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H A T Á R O Z A T 
 
 
 
 
A fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a 
Worldwide Trade Enterprise Limited (a továbbiakban: Társaság, ill. Vállalkozás; székhelye: Unit 1112, 
11/F, Wing On Plaza, 62 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowoon, Hong Kong,  
company number: 2838647, e-mail: ideal.optics@protonmail.com) ügyében a PE/002/619-9/2021. 
iktatószámon, 2021. február 3. napján, a Vállalkozás által üzemeltetett 
https://powerglasses.co.uk/vision/hu/ webcímen elérhető webáruház kapcsán az elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése tárgyában, kérelemre 
megindított közigazgatási hatósági eljárásban 
 
I. a Társaságot arra 
 

k ö t e l e z i 
 

1. hogy az általa üzemeltetett https://powerglasses.co.uk/vision/hu/ oldalon az általános 
szerződési feltételek között tüntesse fel a Társaság pontos beazonosíthatóságát lehetővé 
tevő megnevezését és elérhetőségeit (székhelyét, telephelyét, e-mail címét, 
telefonszámát), adószámát, valamint 

2. az elállási jog gyakorlásához szükséges egyéb elérhetőségeit, ha van (pl. űrlap). 
 
Ezen kötelezettségének a Vállalkozás jelen határozat véglegessé válásától számított 8 napon belül 
köteles eleget tenni és megtett intézkedéséről a Hatóságot értesíteni. 
 
II. Egyúttal a Hatóság a Vállalkozásnak 
 

megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását 
 
a tekintetben, hogy az elállási jogról szóló tájékoztatása körében megtévesztő mulasztásban 
megvalósuló feltételt (szerződéses kikötést) alkalmazzon az elállás érvényesítésére vonatkozóan, 
vagyis 
 

1. nem kötheti ki, hogy a fogyasztónak e-mailben kell jeleznie elállási szándékát, akkor, amikor a 
Társaság sem megnevezését, sem elérhetőségeit (köztük e-mail címét) nem tünteti fel sem a 
weboldalon, sem a kiküldött termék csomagolásán, sem ahhoz csatolva. 

 
A fenti kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától számított 8 napon 
belül köteles eleget tenni és megtett intézkedéséről a Hatóságot értesíteni. 
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III. A fentieken túl a Hatóság 
 

kötelezi a Vállalkozást arra, hogy 
 
a Hatóság eljárása során észlelt és a határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban részletezett 
jogsértések megszüntetése érdekében előírt kötelezések teljesítése érdekében tett intézkedéséről 
a Hatóságot a határozat véglegessé válásának napjától számított 8 napon belül értesítse. 
 
A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 
annak Hatóság általi elrendelését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja. A végrehajtást 
foganatosító szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - 
természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 500 ezer forintig 
terjedő - eljárási bírságot szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és 
veszélyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés 
megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása 
során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 45/A. § 
(1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a 
hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 
Ugyanakkor az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése értelmében, az ott 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-
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. 
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I N D O K O L Á S  
 
1. Eljárási cselekmények 
 
1.1 A beérkezett kérelem 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához (Hatóság) 2021. február 02. napján 
Hivatali Kapun keresztül, elektronikus úton érkezett meg /anonimizált rész/ továbbiakban: Kérelmező) 
beadványa, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztálya tett át a Hatósághoz BO/48/217-2/2020. számú intézkedésével. 

A Kérelmező az alábbiakat adta elő: 
A Kérelmező beadványában előadta, hogy Facebookos hirdetés által vásárolt egy állítható szemüveget a 
Worldwide Trade Enterprise Limited vállalkozástól, melyet utánvéttel fizetett ki a futárnál. Mivel a termék 
használhatatlan látásra, illetve a minősége kifogásolható, ezért vissza szerette volna küldeni. De a 
honlapon semmilyen elérhetőség nincs megjelölve (telefonszám, ügyfélszolgálat, email cím), amin el 
tudta volna érni őket. Sajnos nincs megjelölve, hogy a terméket hova tudja az ember visszaküldeni 
elállás esetén. A megrendeléshez szükséges információk magyarul vannak, az elállási jogok viszont 
idegen nyelven (oroszul), de abban semmilyen cím, elérhetőség nincs megadva. A címet, amit beírt a 
beadványhoz (9012 Győr, Koroncói út 1.) a szállítólevélen volt, de a térkép alapján semmi sem található 
ott. A házszám sem volt megadva. Számlát nem kapott a vételről. Kéri a Hatóság intézkedését az 
ügyben. /anonimizált rész/ néven adták le a rendelést, és /anonimizált rész/ szám alá szállították ki a 
csomagot.  

A Kérelmező kérte Hatóságomtól, hogy: 
A Hatóság keresse fel a céget, tegye meg az ellenőrzéshez szükséges intézkedéseit. Bár kérelmében 
konkrétan nem fogalmazta meg, tartalma szerint a Kérelmező elállási jogának érvényesítésében kérte a 
Hatóság közreműködését, a termék vételárának visszaszerzése érdekében. 

A beadványban foglaltak alapján — figyelemmel „Az interneten kapható „csodát ígérő 
termékeket” értékesítő webáruházak ellenőrzése” elnevezésű témavizsgálatra is — Hatóságunk 
előtt 2021. február 3. napján, PE/002/619/2021. ügyiratszámon kérelemre eljárás indult. 
 
1.2 Adatszolgáltatásra felhívó végzés 
 
A Hatóság PE/002/619-2/2021. számú végzésével további adatszolgáltatásra és iratcsatolásra hívta fel 
Kérelmezőt. 
 
Kérelmező 2021. február 16-án küldte 
meg nyilatkozatát és rendelkezésére álló 
bizonyítékait (PE/002/619-3/2021). Ennek 
során megadta a termék linkjét 
(https://powerglasses.co.uk/vision/hu/), 
megküldte a kapott termékről készült 
fotót, a termék szállítólevelét (ld. 1. ábra). 
 
Ezen szerepelt a GLS futárszolgálat, a 
DPD csomagszállító, a Dynamic Express 
szolgáltató, valamint feladóként 
megjelölve a „Worldwide Trade 
Enterprise Limited –HR –HU –SL” 
társaság, ugyanakkor feladási címként a 
9012 Győr, Koroncói út szerepelt, mely a 
GLS futárszolgálat telephelye. 
 
 
 
 
 

1. ábra - a termék szállítólevele 



 

 

1.3 Csomagküldő szolgáltatóktól való információszerzés
 
A hatósági eljáráshoz szükséges volt annak ismerete, hogy mely vállalkozással állt kapcsolatban
Kérelmező, de részére számla megküldésre nem került, a Kérelmező által megjelölt domain címen 
szereplő általános szerződési feltételekből nem derül ki sem a forgalmazó adata, sem a webhely 
üzemeltetőjéről szóló információk.
kereskedelmi előírások megszegése tapasztalható, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat által a 
fogyasztók megtévesztése aktívan folyamatban van, a kiküldött termék rossz minőségű, a hirdetésben 
foglaltaknak nem felel meg.  
 
A Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja, 62. §
105. § (1)-(2) bekezdése, az Fgytv. 45/A. § (4) bekezdése, és 47. § (9) bekezdése alapján megkereste a 
szállítólevélen feltüntetett csomagszállítást vég
nevében és megbízásából eljárva szállítottá
 
 1.3.1  A GLS Kft. megnyilatkoztatása

 
Elsőként a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag
Alsónémedi, GLS Európa utca 2., adószám: 12369410
meg a Hatóság PE/002/619-4/2021.
009151443604 számon rögzített csomagot kinek a megbízásából kézbesítették
(Megrendelő) felé. 
 
A GLS Kft. PE/002/619-5/2021. számon iktatott nyilatkozatából kiderült, hogy 
küldeményt a WORLDWIDE TRADE ENTERPRISE LIMITED; 
kapcsolatban nincs csomagszállítási megállapodásuk. 
áll csomagszállítási szerződéses jogviszonyban, mely cég logisztikai szolgáltatást nyújt bulgáriai 
fennhatóságú cégeknek. A csomag érté
csomagcímkén, mivel a Dynamic Express and Logistics Ltd. képviselője a feladandó csomagokat 
személyesen viszi be a GLS Győri Depójába. 
 
 1.3.2  A Dynamic Express Ltd. 

 
A Hatóság ezt követően megkereste a Dynamic Express 
Ltd.-t (PE/002/619-6/2021, és PE/002/619
nyilatkozzon arról, hogy a 35924748000 számon 
rögzített csomagot kinek a megbízás
Megrendelő felé. 
 
A Dynamic Express Ltd. nyilatkozata 
8/2021. és PE/002/619-12/2021.
iktatásra, ebben arról tájékoztatták a Hatóságot, hogy a 
terméket az alábbi cég megbízásából közvetítették (ld. 2. 
ábra). 
 
1.4 Hatósági eljárás megindítása a kérelem alapján
 
A fenti információk ismeretében a Hatóság
végzésével értesítette a Kérelmezőt, valamint a Worldwide Trade Enterprise Limited
Társaság), hogy 2021. február 3
szerződéskötéssel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felderítése, és az elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó előírások megszegése 
Kérelmező polgári jogi igény érvényesítésével (elállási jog érvényesítésének elfogadtatása, 
pénzvisszafizetés) kapcsolatban kérte az eljárás megindítását
Hatóság felhívta Kérelmezőt, hogy nyújtsa be meghatalmazását
panasz elbírálása érdekében, valamint a Társaságot arra, hogy 
előadottakkal kapcsolatban, illetve adja elő azokat a tényeket, amelyek az ügy eldöntése szempontjából 
relevánsak lehetnek. 
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1.3 Csomagküldő szolgáltatóktól való információszerzés 

A hatósági eljáráshoz szükséges volt annak ismerete, hogy mely vállalkozással állt kapcsolatban
Kérelmező, de részére számla megküldésre nem került, a Kérelmező által megjelölt domain címen 
szereplő általános szerződési feltételekből nem derül ki sem a forgalmazó adata, sem a webhely 
üzemeltetőjéről szóló információk. A megadott weboldalon (és tüköroldalain) súlyos elektronikus 
kereskedelmi előírások megszegése tapasztalható, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat által a 
fogyasztók megtévesztése aktívan folyamatban van, a kiküldött termék rossz minőségű, a hirdetésben 

A Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja, 62. §-a, 64. § (2) bekezdése, 65. § (1)
(2) bekezdése, az Fgytv. 45/A. § (4) bekezdése, és 47. § (9) bekezdése alapján megkereste a 

szállítólevélen feltüntetett csomagszállítást végző cégeket annak felderítése érdekében, hogy kinek a 
nevében és megbízásából eljárva szállították ki a csomagot a Kérelmező részére. 

GLS Kft. megnyilatkoztatása 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Alsónémedi, GLS Európa utca 2., adószám: 12369410-2-44, cégjegyzékszám: 13

4/2021. számú végzésével, miszerint a csatolt csomagcímke alapján a 
számon rögzített csomagot kinek a megbízásából kézbesítették

számon iktatott nyilatkozatából kiderült, hogy a 009151443604 számú 
küldeményt a WORLDWIDE TRADE ENTERPRISE LIMITED; - HR- HU- SL 
kapcsolatban nincs csomagszállítási megállapodásuk. A GLS a Dynamic Express and Logistics Ltd.
áll csomagszállítási szerződéses jogviszonyban, mely cég logisztikai szolgáltatást nyújt bulgáriai 

A csomag értékét a Dynamic Ltd-nek utalták át. A győri cím azért szerepelt a 
Dynamic Express and Logistics Ltd. képviselője a feladandó csomagokat 

személyesen viszi be a GLS Győri Depójába.  

A Dynamic Express Ltd. megnyilatkoztatása 

A Hatóság ezt követően megkereste a Dynamic Express 
, és PE/002/619-7/2021), hogy 

a 35924748000 számon 
rögzített csomagot kinek a megbízásából kézbesítették a 

. nyilatkozata PE/002/619-
12/2021. számon került 

iktatásra, ebben arról tájékoztatták a Hatóságot, hogy a 
terméket az alábbi cég megbízásából közvetítették (ld. 2. 

1.4 Hatósági eljárás megindítása a kérelem alapján 

A fenti információk ismeretében a Hatóság 2021. március 22-én kelt PE/002/619
végzésével értesítette a Kérelmezőt, valamint a Worldwide Trade Enterprise Limited

2021. február 3-ával kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult 
szerződéskötéssel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felderítése, és az elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó előírások megszegése tárgyában. A kérelem azon részét, mely

lgári jogi igény érvényesítésével (elállási jog érvényesítésének elfogadtatása, 
pénzvisszafizetés) kapcsolatban kérte az eljárás megindítását, a Hatóság visszautasította.
Hatóság felhívta Kérelmezőt, hogy nyújtsa be meghatalmazását az édesapja vásárlásával kapcsolatos 
panasz elbírálása érdekében, valamint a Társaságot arra, hogy ismertesse álláspontját a bejelentésben 
előadottakkal kapcsolatban, illetve adja elő azokat a tényeket, amelyek az ügy eldöntése szempontjából 

2. ábra - A terméket értékesítő vállalkozás

A hatósági eljáráshoz szükséges volt annak ismerete, hogy mely vállalkozással állt kapcsolatban a 
Kérelmező, de részére számla megküldésre nem került, a Kérelmező által megjelölt domain címen 
szereplő általános szerződési feltételekből nem derül ki sem a forgalmazó adata, sem a webhely 

öroldalain) súlyos elektronikus 
kereskedelmi előírások megszegése tapasztalható, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat által a 
fogyasztók megtévesztése aktívan folyamatban van, a kiküldött termék rossz minőségű, a hirdetésben 

a, 64. § (2) bekezdése, 65. § (1)-(2) bekezdése, 
(2) bekezdése, az Fgytv. 45/A. § (4) bekezdése, és 47. § (9) bekezdése alapján megkereste a 

ző cégeket annak felderítése érdekében, hogy kinek a 
 

Logisztikai Kft-t (székhely: 2351 
44, cégjegyzékszám: 13-09-111755) kereste 

csatolt csomagcímke alapján a 
számon rögzített csomagot kinek a megbízásából kézbesítették /anonimizált rész/ 

a 009151443604 számú 
SL adta fel, mely céggel 

Dynamic Express and Logistics Ltd.-vel 
áll csomagszállítási szerződéses jogviszonyban, mely cég logisztikai szolgáltatást nyújt bulgáriai 

nek utalták át. A győri cím azért szerepelt a 
Dynamic Express and Logistics Ltd. képviselője a feladandó csomagokat 

PE/002/619-9/2021. számú 
végzésével értesítette a Kérelmezőt, valamint a Worldwide Trade Enterprise Limited-et (ezentúl: 

ával kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult a 
szerződéskötéssel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felderítése, és az elektronikus 

. A kérelem azon részét, melyben 
lgári jogi igény érvényesítésével (elállási jog érvényesítésének elfogadtatása, 

a Hatóság visszautasította. Egyben a 
az édesapja vásárlásával kapcsolatos 

smertesse álláspontját a bejelentésben 
előadottakkal kapcsolatban, illetve adja elő azokat a tényeket, amelyek az ügy eldöntése szempontjából 

A terméket értékesítő vállalkozás 
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Ezzel egyidőben a Hatóság PE/002/619-10/2021. számú levelével tájékoztatta a Kérelmezőt a 
jogügylettel kapcsolatos további érdekérvényesítési lehetőségeiről. A PE/002/619-11/2021. számú 
végzésével pedig az eljárást megindító végzés hirdetményi úton való közlését írta elő a Hatóság a 
szabályszerű kézbesítés érdekében, mivel a végzés postai úton történő kézbesítésére abban az 
időszakban nem volt lehetőség, hiszen a weboldalt üzemeltető vállalkozás székhelyének címe, 
elektronikus elérhetősége nem volt ismert, az annak felderítésére vonatkozó lépések addig nem vezettek 
eredményre. (A Dynamic Express 12-es sorszámon iktatott nyilatkozata későbbi megérkezése folytán). A 
hirdetmény 2021. március 23-án került publikálásra a kormányhivatal weboldalán. 
 
A Hatóság ezen felül e-mail útján (ideal.optics@protonmail.com – mivel ez a Társaság hivatalos e-mail 
címe, valamint a Kérelmező részére is erről az e-mail címről küldték az 1.5 pontban említett levelet) is 
próbálkozott a végzés kézbesítésével, melynek során a magyar nyelvű végzés és egy angol nyelvű 
tájékoztató levél került kiküldésre a Társaság részére. (PE/002/619-14/2021). 
 
A hirdetményi közlés folytán az eljárást megindító végzés az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a 
hirdetmény közzétételét követő 15 napon belül közöltnek minősül, vagyis a 9-es sorszámú végzés április 
7-én véglegessé vált. Az abban meghatározott 8 napos határidő április 15-én lejárt. 
 
A Társaság azonban nem reagált a végzés kapcsán, nyilatkozattételi jogával nem élt, adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tett eleget. 
 
1.5 A panasz rendeződése 
 
A Kérelmező 2021. március 19-én (PE/002/619-13/2021) arról értesítette a Hatóságot, hogy e-mailben 
ígéretet kaptak a Társaságtól, miszerint visszafizetik számukra a vételárat, április 14-én pedig arról, hogy 
vissza is kapták a pénzösszeget.  
 
Figyelemmel arra, hogy a hatósági ellenőrzés bizonyítékai a Hatóság rendelkezésére állnak, valamint 
arra, hogy a Társaság nyilatkozata hiányában is megalapozott érdemi döntés hozható, mindezek alapján 
a Hatóság meghozta alábbiakban részletezett határozatát. 
 
2. A döntés meghozatala az, az ellenőrzés idején hatályos alábbi jogszabályhelyek 
figyelembevétele alapján történt 
 
2.1 Az ellenőrzés jogszabályi háttere és a rövidítések 
 

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

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

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”);  
 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 közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 

Ksztv.) 
 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

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

továbbiakban: „Statútum R”);  
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó 

súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: “453/2016 Kr.”)  
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2.2. A feltárt szabálytalanságokra vonatkozó anyagi jogszabályhelyek 
 
Az Ektv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 
a) a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásra; 
b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve szolgáltatónak 
minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre. 
 
Az Ektv. 4. § alábbi pontjai alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, 
könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 
a) a szolgáltató nevét, 
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét, 
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét. 
 
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 
b) a vállalkozás nevéről; 
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a 
telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és 
postai címéről, akinek a nevében eljár; 
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai 
címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint 
megadott címtől eltér; 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban 
foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról. 
 
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 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  
g) a vállalkozás vagy képviselőjének személye, jellemzői és jogai, így különösen az ilyen minősége, a 
jogállása, társulásokban való részvétele és kapcsolatai, vagyona, szellemi alkotásokon fennálló jogai és 
kereskedelmi tulajdonjoga, engedélye, képesítései, díjai és kitüntetései, 
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). 
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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.  
 
Az Fttv. 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján pedig vásárlásra felhívás esetén jelentős információnak 
minősül a vállalkozás neve és címe azonosításra alkalmas módon, illetve annak a vállalkozásnak az 
azonosításra alkalmas neve és címe, amelynek a javára a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója eljár. 
Valamint e) pontja szerint olyan szerződések esetében, amelyek tekintetében jogszabály elállási jogot 
biztosít a fogyasztónak, az erre való utalás. 
 
A Korm. rendeletben, az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása az Fttv. 3. § 
(5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is minősül. 
 
Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért 
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának 
ösztönzése közvetlenül érdekében áll. 
 
A 453/2016 Kr. 1. § a) pontja szerint az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés b) c) d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
 
3. A Hatóság az alábbi tényállást állapította meg 
 
Figyelemmel arra, hogy a Hatóság a kérelemre indult eljárásban kötve van a kérelemben foglaltakhoz, 
ezért a Hatóság vizsgálata arra irányult, hogy a Társaság nem tüntette fel nevét és elérhetőségeit a 
webshop általános szerződési feltételei között, illetve bár e-mailben kérte az elállási jog gyakorlását 
megvalósítani, nem tájékoztatta a fogyasztókat az e-mail címéről sem. 
 
3/A. A Társaság beazonosíthatóságának hiánya 
 
A https://powerglasses.co.uk/vision/hu/ weboldalon egyetlen termék van értékesítésre felkínálva, az oldal 
maga a webshop. Bár a Társaság közzétett az oldalon egy ÁSZF-et, az semmiben sem felel meg a 
hatályos európai uniós, valamint nemzeti szabályoknak. Ugyanakkor a kérelemhez kötöttség folytán a 
Hatóság elsősorban azt kifogásolja, hogy az ÁSZF-ben, sem az egész oldalon nem kerül megjelölésre a 
weboldalt üzemeltető szolgáltató személye, és semmilyen elérhetősége. 
 
A Hatóság jogsértésként állapítja meg azt, hogy nincs megjelölve a szolgáltató neve, székhelye, 
telephelye, a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím, illetve 
telefonszám. A vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe, és annak a vállalkozásnak a 
postai címe, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a 
vállalkozás székhelyétől eltér.  
 
Ezzel sérül az Ektv. 4. § a)-c) pontja, a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-d) pontja, egyben 
megtévesztő mulasztással megvalósuló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is minősül az Fttv. 3. 
§ (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés g) pontja, 7. § (1) bekezdése, (3) bekezdés b) pontja és (5) 
bekezdés b) pontja figyelembevételével. 
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3/B. Az elállási jog gyakorlásának egyéb feltételeiről szóló tájékoztatás megtévesztő mulasztásban 
megnyilvánuló szabálytalansága 
 
A Kérelmező által is kifejezetten a honlapon nincs feltüntetve, hogy a fogyasztók milyen módon élhetnek 
elállási jogukkal, a Társaság ugyan többször is utal ÁSZF-jében az e-mail címének használatára, 
ugyanakkor az e-mail címe (valamint bármely más elérhetősége sem) semmilyen formában nem derül ki 
a vásárlási folyamatban, sem azt követően. 
 
A Hatóság jogsértésként állapította meg, hogy a Társaság nem közölte az elállási jog egyéb 
feltételeinek ismertetése során, hogy a fogyasztók milyen elérhetőségen jelezhetik elállási 
szándékukat, ezzel tisztességtelenül megakadályozva az összes vásárlót abban, hogy 
lehetőségük legyen elállási jogukkal élni.  
 
Ezzel sérült a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat is 
megvalósult a megtévesztő mulasztással, figyelemmel az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdésére, 6. § (1) 
bekezdés i) pontjára, 7. § (1) bekezdésére, (3) bekezdés b) pontjára és (5) bekezdés e) pontjára. 
 
4. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
Jelen döntés 3. pontjában felsoroltak tekintetében a Hatóság megállapította a fentiekben részletezett 
jogsértések megvalósulását, melyek sértették az alábbi rendelkezéseket. 
 az Ektv. 4. § a) b) c) pontja 
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) c) d) és i) pontja 
 az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés g) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) 

bekezdés b) és c) pontja, 7. § (5) bekezdés b) és e) pontja, a 9. § (1) bekezdés figyelembevételével. 
 
A Hatóság tájékoztatásul közli, hogy a weboldalon jelentkező egyéb súlyos elektronikus 
kereskedelmi szabálytalanságok és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló jelek miatt — 
illetékességi okokból — jelen határozatával párhuzamosan, PE/002/619-16/2021. számú 
intézkedésével jelzéssel él Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályához 
az eljárás hivatalbóli megindításának céljából. 
 
5. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
A Szankció tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a 
közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít 
meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. 
 
Az Fgytv. 47. § (1) 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. 
 
Az Fgytv. 47. § (2)-(4) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása 
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság – amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek 
tartja – határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a 
jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. Jogszabály az abban 
meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket 
határozhat meg. Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. 
 
5.2 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 
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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 b) c) d) és i) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a Hatóság 
az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért felelős 
minisztérium számára.  
 
6. 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.  
 
6.1 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. 
 
6.2 Közzététel az adatbázisban 
 
A 453/2016. Kr. 1. § b) pontja értelmében, az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése alapján a Hatóság nem 
mérlegelhet, jelen döntését az általános publikáláson túl közzétételre meg kell küldenie a felelős 
minisztérium részére.  
 
7. Mérlegelési szempontok 
 
7.1 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.  
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Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a döntés tartalmazza a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint 
az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást. 
 
Mindezek alapján a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat csak akkor tekinthető 
jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat 
betartotta, a mérlegelés szempontja megállapítható és a határozat indokolásából a bizonyítékok 
mérlegelésének okszerűsége kitűnik.  
 
Fontos szempont, hogy a jogkövetkezmény alkalmas legyen az alábbi célok elérésére: a jogsértés 
mielőbbi kiküszöbölése, a jogszerű állapot mihamarabbi helyreállítása, az eljárás alá vont jogsértő 
Vállalkozás jövőbeni jogsértéstől való visszatartása, más Vállalkozások jövőbeni jogsértéstől való 
visszatartása, a jogkövető magatartás megerősítése, illetve az elkövetett jogsértés miatti szankcionálás. 
 
A jogkövetkezmények fajtáját és mértékét a tényállás feltárását követően, az eset lényeges körülményeit 
– az Fgytv.-ben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével értékelve – az adott ügy 
egyedi sajátosságaira és a fokozatosság elvére tekintettel kell megállapítani, úgy hogy arányos legyen 
az elkövetett jogsértéssel. 
 
Abban az esetben, ha a hatóság a lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az 
ügyfél megsértette a jogszabályban, illetve a hatóság határozatában foglaltakat, főszabály szerint a 
fokozatosság elve alapján kell eljárnia a jogkövetkezmények alkalmazása során. A fokozatosság elvének 
megfelelően annak a legenyhébb jogkövetkezménynek az alkalmazása mellett kell dönteni, amellyel a 
jogellenes magatartás megszüntethető, vagy a jogszerű állapot helyreállítható.  
 
7.2 A Hatóság a Vállalkozás terhére történő jogkövetkezmény megállapításánál az alábbi körülményeket 
értékelte 
 
7.2.1 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. Konkrét érdeksérelem a 
Kérelmezőt érintette.  
 
Megállapítható ugyanakkor, hogy a Dynamic Express adatközlése szerint a minőségében 
kifogásolható terméket a Társaság csak a januári időszakban (január 25-éig) több, mint 1.000 
magyar megrendelő számára kézbesítette, összesen pedig 1260 körül az Európai Unióban. Ez 
széles fogyasztói réteget, nagyfokú érdeksérelmet jelenet, hiszen szűk egy hónap alatt több, 
mint ezer magyar fogyasztó akkor sem tudott elállási jogával élni, ha szándékában állt. 
 

 a fogyasztók érdeksérelmének köre:  
 
A feltárt szabálytalanságok egyaránt sértették a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő 
alapvető érdekét, panasztételhez – érdekérvényesítéshez való jogát. Az elállási jog 
gyakorlásának megakadályozásával sérültek a fogyasztók vagyoni érdekei.  
 
Szemben a hagyományos értékesítés móddal, az interneten keresztül lebonyolított 
vásárlásoknál a fogyasztó nem találkozik személyesen a termékkel, ezért kizárólag a webáruház 
üzemeltetője által megadott információkra tud hagyatkozni a döntéshozatalkor a termék 
lényeges jellemzőit, tulajdonságait illetően.  
 
Ezért fontos, hogy valóságnak megfelelő, az áruválasztás megkönnyítését szolgáló adatot 
közöljenek a weboldalon, a fogyasztók jogairól hiteles tájékoztatást nyújtsanak. Erre tekintettel a 
Vállalkozás a fogyasztók tájékoztatásához való alapvető jogát sérti meg azáltal, hogy a 
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fogyasztók elállási jogával kapcsolatban megtévesztő mulasztással súlyos érdeksérelmet okoz, 
általános szerződési feltételeit a célzott gazdasági régió jogi előírásainak nem felelteti meg. 
 

 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 szabálytalanságok mind a vásárlási folyamatban, mind a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásokban megnyilvánultak, érintve ezzel minden szerződő 
fogyasztót, vagy akár csak érdeklődőt. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (továbbiakban: VT.) hangsúllyal fogalmazta meg 
ezt az Fttv-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései kapcsán, hogy 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.) 
 
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. 
 

 a jogsértéssel érintett áruk értéke:  
 
A szankció megállapítása szempontjából figyelembe vette a Hatóság, hogy a kifogással érintett 
termék ára 6.900,-Ft, mely nem minősíthető jelentős összegnek, figyelemmel a konkrét eljárási 
kérelemre. Ugyanakkor nem tekinthet el a Hatság attól a ténytől, hogy csupán egy hónap alatt 
6.900.000,-Ft értékben történt magyar fogyasztói megrendelések kapcsán a vásárlók egyike 
sem tudott elállási jogával élni, mely már igencsak jelentős összeg. 

 
7.2.2 A jogsértő állapot időtartama:  
 
A panaszbejelentés szerint 2020. decemberben megrendelt termék kapcsán már a megrendelés során is 
fennálltak a tájékoztatási hiányosságok. A Hatóság pedig megállapította, hogy a Társaság weboldala 
azóta is a kifogásolt tartalommal működik, még a határozathozatal során is. Ami már közel hat hónapos 
bizonyított időszakot jelez, mely hosszan elhúzódó, folyamatosan megvalósuló jogsértésben nyilvánul 
meg.  
 
7.2.3 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 weboldal üzemeltetője a határozat meghozatalának idején nem szerepel az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium kezelésében lévő súlyos elektronikus kereskedelmi jogsértést elkövető 
webáruházak adatbázisában, sem a végleges fogyasztóvédelmi határozatok adatbázisában. 
 
7.2.4 A jogsértéssel elért előny:  
 
E tekintetben a Hatóságnak arra kell figyelemmel lennie, hogy amennyiben havonta ezer magyar 
fogyasztó vásárolta meg és kívánt volna elállási jogával élni a termékkel kapcsolatban, a megfelelő 
információk szándékos nem közlésével a Társaság havi szinten akár 7 millió forintos bevételre tett szert, 
hat hónap alatt ez az összeg 42.000.000,-Ft összegű is lehet. 
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7.2.5 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 Hatóság a jogkövetkezmények megállapítása során figyelembe vette, hogy Társaság a feltárt 
jogsértés révén olyan alapvető jogszabály által előírt kötelezettségét sértette meg, amelyek megtartása 
valamennyi fogyasztónak elemi érdeke. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó, távollévők között 
kötött szerződések alapvető előírásainak megsértése a fogyasztók alapvető jogát, a megfelelő 
tájékoztatáshoz fűződő érdekeit is sértette.  
 
A Hatóság a Vállalkozás együttműködő, eljárást segítő magatartása körében súlyosító 
körülményként értékelte, hogy a Vállalkozás, a Hatóság értesítéseit, végzéseit nem veszi át, ezzel 
akadályozza a tényállás teljes felderíthetőségét, az eljárás menetét. Ugyanakkor tudni lehet, hogy 
értesült a hatósági eljárásról, mivel anélkül, hogy Kérelmezőnek módja lett volna elállási jogát a 
Társaság felé bejelentenie (elérhetőségek hiányában), a Társaság mégis visszafizette a Megrendelő 
számára a termék vételárát. 
 
A jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 
körében a Hatóság kiemelt súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a Vállalkozás általános 
szerződési feltételeit annak ellenére sem módosítja, hogy annak nem megfelelőségéről értesülhetett. 
Ezáltal a fogyasztóknak okozott jogsérelem nem csak folyamatos, hanem nagyságrendileg is 
számottevő, illetve széles fogyasztói kört érint, ugyanakkor a termék jellegéből adódóan egy kifejezetten 
érzékeny, hiszékeny, befolyásolható réteg számára kínál olyan megoldást, mely végül egy rossz 
minőségű, céljára nem használható termékben manifesztálódik a fogyasztónál. 
 
A jogsértéssel okozott hátrány helyreállításával kapcsolatban felmerült költségek csökkentése 
terén a Társaság pozitívan értékelhető intézkedéseket tett, a Kérelmező számára visszafizette a termék 
árát. Ugyanakkor az összes többi fogyasztónak, akit elállási jogával korlátoz az információk 
visszatartásával, összességében jelentős vagyoni érdeksérelmet okoz. 
 
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 bírságösszeg meghatározása szempontjából lényeges. 
A Társaság gazdasági súlyának értékelése során a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy a Vállalkozás a 
weboldal domain címét 2020. november 11-én regisztráltatta, vagyis a webáruház nem hosszú ideje 
működik, ugyanakkor a havi ezer magyar megrendelőt alapul véve az online kereskedelem piaci 
szegmensében a Társaság befolyásoló szerepe rövid időszakot, de nagy intenzitással jellemez. 
 
A fogyasztóvédelmi szankció, mint jogkövetkezmény megállapítása során a Hatóság figyelemmel volt 
arra, hogy annak elég ösztönző erejűnek kell lennie ahhoz, hogy a jogsértéseket a Vállalkozás 
mihamarabb kiküszöbölje, valamint a jövőbeni jogsértő magatartástól visszatartsa. Egyben az 
elkövetett szabálytalanságok súlyának megfelelő szankcionáló hatású jogkövetkezménynek kell 
lennie, mely a Hatóság álláspontja szerint a rendelkező részben megállapított szankciók által teljesül.  
 
A Hatóság jelen döntésében a fokozatosság elvének figyelembevételével járt el, ügyelve arra, hogy a 
szankció arányos legyen a feltárt jogsértések súlyával. A fokozatosság elvének megfelelő legenyhébb 
jogkövetkezmény alkalmazása során szem előtt kellett tartania, hogy a Társaság még nem került 
szankcionálásra a Hatóság által. 
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7.2.6 Összefoglalva:  
 
A feltárt szabálytalanságok nagyságrendje és súlya a rendelkező részben meghatározott szankciónál 
súlyosabb felelősségrevonást tennének indokolttá, ugyanakkor a Hatóság kiemelt figyelemmel volt az 
enyhítő körülmények arányára, a Társaság eddigi büntetlenségére. 
 
A Hatóság a rendelkező részben megállapított szankciót tartotta indokoltnak a törvény által 
megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz ill. vagyoni érdekeinek védelme 
érdekében, a feltárt szabálytalanságok büntetéseként.  
 
A megállapított szankció a Hatóság álláspontja szerint megfelel a fokozatosság és arányosság 
követelményének. A Hatóság álláspontja szerint a kötelező rendelkezések alkalmasak arra, hogy a 
Vállalkozás a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson az elektronikus kereskedelem területén, egyben 
megfelelően szankcionálja a feltárt szabálytalanságokat. 
 
A Hatóság szükségesnek ítélte a Vállalkozás terhére többféle kötelező rendelkezést is alkalmazni a 
jogsértések teljes és mielőbbi kiküszöbölésnek, továbbá a Vállalkozás jövőbeni jogsértéstől való 
visszatartásának eléréséhez. A fent megjelölt mérlegelési körülmények figyelembevételével, a 
jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, a Szankció törvény 6. § (4) bekezdésében 
foglaltak értékelésével az Fgytv. 47. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott 
jogkövetkezményt állapított meg. 

8. Hatásköri és illetékességi szabályok 

 
A hatóság által kifogásolt magatartás tekintetében nem valósultak meg az Fttv. 11. § (2) bekezdésében 
nevesített körülmények és a feltételezett jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével 
az Fttv. 11. § (1) bekezdésében nevesített szempontok alapján sem állapítható meg a gazdasági 
verseny érdemi befolyásolására alkalmasság, mivel a Vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlata weboldalán és Facebook hirdetésekben jelent meg, ugyanakkor piaci szerepe révén a 
gazdasági verseny érdemi befolyásolására nem alkalmas, 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. 

9. Záró rendelkezések 

 
A döntés alakszerűségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 
bekezdései alapozzák meg.  
 
A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményekről az 
Ákr. 132-138. §-ai rendelkeznek. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén irányadó 
késedelmi pótlék és annak mértéke az Fgytv. 48. § (6) bekezdése, valamint az Ákr. 135. §-a alapján 
került meghatározásra. 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel 
szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset 
benyújtásának helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szabályozza. A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § 
(1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése (bíróság hatásköre, illetékessége), 37-40. §-ai, 50-55. §-ai 
(azonnali jogvédelem és halasztó hatály) rendelkeznek.  
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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. 
 
Döntését a Hatóság - a Társaság magyarországi kézbesítési megbízottjának hiánya miatt -- hirdetményi 
úton is közzéteszi az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel a távolkeleti postai továbbítás 
sikeressége kérdéses, ugyanakkor a hazai fogyasztók védelme érdekében kiemelt fontosságú, hogy a 
döntés véglegességét követően a Hatóságnak módja legyen az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésének 
megfelelő további intézkedések megtételére. 
 
Az Fgytv. 51. § (3) bekezdése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a határozatot véglegessé válását 
követően a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján is közzé teszi.  
 
A Ksztv. 3. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság a döntés adatait a jogorvoslati kérelem benyújtására 
nyitva álló idő elteltével egyidejűleg bejegyzi a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába, mely azokat a 
bejegyzés időpontjától számított három évig tartalmazza. 
 
 
Budapest, 2021. időbélyegző szerint 
 
 
 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
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