre jön létre a szerződés éves díjfizetéssel, ezeket explicit módon belefoglalják a 
javított Általános szerződési feltételekbe. Itt fontosnak tartják megjegyezni, hogy a vásárlóknak az 
automatikus fizetést 10 nappal megelőzően emlékeztető e-mailt is küldenek. A szolgáltatási díjcsomagok 
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esetében a ―Nem üzleti célú‖ licenc sem fogyasztókat céloz, itt olyan felhasználóknak biztosítanak 
díjkedvezményt, akik Társaságuk társadalmi szerepvállalásának megfelelően méltányolható célból 
történő felhasználásra veszik igénybe a szolgáltatást. Álláspontjuk szerint ezen kedvezmény adása nem 
megtévesztő gyakorlat, különös tekintettel arra, hogy a termék eredeti ára $39.99, ezek a kedvezmények 
később kerültek bevezetésre, így nem kétszer annyit fizet aki teljes áron veszi meg, hanem fele annyit 
fizet aki a méltányolható felhasználásra szándékozik igénybevenni a szolgáltatást. Ezen gyakorlat SAAS 
esetében teljesen általános, feltüntetésre is a piaci gyakorlat szerint történt, így nem alkalmas azon 
vásárlók megtévesztésére, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható 
figyelmességgel és körültekintéssel jár el. 
 
A megrendelés során a vásárló egyértelműen tájékoztatva van az aktuálisan fizetendő, valamint az éves 
díjak tekintetében, és két scenário lehetséges (a folyamat során mindkét esetben rá kell kattintani a 
fizetés gombra): 
- PayPal fiókkal fizetés esetén a PayPal oldalán ismételten meg kell erősítenie mind a jelenleg fizetendő, 
mind az éves díjakat 
- Bankkártyával történő fizetés esetén meg kell adni a kártyaadatokat. 
Így teljesül azon feltétel, hogy a megrendelés tevőlegesen elfogadandó tájékoztatás mellett jön létre a 
tekintetben, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Itt is megjegyeznék, hogy a weboldalon 
történő megrendelés menete megegyezik az általános gyakorlattal, így nem lehet megtévesztő azon 
vásárlónak, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és 
körültekintéssel jár el. 
 
Nyilatkoznak, hogy a https://hu.swiftperformance.io weboldal 2019/07/14-e óta üzemel, mivel több apró 
változtatás is történt, a pontos adattartalomra vonatkozóan nem tudnak hitelt érdemlően nyilatkozni, de 
számottevő módosítás az indulást követően nem történt az oldalon. A License Agreement 2020/08/22-én 
került legutóbb módosításra. Továbbá a Társaság nyilatkozott az egyedi látogatók számáról, az 
oldalletöltésekről, a Facebook hirdetésekről1.  
 
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 (a továbbiakban: 
Ksztv.) 

 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‖);  

                                                      
1
 /melyeket a Hatóság a továbbiakban üzleti titokként kezel/ 
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 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‖) 

 
2.2. A feltárt szabálytalanságokra vonatkozó anyagi jogszabályhelyek 
 

2.2.1 az árfeltüntetés tekintetében 
 
A külföldieknek szóló webáruházi oldal a https://swiftperformance.io/ domain címen érhető el, míg a 
magyar közönséget a https://hu.swiftperformance.io/ aldomain címről szolgálják ki. Tehát a célcsoportok 
egyértelműen elkülöníthetőek. Ezért nem releváns a Társaság azon hivatkozása, hogy határon átnyúló 
szolgáltatást nyújtanak, mivel a hu. aldomain kapcsán elvárhatóan a magyar érdeklődők kötnek 
szerződést. 
 
A weboldal tehát magyar fogyasztókat (is) céloz, a szerződéskötés a hu kiterjesztésű aldomain-en 
magyar nyelven folyik, a Társaság által kínált szolgáltatások ára azonban csak amerikai dollárban kerül 
feltüntetésre. Az ÁSZF-ben nincs szó a fizetési nemről. 
 
Az Fgytv. 14. § (1) bekezdése szerint a fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 
külön jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált 
termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. 
 
A (4) bekezdés szerint az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében 
kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. 
 
Az (5) bekezdés alapján a termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a 
fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is 
tartalmazó árat kell feltüntetni. 
 
Az Fgytv. törvényi indokolása szerint a határon átnyúló szolgáltatások esetében nem kötelező a magyar 
fizetőeszköz megjelölése. Ugyanakkor ez a kivételt jelző rendelkezés az Európai Közösség 
valamely más tagállamában honos, és magyarországi fiókteleppel nem rendelkező vállalkozások 
szolgáltatásait érinti. Indoka a szolgáltatások szabad áramlásával kapcsolatos közösségi 
követelmények érvényesülésének biztosítása. Vagyis magyar székhelyű vállalkozásnak, még ha 
értékesítési tevékenysége határon átnyúlik is, magyar fizetőeszközben is meg kell jelölnie a 
szolgáltatás díját. Különösen azért is, mert „hu‖ kiterjesztésű aldomain oldaláról magyar fogyasztók és 
partnerek számára értékesít. 

                                                      
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://swiftperformance.io/
https://hu.swiftperformance.io/
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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Azzal, hogy a Társaság a weboldalán csak amerikai dollárban tünteti fel a vételárat, sérti az Fgytv. 
14. § (4) bekezdését, valamint egyben megvalósítja az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdésének sérelmét, a 
6. § (1) bekezdés c) pontjának és 7. § (1) bekezdésének és (5) bekezdés c) pontjának 
figyelembevételével. 
 
Az angol nyelvű szerződéskötést illetően, mely a https://swiftperformance.io/ fő domainről valósul meg, a 
dollárban való árfeltüntetés természetesen nem szabálytalan a határon átnyúló szolgáltatás esetén, 
ugyanakkor a Korm. rendelet alapjául szolgáló irányelvi rendelkezések figyelembevételével ott sem 
szabályszerű a szolgáltatási csomagok tulajdonságainak ismertetésénél csak a nettó árak feltüntetése, 
további, az ÁFA felszámítására vonatkozó utalás nélkül (2011/83/EU irányelv 5. cikk (1) bekezdés c) 
pont). 
 
A 2011/83/EU irányelv 5. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztót a távollevők között vagy 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől eltérő szerződés vagy annak megfelelő ajánlat mindaddig nem 
köti, amíg a kereskedő egyértelműen és közérthető módon tájékoztatást nem nyújt a fogyasztónak a 
következőkről, ha ezen információk a körülmények alapján nem nyilvánvalóak:  
 az áru vagy szolgáltatás adóval növelt teljes ára, vagy – amennyiben az áru vagy a szolgáltatás 
jellegéből adódóan az árat nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár kiszámításának módja, 
valamint adott esetben az összes fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, hogy 
esetlegesen további költségek merülhetnek fel. 
 

2.2.2  az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályok tárgyában: 
 
A weboldal egyben webshop is, az online felület vásárlás elnevezésű aloldaláról lehet közvetlenül a 
rendelést leadni háromféle szolgáltatási termék esetében. A három csomag a hozzáférések számában 
különbözik, áruk különbözik, a szolgáltatás díja amerikai dollárban van meghatározva.  
 
A Korm. rendelet előírásait a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a továbbiakban: 
fogyasztói szerződés) kell alkalmazni. A Társaság fogyasztók részére is szolgáltat, amit a weboldali 
reklámozási célú üzenetek („programozói tudás nélkül‖, „Nem kell programozónak lenned‖, különleges 
ajánlat nem üzleti célú felhasználásra: https://hu.swiftperformance.io/nem-uzleti-celu-licenc/) is 
alátámasztanak, valamint a Társaság nyilatkozatában is elismeri, hogy fogyasztóknak is szolgáltat. 
 
A Korm. rendelet szabályait a weboldali vásárlás kapcsán alkalmazni kell, nem tartozik a 2. §-ban 
felsorolt kivételszabályok alá. 
 
A közzétett ÁSZF tartalma, valamint az egyéb tájékoztatások tartalma továbbra sem felel meg a Korm. 
rendeletnek a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó előírásainak (11. §), a 
szerződéskötésre vonatkozó formai követelményeknek (14-15. §), a fogyasztót megillető elállási és 
felmondási jog feltételeinek, gyakorlásának feltételeinek (20. §, 22. §), a fogyasztó kötelezettségeiről 
szóló tájékoztatási követelményeknek (26-27. §), a fogyasztót megillető felmondási jog alóli kivételek 
részletezésének (29. § (1) bekezdés m) pont). 
 
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: 
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; 
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes 
összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre 
ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi 
költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a 
vállalkozás panaszkezelési módjáról; 

https://swiftperformance.io/
https://hu.swiftperformance.io/nem-uzleti-celu-licenc/
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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; 
p) adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés 
a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, 
a szerződés felmondásának feltételeiről; 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli 
panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez 
való hozzáférés módjáról; 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről és székhelyének postai címéről. 
 
A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján 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 szerint 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 (3) bekezdés alapján a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles 
legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni 
az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat. 
 
A Korm. rendelet a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás körében 20-29. §-aiban 
rendelkezik az elállási jog gyakorlásának határidejéről és feltételeiről. 
 
A Korm. rendelet 27. § bb) pontja szerint a fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli 
az alábbi költségeket: 
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges 
költségeit, ha 

ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) 
bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön, 
bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak 
tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy 
bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt 
visszaigazolást. 

 
A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti 
jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével 
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 
20. § szerinti jogát. 
 
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. 
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A Társaság tehát jogsértést követ el a fenti tájékoztatási követelmények elmulasztásával, mellyel 
sérült a Korm. rendelet 11. §-a, 14-15. §-a, 20. és 22. §-a, 26-27. §-a, 29. § (1) bekezdés m) pontja és 
az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése. A mulasztások révén egyben megvalósul az Fttv. 
3. § (1)-(2) bekezdésének sérelme, figyelemmel az Fttv. 6. § f) g) és i) pontjára, 7. § (1) 
bekezdésére és (3) bekezdés b) pontjára, (5) bekezdés b) d) és e) pontjára. 
 
Az Ekertv. előírásainak sem felel meg a honlap tartalma. 
 
Az Ekertv. 1. § (1) a) pontja szerint a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarország területéről 
nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásra. 
 
Az Ekertv. 2. § f) pontja szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, 
távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás 
igénybe vevője egyedileg fér hozzá. A Társaság eszerint kétségkívül információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújt, tevékenységére tehát vonatkozik az Ekertv. előírása is. 
 
A 2. § a) pont alapján elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a 
pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, 
ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje 
vagy más módon történő igénybevétele. A Társaság elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt a 
szolgáltatási csomagjai értékesítésével. 
 
Fontos azt is rögzíteni, hogy a Társaság részben Magyarország területére irányuló szolgáltatást végez, 
egyben Magyarország területéről nyújtja szolgáltatását. 
 
Az Ekertv. 2. § g) pontja szerint Magyarország területére irányuló szolgáltatás: minden olyan 
szolgáltatás, melyről a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy 
magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni; továbbá az m) pont szerinti 
alkalmazásszolgáltató valamennyi olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatása, amely 
Magyarországon elérhető, függetlenül attól, hogy az alkalmazásszolgáltató Magyarországon 
letelepedett, vagy bármilyen formában engedélyezett-e, vagy attól, hogy a hozzáférés során akár a 
szolgáltató, akár a felhasználó egyértelműen azonosítható-e. 
 
A h) pont szerint Magyarország területéről nyújtott szolgáltatás: Magyarország területén lévő székhelyén, 
telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos 
tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás. 
 
Az Ekertv. 4. §-a szerint a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 
hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét, 
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba 
való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, 
és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát, 
h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató 
székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató 
részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek. 
 
Az 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. 
 
Az 5. § (2) bekezdése szerint a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően 
köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: 
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a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell 
tenni; 
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a 
szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 
d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről. 
 
A Társaságnak a magyar jogi előírásoknak eleget kell tennie. Így az Ekertv. sérelmével nyújtja 
szolgáltatását akkor, ha nem felel meg a 4. §, valamint az 5. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, 
figyelemmel az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdésére, 6. § (1) bekezdés g) és i) pontjára, 7. § (1) 
bekezdésére, (3) bekezdés b) pontjára, (5) bekezdés b) pontjára. 
 

2.2.3  a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat témakörében: 
 
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 alapján a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) 
vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb 
követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés 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, 
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) bekezdése szerint a 7. § alkalmazásában 
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, 
b) kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi 
rendelkezésekben, illetve 
c) az 1. § (4) bekezdésének a)–d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi 
rendelkezésekben meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott 
kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős. 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés 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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A Hatóság megállapítása szerint a Társaság weboldalán szereplő információk, illetve azok hiánya a 
fogyasztók ügyleti döntésére (a szolgáltató és szolgáltatási díjcsomag tekintetében) kihatással volt. Az 
Fttv. 7. § (5) bekezdés a) c) d) és e) pontja szerint vásárlásra felhívás esetén az áru lényeges jellemzője 
(üzleti előfizetőknek szól), az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár, 
illetve díj (bruttó szolgáltatási díj), a fizetés (milyen módokon), szállítás és teljesítés feltételei, valamint a 
panaszok kezelésének módja, amennyiben ezek eltérnek a szakmai gondosság követelményeitől, olyan 
szerződések esetében, amelyek tekintetében jogszabály elállási jogot biztosít a fogyasztónak, az erre 
való utalás (elállási jog alóli kivételek) - jelentős információnak minősülnek. 
 
Az Fttv. 7. §-a esetében nem jelenik meg a szakmai gondosság követelménye, s ezen belül a 
jóhiszeműség alapelvének megfelelő elvárható gondosság vizsgálata [Fttv. 3. § (2) bekezdés a) pont], 
mivel minden megtévesztő (Fttv. 6-7. §, illetve az Fttv. melléklet 1-23. pont) kereskedelmi gyakorlat 
ellentétes a szakmai gondossággal (ezt a megközelítést elfogadta az FKMB is a 93/2009. VJ ügy 
felülvizsgálata tárgyában hozott 5.K.29.645/2013/10. számú ítéletében). Onnantól kezdve pedig, hogy 
akár egy fogyasztó ügyleti döntésére is kihatással volt a weboldalon feltüntetett jelentős információ a 
termékkel kapcsolatban, vizsgálható a tájékoztatás megtévesztő volta.  
 
A megtévesztő tájékoztatás, mint jogszabálysértő kereskedelmi tevékenység megállapítása és 
szankcionálása nem feltételezi, hogy a jogsérelemnek ténylegesen be kellene következnie, az azzal is 
megvalósul, ha a sérelem lehetősége fennáll. „Az Fttv. 3. §-a (1) bekezdése szerinti tilalom 
megtévesztésre alkalmas magatartás tanúsítása miatti megsértésének megállapíthatóságához nem 
szükséges, hogy a fogyasztókat, illetve akár csak egy fogyasztót is ténylegesen sérelem érjen. Ennek 
megfelelően az Fttv. megsértése miatt eljáró hatóságnak nincs arra irányuló kötelezettsége, hogy a 
döntésében pontosan megjelölje azokat a fogyasztókat, akinek a vonatkozásában ez megtörtént.‖ 
[FKMB 30.K.31.340/2015/15. (102/2013. VJ)]. 
 
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. 
 
3. A Hatóság az alábbi tényállást állapította meg 
 
A weboldal tartalmát a Hatóság a további hivatkozásaiban az alábbiak szerint rövidíti: 
 
 Licence Agreement (továbbiakban: ÁSZF): https://swiftperformance.io/license-agreement/  
 Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF új): https://hu.swiftperformance.io/altalanos-

szerzodesi-feltetelek/ 
 Terms and Conditions (továbbiakban: ÁSZF angolul): https://swiftperformance.io/terms-and-

conditions/  
 
A 2021. február 03-ai próbarendelés és ellenőrzés eredményeképpen, valamint a weboldalon elhelyezett 
tájékoztatások figyelembevételével az alábbi tényállások felderítésére került sor a Hatóság által, melyet a 
Hatóság 3-mas alszámú végzésével közölt a Társasággal. 
 

3.1  árfeltüntetési szabálytalanság 
 
A weboldal magyar fogyasztókat (is) céloz, a szerződéskötés magyar nyelven folyik, a Társaság által 
kínált szolgáltatások ára azonban csak amerikai dollárban kerül feltüntetésre az Fgytv. sérelmével. Az 
ÁSZF-ben nincs szó a fizetési nemről. 
 

https://swiftperformance.io/license-agreement/
https://hu.swiftperformance.io/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
https://hu.swiftperformance.io/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
https://swiftperformance.io/terms-and-conditions/
https://swiftperformance.io/terms-and-conditions/
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3.2  panaszkezelési szabályok betartásának ellenőrzése 

 
A közérdekű bejelentéshez csatolt, a Bejelentő és a Társaság közötti levelezést megvizsgálva 
megállapítható, hogy bár a Bejelentő panaszát elutasították, azzal kapcsolatban az Fgytv. 17/A. § (8) 
bekezdésében előírtak egyszer sem teljesültek a Társaság válaszlevelei kapcsán. 
 
Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy Bejelentő nem fogyasztói minőségében járt el, a 
szolgáltatást gazdasági érdekkörében vette igénybe. Az Fgytv. panaszkezelési szabályainak ellenőrzése 
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkoznak, így ezzel kapcsolatban a Hatóság 
hatásköre hiányában nem alkalmazott felelősségrevonást, 
 

3.3  elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályok megsértése 
 

3.3.1 A Korm. rendelet szabályait a weboldali vásárlás kapcsán alkalmazni kell, nem tartozik a 
kivételszabályok alá. 

 
A közzétett ÁSZF tartalma, valamint az egyéb tájékoztatások tartalma az első ellenőrzés idején szinte 
semmiben nem felelt meg a Korm. rendelet előírásai kapcsán: a szerződéskötést megelőző 
tájékoztatásra vonatkozó előírásainak (11. §), a szerződéskötésre vonatkozó formai követelményeknek 
(14-15. §), a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog feltételeinek, gyakorlásának feltételeinek (20. 
§, 22. §), a fogyasztó kötelezettségeiről szóló tájékoztatási követelményeknek (26-27. §), a fogyasztót 
megillető felmondási jog alóli kivételek részletezésének (29. § (1) bekezdés a) pont). 
 

3.3.2 Az Ekertv. előírásainak sem felel meg a honlap tartalma. 
 
A Társaság kétség kívül információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, tevékenységére 
tehát vonatkozik az Ekertv. előírása is. A Társaság elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt a 
szolgáltatási csomagjai értékesítésével. Fontos azt is rögzíteni, hogy a Társaság részben Magyarország 
területére irányuló szolgáltatást végez, egyben Magyarország területéről nyújtja szolgáltatását. 
 
A Társaságnak a magyar jogi előírásoknak eleget kell tennie. Így az Ekertv. sérelmével nyújtja 
szolgáltatását akkor, ha nem felel meg a 4. §, valamint az 5. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, 
figyelemmel az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdésére, 6. § (1) bekezdés g) és i) pontjára, 7. § (1) bekezdésére, 
(3) bekezdés b) pontjára, (5) bekezdés b) pontjára. 
 

3.3.3 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló szabálytalanságok 
 
A Társaság tevékenysége kapcsán a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megítélése során 
elsősorban megtévesztő mulasztásban megvalósuló szabálytalanságok tapasztalhatók a fentiek szerint. 
 

 Megtévesztő a Társaság azon gyakorlata, hogy ÁSZF-nek hívja az egyébként licensz szerződés 
feltételeit tartalmazó dokumentumot. (Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § 
(1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont) 

 Megtévesztő tájékoztatásként szerepel az is, hogy nincs garancia a szolgáltatás megvásárlása 
kapcsán. (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m) pont, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) 
bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont és (5) bekezdés d) és e) pont) 

 Megtévesztő mulasztásban megnyilvánuló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, hogy az 
ÁSZF-ben nincs tájékoztatás a fogyasztók részére arról, hogy a bankkártya adatok regisztrálásra 
kerülnek és a szolgáltatási időszak lejártával az újabb szolgáltatási időszak megváltása 
automatikusan levonásra kerül a bankkártyáról. (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés p) pont, Fttv. 
3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (5) bekezdés d) pont) 

 A Hatóság álláspontja szerint az automatikus megújítás és költséglevonás a jelenleg biztosított 
tájékoztatás korlátozott mértéke és nyelvezete mellett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak 
minősül. A Társaság ugyanis nem tájékoztatja külön a fogyasztókat a szerződés lejártának 
idejéről, hanem automatikusan meghosszabbítja a szerződést és le is vonja a szolgáltatás díját, 
a felhasználóknak pedig nincs lehetőségük arra, hogy a díjfizetési időtartamot önmaguk 
válasszák meg, ezzel korlátozva jogaik szabad gyakorlásában. Sem a megrendeléskor nincs 
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tevőlegesen elfogadandó tájékoztatás arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, e 
tekintetben az angol nyelvű felhasználási feltételek sem tartalmaznak tájékoztatást. (Korm. 
rendelet 15. § (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés c) 
és d) pont) 

 A szolgáltatási csomagok feltüntetésénél nem egyértelmű, hogy a Single, Multi és Developer 
csomagok csak üzleti célú felhasználóknak ajánlott, mivel ez nem került feltüntetésre. (Fttv. 6. § 
(1) bekezdés c) pontja, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) és c) pont) 

 
4. A Hatóság további ténymegállapításai a Vállalkozás nyilatkozatát követően 
 
A Vállalkozás 2021. március 2-án arról értesítette a Hatóságot, hogy a weboldalon feltárt hibákat, 
hiányosságokat részben kijavította, - még a határozathozatal előtt - az ÁSZF-et módosította, aktualizálta. 
Ennek megfelelően a Hatóság március 4-én újra ellenőrizte a webáruházat, melyet PE/002/485-6/2021. 
számú hivatalos feljegyzésében rögzített és az alábbiakat állapította meg.  
 

A weboldalon elhelyezett általános szerződési feltételeknek átnevezett dokumentum ÁSZF-ként való 
részletes vizsgálatára a Hatóság ekkor kerített sort, mivel addig sem elnevezésében, sem tartalmában 
nem volt ÁSZF-nek minősíthető a dokumentum. 
 

A magyar célközönségnek szánt aldomain weboldalon – a Társaság által eszközölt 2021. 03.02-ai 
változtatásokat követően – azonban továbbra is tapasztalható a 3.1 pontnak megfelelő árfeltüntetési 
szabálytalanság, a 3.3 pontban leírt elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályok megsértése, 
valamint a 3.4 pontja szerinti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló szabálytalanságok. 
 
5. A megállapított jogsértő tényállások 
 
Figyelemmel a határozathozatal idején még fennálló szabálytalanságokra, a Hatóság az alábbi tényállási 
elemek jogsértő voltát rögzítette és ezek képezik az alkalmazott szankció alapját: 
 

5.1 árfeltüntetést érintő szabálytalanság 
 
A weboldal magyar fogyasztókat (is) céloz, a szerződéskötés magyar nyelven folyik, a Társaság által 
kínált szolgáltatások ára azonban csak amerikai dollárban kerül feltüntetésre, forintban nem közlik a 
bruttó árakat. Az ÁSZF-ben továbbra sincs szó a fizetési nemről, vagy a szerződéskötés nyelvéről. 
(Fgytv. 14. § (4) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdésének sérelme, a 6. § (1) bekezdés c) 
pontjának és 7. § (1) bekezdésének és (5) bekezdés c) pontjának figyelembevételével). 
 

5.2  Részletezve a honlapon fellelt szabálytalanságok a Korm. rendelet és az Ekertv. tükrében: 
 

 szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok tárgyában: 
 
a) A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe - ha eltér a székhely 

postai címétől /Nincs feltüntetve a Társaság telephelye/ [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. 
§ (1) bekezdés d) pont, Ektv. 4. § b) pont] 

b) Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése /nincs feltüntetve a cégjegyzék szerinti Budapest 
Környéki Törvényszék Cégbírósága/ [Ektv. 4. § d) pont] 

c) A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye (ha van) - kivéve, ha ez egyébként is 
megismerhető /nincs feltüntetve/  [Ektv. 4. § h) pont] 

d) A tárhelyszolgáltató e-mail címe - kivéve, ha ez egyébként is megismerhető /nincs feltüntetve/ 
[Ektv. 4. § h) pont] 

 

 szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás témakörében nem tüntette fel az alábbi 
adatokat: 

 
a) Az elektronikus szerződéskötés lépései [Ektv. 5. § (2) bekezdés a) pont] 
b) Tájékoztatás a szerződés alakiságáról (írásban megkötött/ nem írásban megkötött 

szerződésnek minősül) [Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont] 
c) Tájékoztatás a szerződés iktatásáról (iktatják/ nem iktatják) [Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont] 
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d) Ha szerződést iktatják, az utólag hozzáférhető lesz-e? [Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont] 
e) Szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatás (akkor is, ha csak magyar nyelven) 

[Ektv. 5. § (2) bekezdés d) pont] 
 

 a szerződéskötés technikai feltételei vonatkozásában: 
 

a) Szolgáltatói tájékoztató kinyomtathatóságának technikai feltétele biztosított-e? /Sem 
letölthető dokumentum fájl (pl PDF), sem link nincs hozzá. / [Ektv. 5. § (1) bekezdés) 

b) "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés /Nincs a 
megrendelés leadása előtt, az ÁSZF-ben sincs/ [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 15. § (2) 
bekezdés] 

 

 a szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás témakörében: 
 

a) Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás nem megfelelő, mivel a termékek 
adatlapján nettó árakat tüntet fel [Fgytv. 14. § (5) bekezdés, Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés e) pont, Fttv. 7. § (1) bekezdés és (5) bekezdés c) pont ]. 

b) Fizetés feltételei (fizetési módok) /Az ÁSZF 5. pontjában nincs részletezve, milyen fizetési 
módokat biztosít a bakkártyás online fizetésen kívül/ [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § 
(1) bekezdés h) pont, 15. § (3) bekezdés] 

 

 az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában nincs információ az alábbiakról: 
 

a) A vállalkozás panaszkezelési módja [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) 
pont] 

b) ODR link megléte, valamint tájékoztatás a platform létezéséről, valamint arról, hogy az 
jogviták rendezésére használható (524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés) 

c) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, az illetékes békéltető testület neve, székhelyének 
postai címe [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) v), w) pont] 

d) Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) 
bekezdés m) pont] 

 

 A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás [45/2014. Korm. Rendelet 11. § 
(1) bekezdés i) pont] körében nincs tájékoztatás arról, hogy 

 
a) Elállási/Felmondási nyilatkozatminta rendelkezésre áll, vagy a Korm. Rendelet 

mellékletében található mintáról [45/2014. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont] 
b) A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre 

vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával 
c) Elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a 

szerződéskötéskor 
d) Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett 

teljes összeget 
e) 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 

f) Az elállási jogról a Korm. Rendeletnek megfelelően nem tájékoztat, annak hiányáról sem, pl. 
27. § bb) pont és 29. § (1) bekezdés m) pont. 

 
5.3 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló szabálytalanságok 

 
A Társaság tevékenysége kapcsán a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megítélése során 
elsősorban megtévesztő mulasztásban megvalósuló szabálytalanságok tapasztalhatók a fentiek szerint. 
 

a) Megtévesztő a Társaság azon gyakorlata, hogy ÁSZF-nek hívja az egyébként licensz 
szerződés feltételeit tartalmazó dokumentumot. Az ÁSZF általános követelményeinek a 
dokumentum továbbra sem felel meg, elsősorban a licensz felhasználási feltételeit foglalja 
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magában. (Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) 
bekezdés b) pont) 

 
b) Megtévesztő tájékoztatásként szerepel az is, hogy nincs garancia a szolgáltatás 

megvásárlása kapcsán. A Társaság előre kiköti, hogy nem terheli semmilyen felelősség, ha 
a megvásárolt szolgáltatás nem fut, vagy nem megfelelően a felhasználó gépén. A 
szolgáltatás működésével kapcsolatos szavatossági kötelezettségét a Társaság nem 
zárhatja ki. (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m) pont, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) 
bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont és (5) bekezdés d) és e) pont) 

 
c) Megtévesztő mulasztásban megnyilvánuló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, hogy az 

ÁSZF-ben most már van ugyan tájékoztatás a fogyasztók részére arról, hogy a bankkártya 
adatok regisztrálásra kerülnek, de a megfogalmazás, miszerint: erre az „automatikus 
fizetések lebonyolítása céljából‖ van szükség, nem kerül megfelelően tisztázásra. 
Ugyanakkor ezáltal a bankkártyával való fizetőket megkülönbözteti azoktól, akik Paypallal 
fizetnek, és ez sincs egyértelműsítve az ÁSZF-ben. Ez korlátozza az átlagfogyasztót annak 
eldöntésében, hogy ennek ismeretében is kíván-e szerződést kötni a Társasággal. (Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés p) pont, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. 
§ (1) bekezdés és (5) bekezdés d) pont) 

 
d) Elvileg elfogadhatóak olyan szerződési feltételek, amelyek automatikusan 

meghosszabbítják a határozott idejű szerződést; ahhoz azonban, hogy a tisztességesség 
követelményének megfeleljen, az adott feltételben ésszerű időt kell biztosítani a fogyasztó 
részére annak érdekében, hogy kifejezhesse szándékát a szerződés meghosszabbítására; 
vagy a szerződés feltételeinek újratárgyalására.  
 
A Hatóság álláspontja szerint az automatikus megújítás és költséglevonás a jelenleg 
biztosított tájékoztatás korlátozott mértéke mellett tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatnak minősül. A Társaság ugyanis nem tájékoztatja külön a fogyasztókat a 
szerződés lejártának idejéről, hanem automatikusan meghosszabbítja a szerződést és le is 
vonja a szolgáltatás díját, a felhasználóknak pedig nincs lehetőségük arra, hogy a díjfizetés i 
időtartamot önmaguk válasszák meg, ezzel korlátozva jogaik szabad gyakorlásában. A 
Társaság ugyan hivatkozik arra, hogy a lejárat előtt egy héttel levelet küldenek a szerződő 
fél felé, de ezt nem támasztották alá bizonyítékkal, s a közérdekű bejelentés tartalma sem 
támasztja alá. 
 
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. Az első ellenőrzést tekintve a 
szerződéskötéskor alkalmazott angol nyelvű licensz felhasználási feltételek egy tájékozottan 
és észszerűen eljáró fogyasztó számára nem kellő mértékben és nem magyar nyelven 
hívták fel a figyelmet a szerződés automatikus meghosszabbítására és arra, hogy ez 
fizetési kötelezettséggel jár a felhasználó számára. 
 
Sem a megrendeléskor nincs tevőlegesen elfogadandó tájékoztatás arról, hogy a 
megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, e tekintetben az angol nyelvű felhasználási 
feltételek sem tartalmaznak tájékoztatást. Ez a magyar nyelvű ÁSZF létrehozásával sem 
valósult meg. (Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) 
bekezdés, (5) bekezdés c) és d) pont) 
 

e) A szolgáltatási csomagok feltüntetésénél nem egyértelmű, hogy a Single, Multi és 
Developer csomagok csak üzleti célú felhasználóknak ajánlott, mivel ez nem került 
feltüntetésre, ugyanakkor ezen ajánlatoktól elkülönülten, szinte mellékesen jelenik meg az 
oldalon a „nem üzleti célú felhasználásra‖, tehát a fogyasztók szemszögéből értékelve, a 
magánszemélyeknek kínált díjcsomag, aminek az ára azonban már csak további klikkelés 
után tudható meg. Ennek ára fel annyi, mint az ugyanúgy egy oldali üzemeltetésre kínált 
Single díjcsomag. Ugyanakkor a Single díjcsomagnál sem szerepel további leírás, így az 
sem, hogy az szakmai felhasználásra készült. Az áraink menüpontban pedig nem is 
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szerepel a „nem üzleti célú‖ szolgáltatási csomagok feltüntetése. Vagyis a fogyasztókat 
jelen megjelenítésben megtévesztheti a díjcsomagok feltüntetése, és adott esetben a Single 
díjcsomag választásával dupla annyi fizetési kötelezettségük keletkezik. Fttv. 6. § (1) 
bekezdés c) pontja, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) és c) pont) 

 
6. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
Jelen döntés 5.1 – 5.3 pontban felsoroltak tekintetében a Hatóság megállapította a fentiekben 
részletezett jogsértések megvalósulását, melyek sértették az alábbi rendelkezéseket: 
 
 az Fgytv. 14. § (4) és (5) bekezdése, 
 az Ektv. 4. § b) d) és h) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés a) b) és d) pontja, 
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d) e) h) i) m) p) v) w) pontjai, 15. § (2)-(3) bekezdése, 20-29. §-

ai, köztük a 27. § bb) pontja és 29. § (1) bekezdés m) pontja 
 az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése, 
 az Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) 

bekezdés b) pontja, 7. § (5) bekezdés a) c) d) és e) pontja, 9. § (1) bekezdése, 
 a 453/2016 Kr. 1. § a) pontja. 
 
7. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 

A forintban való árfeltüntetést érintően a Hatóság jelen döntésének 2.2.1 pontjában részletesen reagált. 
A kivételszabály a magyarországi székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozásokra vonatkozik. A 
„hu‖ aldomainről magyar nyelven, magyar partnerekkel köt szerződést, így forintban is fel kell tüntetnie 
az árakat, bruttó módon is, ez utóbbit nem csak a kosárba való helyezést követően, hanem előzetes 
tájékoztatásként is. Nem az kifogásolt tehát, hogy dollárban is feltüntetik a szolgáltatás árát, hanem az, 
hogy csak abban tüntetik fel. Figyelemmel arra, hogy más országok aldomain-je nincs alárendelve a 
fődomain-nek - a Hatóság szúrópróbaszerű vizsgálata eredményeként -, így a „hu‖ aldomain 
egyértelműen a magyar fogyasztókat célozza meg. 
 
A vállalkozások által magánfogyasztók számára nyújtott e-kereskedelmi szolgáltatások („B2C 
szolgáltatás‖) a „rendeltetési hely elvének‖ hatálya alá tartoznak, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó 
lakóhelye szerinti országban alkalmazandó adókulcsot kell alkalmazniuk. A rendeltetési hely elve 2003 
óta vonatkozik az Unión kívüli országokból uniós fogyasztóknak nyújtott digitális B2C szolgáltatásokra. 
2015 eleje óta ugyanez az elv alkalmazandó az uniós szolgáltatók által egy másik tagállambeli fogyasztó 
számára nyújtott e-kereskedelmi szolgáltatásokra is. Korábban az ilyen szolgáltatásokra a szállító 
székhelye szerinti ország héa-kulcsát kellett alkalmazni. A Társaság tehát helyesen jár el, amikor angol 
nyelvű oldalán a fogyasztó lakóhelye szerinti ÁFA tartalmat jeleníti meg a fizetési folyamat során. 
 
Ha a Társaság székhelye az EU-ban van, az általános forgalmi adó (áfa, a vonatkozó uniós 
jogszabályok szerinti hozzáadottérték-adó) felszámítására, megfizetésére, illetve visszaigénylésére más 
és más szabályok alkalmazandók attól függően, hogy a Vállalkozás melyik országban vásárol vagy ad 
el, illetve hogy árukat vagy szolgáltatásokat értékesít-e. Ha például a Társaság egy másik EU-országban 
működő, uniós adószámmal rendelkező cég részére értékesíti termékét, nem kell áfát felszámítania ez 
után az ügylet után. 
 
Ugyanakkor az ÁFA tartalom országonkénti változása esetén a szolgáltatások ismertetése esetében az 
angol nyelvű fő domain esetében is lehetőségük lenne az előzetes tájékoztatás megadására. Külföldi 
partner esetében sem állíthatják azt ugyanis, hogy fogyasztók részére nem engedélyezik a szolgáltatási 
csomagok megvásárlását, vagyis a fogyasztók számára a bruttó árakról, vagy legalább annak 
kiszámítási folyamatáról való tájékoztatást kell előzetesen adniuk, mely nem csak a fizetési folyamattal 
egyidőben. Az előzetes tájékoztatás valójában azzal is megvalósulhatna, ha a csomagok esetében lenne 
egy tájékoztatás arról, hogy az árak nettó árak és a fogyasztó lakóhelyétől függően hozzáadásra 
kerül(het) további ÁFA tartalom. 
 
A hivatkozott konkurens szolgáltatók nem magyarországi telephellyel, székhellyel rendelkező 
vállalkozások, így rájuk a forint feltüntetése nem vonatkozik. Ugyanakkor mindegyik szabálytalan módon 
teszi, sőt nem teszi közzé általános szerződési feltételeit, így mások szabálytalan kereskedelmi 
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gyakorlatára való hivatkozása nem menti ki a Társaság jogszabályokban rögzített kötelezettségeinek 
teljesítését. 
 
A Társaság szerint szolgáltatásukat elsősorban nem fogyasztóknak értékesítik, azt fogyasztók nem is 
keresik, így üzleti megfontolásból, semmilyen marketingtevékenységük, kommunikációjuk nem célozza 
ezt a réteget. Ugyanakkor – a Hatóság álláspontja szerint - nem is zárhatják ki, hogy szolgáltatásukat 
fogyasztók vegyék igénybe, hiszen egy álláskereső, vagy egy blogger is fogyasztónak minősülhet az 
Fgytv. vonatkozásában. 
 
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.) 
 
Adott esetben tehát egyetlen reklám, egyetlen információközlés (vagy akár a megfelelő információ 
hiánya . ld. megtévesztő mulasztás) is lehet kereskedelmi gyakorlat, amellyel a vállalkozás megsértheti 
az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését, és a jogsértés attól függetlenül fennáll, hogy a fogyasztó utóbb, illetve 
egyéb helyekről teljeskörűen megismerheti a valós információkat. (Vj-5/2011.) 
 
A jogsértés megállapíthatósága szempontjából pedig közömbös, hogy a vállalkozás a kifogásolt 
tájékoztatást miként értelmezte, a közléssel mit szeretett volna kifejezésre juttatni, ugyanis a 
tájékoztatást a fogyasztók szempontjából kell értelmezni. (Vj-72/2003.) 
 
Összességében akár egy fogyasztó előzetes félretájékoztatása is minősülhet tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatnak, amennyiben a tájékoztatás tartalma, vagy éppen annak hiánya a fogyasztó 
érdemi döntését befolyásolja a szolgáltató és szolgáltatás választását illetően. 
 
A közérdekű bejelentő egyértelműen nem minősült fogyasztónak, ezért panaszával kapcsolatban a 
Hatóság nem járt közre, ezért a Társaságnak a panasz kezelésével kapcsolatos álláspontja jelen 
esetben nem releváns. 
 
Bár a Társaság módosításokat eszközölt az ÁSZF-jén, és az új ÁSZF-et már valóban általános 
szerződési feltételeknek hívja, az új dokumentum továbbra sem felel meg a fenti jogszabályi 
előírásoknak. Ugyanakkor a Hatóság pozitív körülményként értékelte a Vállalkozás együttműködési 
készségének megnyilvánulását, valamint azt, hogy fogyasztóvédelmi hatóság által ellenőrzésre a 
weboldal még nem került, ezáltal a Társaság büntetlenségét, így eljárásában közigazgatási bírságot 
nem, hanem kötelező rendelkezést alkalmazott. 
 
Nem vitatott, hogy a Társaság biztosítja, hogy 14 napig még az üzleti felhasználók is indoklás nélkül 
elállhatnak a szerződéstől, amely esetén teljes pénzvisszafizetésre jogosultak, tekintet nélkül arra, hogy 
a szolgáltatás teljesítése már megkezdődött. Fogyasztóvédelmi szempontból az vitatott, hogy a 
Vállalkozás nem ad egyértelmű tájékoztatást feltételei között arról, hogy szolgáltatása esetében a Korm. 
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rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján – mint kivételszabály - a fogyasztókat nem illeti meg a 
Korm. rendeletben biztosított elállási jog. Ugyanis a Társaság által biztosított 14 napos próbaidőszak 
nem azonos a Korm. rendeletben előírt elállási joggal, s melynek feltételeit a Vállalkozás megszabhatja. 
 
Ugyanakkor az is kifogásolható, hogy a Ptk-ban előírt, alapvetően nem kizárható szavatossági jogok 
gyakorolhatóságát a Társaság feltétel nélkül, előzetesen elutasítja. Szolgáltatása kapcsán, fogyasztói 
szerződés esetén ugyanis két évig, vagy hamarabb lejáró konkrét időszakhoz kötött szerződés esetén 
annak lejártáig (de nem csak 14 napig) kellékszavatossági felelősséggel tartozik (Ptk. 6:157-6:178. §). 
 
A Ptk. 6:157. § (1) bekezdése szerint a kötelezett (vagyis a Társaság) 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. A (2) bekezdés 
szerint 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. 6:177. § (2) bekezdése alapján a kötelezett mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha 
a hiba a jogosult által adott 
a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára; 
b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy 
c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére 
vezethető vissza, és e körülményekre a kötelezett a jogosultat figyelmeztette. 
A Társaság tehát ezekben az esetekben mentesülhet a szavatossági felelőssége alól. 
 
A szolgáltatási díj automatikus megújítása és levonása kapcsán sem a Társaság nem igazolta, sem a 
közérdekű bejelentés adatai nem támasztják alá, hogy az éves díj ismételt levonása előtt 
figyelmeztetnék az ügyfeleket. Az pedig semmiképp nem szerepelt a feltételek között, hogy a bankkártya 
adatai mentésre kerülnek. A fogyasztók ügyleti döntését befolyásoló tényező, hogy bankkártya adataikat 
ki és mi célból használja újabb engedélykérés nélkül. 
 
Nem a „nem üzleti célú‖ felhasználóknak készült díjcsomag ára a megtévesztő a fogyasztók számára, 
hanem összességében értékelve a honlapon fellelhető információkat, a többi díjcsomag, és 
elsődlegesen az egy gépre szóló felhasználói licensz esetében nem egyértelmű, hogy az szakmai 
felhasználók számára, vállalkozásoknak szóló árajánlat, így a fogyasztók számára nem bizonyos – 
figyelembevéve azt is, hogy az árak linkjén nem is szerepel minden díjcsomag – hogy számukra a 
kedvezőbb díjcsomag igénybevétele fele annyi költséggel jár. Illetve az sem egyértelmű, hogy a Single 
díjcsomag és a „nem üzleti célú felhasználásra‖ szóló díjcsomag tartalmában eltér-e, mivel mindkettő 
egy felhasználói oldalra vonatkozik. 
 
Önmagában a szolgáltatási csomag rendelési folyamatában biztosított fizetési lehetőség nem teljesíti a 
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének előírásait, hiszen minden webshopban van fizetési lehetőség 
biztosítva. A vállalkozás azonban 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. A fizetési folyamatban sem ilyen felirat nincs, sem az elfogadandó ÁSZF nem utal erre. Így a 
fogyasztó részéről a tevőlegesen való tudomásulvétele (tehát valamit tennie kell a tájékoztatás 
elfogadását jelezvén, pl. kipipálandó checkbox) nem valósul meg. Felhívja továbbá a Hatóság a 
Vállalkozás figyelmét arra, hogy a magyar nyelvű vásárlási oldalon helytelenül továbbra is az angol 
nyelvű általános szerződési feltételek jelennek meg a fizetési folyamatban. 
 
8. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
8.1 Kötelezés és fogyasztóvédelmi bírság alkalmazhatósága 
 
A Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján közigazgatási szabályszegés esetén közigazgatási bírság 
alkalmazható. 
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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. 
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. 
 
8.2 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 d) h) i) m) p) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a 
Hatóság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért 
felelős minisztérium számára.  
 
9. Az alkalmazott jogkövetkezmények 
 
Összegezve a fentieket, a Vállalkozás a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat elkövette, 
valamint a rendelkezésre álló dokumentumok is alátámasztják ezen jogsértések minden kétséget kizáró 
megtörténtét.  
 
9.1 A Vállalkozás kötelezése 
 
A rendelkező részben megjelölt kötelező rendelkezés lefedi a jelen vizsgálat során fellelt és bizonyított 
és jelen határozat meghozatala idején még fennálló szabálytalanságot, annak kiküszöbölése elsődleges 
a fogyasztók érdekeit tekintve.  
 
Eszerint a Hatóság elrendelte, hogy a Vállalkozás a jogsértést szüntesse meg, valamint a megszüntetés 
érdekében tett intézkedéseiről a Hatóságot az előírt határidőn belül értesítse. 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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9.2 Fogyasztóvédelmi bírság 
 
A Vállalkozásnak a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon közzétett 2018. és 2019. évi beszámolója 
alapján a Hatóság megállapította, hogy a Társaság összes foglalkoztatotti létszáma 2018-ban 1 fő, 
2019-ben 2 fő volt, éves nettó árbevétele 2018-ban 31.789e Ft, 2019-ben 19.127e Ft volt. A Kkvtv. 3. § 
(2) bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével a Társaság kis/középvállalkozásnak 
minősül. 
 
Bár a Vállalkozás súlyosan megsértette az elektronikus kereskedelmi szabályokat, a fokozatosság 
elvének betartásával a Hatóság a Szankció törvény 6. § (3) bekezdésének és 2. § (3) bekezdés a) 
pontjának figyelembevételével jelen döntésében fogyasztóvédelmi bírságot nem alkalmazott, hanem az 
Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) c) pontja alapján kötelező és tiltó rendelkezéseket írt elő a Társaság terhére 
az alábbi mérlegelési szempontok alapján. 
 
9.3 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.  
 

10. Mérlegelési szempontok 

 

10.1 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. 

 
A Ksztv. 10. § (1) bekezdése értelmében közigazgatási szankció kiszabása esetén a hatóság az eset 
összes lényeges körülményét értékelve, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről: 
a) a jogsértéssel okozott hátrány, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 
kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, 
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, 
c) a jogsértéssel érintettek körének nagysága, 
d) a jogsértő állapot időtartama, 
e) a jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága, 
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása, valamint 
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlya. 
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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.  

 

10.2 A Hatóság a Vállalkozás terhére történő jogkövetkezmény megállapításánál az alábbi 

körülményeket értékelte 

 

10.2.1 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. 

 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 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. 

 

10.2.2 A jogsértő állapot időtartama:  

 

A Társaság nyilatkozata szerint a magyar nyelvű aldomain oldalt 2019. július 14-e óra üzemelteti. Az 

aldomain létrehozása idején a 2014. óta élő elektronikus kereskedelmi szabályok voltak hatályban, 

ennek ellenére a Társaság ennek figyelmen kívül hagyásával állította össze általános szerződési 

feltételeit, melyet ráadásul angol nyelven tett közzé, és az sem felelt meg az ÁSZF tartalmi 

követelményeinek. A jogsértés megvalósulása tehát 2019 óta, rendkívül hosszú ideje, folyamatosan 

valósult meg. 

 
10.2.3 A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása:  
 
A Hatóság a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában rendelkezésre álló adatok alapján figyelembe 
vette, hogy a határozathozatal napjáig a Vállalkozás terhére jogsértés nem került megállapításra 
 
A Hatóság figyelembe vette továbbá, hogy a határozathozatal napjáig a rendelkezésre álló adatok 
alapján, a Vállalkozás ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabályok megsértése 
miatt ezen Hatóság előtt szankcionálásra még nem került.  
 
A weboldal üzemeltetője a határozat meghozatalának idején nem szerepel az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium kezelésében lévő súlyos elektronikus kereskedelmi jogsértést elkövető 
webáruházak adatbázisában.  
 
10.2.4 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.  
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10.2.5 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.  

 
A feltárt szabálytalanságok súlyosabb szankció kiszabását tették volna indokolttá, ugyanakkor a Hatóság 
a Vállalkozás együttműködő, eljárást segítő magatartása körében enyhítő körülményként tudta 
értékelni azt, hogy a Társaság részben elfogadva a Hatóság által jelzetteket, változtatott általános 
szerződési feltételein.  

 
A Vállalkozás gazdasági súlya értékelésének a szankció mértékének meghatározása szempontjából 
van jelentősége annak biztosítása érdekében, hogy az megfelelő visszatartó erőt képviseljen az adott - 
jogszabálysértésért felelős - vállalkozással szemben. A Vállalkozás árbevétele nem a jogsértés súlyának 
meghatározása, hanem a megfelelően hatékony szankció meghatározása szempontjából lényeges. A 
Társaság gazdasági súlyának értékelése annak figyelembevételével is történt meg, hogy a Társaság 
árbevételei az előző üzleti évhez képest jelentősen csökkentek a 2019-es évben. 

 

10.2.6 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 meghatározott szankciót tartotta indokoltnak a törvény által 

megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz ill. vagyoni érdekeinek védelme 

érdekében, a feltárt szabálytalanságok szankciójaként.  

 

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. 

11. 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, melyet a Gazdasági Versenyhivatal B/109-3/2020. számú, 
2020. december 17-én kelt végzésében is kifejtett, így 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 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. 

12. 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. 



25 
 

 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

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

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

 
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. 

 

Budapest, 2021. időbélyegző szerint 

 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 
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A döntésről értesül: 
1. SWTE GROUP Kft. (26095587) (CK) 
2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
(véglegességet követően) – adatbázisban való megjelenítéshez (HK) 
3. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály – Irattár 
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