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                                                            H A T Á R O Z A T

Kötelezem az Express One Hungary Kft-t (1239 Budapest, Európa u. 12.; adószáma: 13947109-2-43; a
továbbiakban:  Kft.), hogy  a https://s-mania.com weboldalon,  az  indokolás  részben  részletezett
információkról a fogyasztókat a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon tájékoztassa.

Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat véglegessé válásának napjától számított  30 napon
belül köteles eleget tenni.

Kötelezem továbbá a vállalkozást arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt  hiba,
hiányosság,  illetve  a  jogsértés  megszüntetése  érdekében  tett  intézkedéséről  a  Fogyasztóvédelmi
Főosztályt a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül értesítse.

A  véglegesen  kiszabott  kötelezés  önkéntes  teljesítésének  elmaradása  esetén  a  végrehajtást
foganatosító szerv az adóssal szemben eljárási bírságot szabhat ki.  Ha az adós az eljárási bírságot
kiszabó végzésben megállapított határidő alatt sem teljesítette a kötelezettségét, az eljárási bírság egy
alkalommal ismételten kiszabható. A végrehajtást foganatosító szerv a meghatározott cselekményt az
adós költségére és veszélyére -  akár hivatásos állományú tagjának intézkedésével vagy kényszerítő
eszköz  alkalmazásával  -  elvégzi,  ha  az  adós  az  ismételten  kiszabott  eljárási  bírság  ellenére  sem
teljesítette  a  meghatározott  cselekményt,  vagy  a  meghatározott  cselekmény  végrehajtása  nem  tűr
halasztást. 

A  Fogyasztóvédelmi  Főosztály  eljárása  során  eljárási  költség  nem került  megállapításra,  így  annak
viseléséről rendelkezni nem volt szükséges. 

Jelen határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Fővárosi  Törvényszékhez címzett közigazgatási
jogvita  eldöntése  iránti  kérelmet  lehet  előterjeszteni  keresetlevél  benyújtásával.  A  keresetlevelet  az
elsőfokú közigazgatási  döntést  hozó szervnél [Budapest  Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi
Főosztályánál  (1051 Budapest,  Sas u.  19.)]  a felülvizsgálni  kért  döntés kézhezvételétől  számított  30
napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a
felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

                                                                                Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztó-kapcsolati Osztály

1051 Budapest, Sas u.19.  –  Telefon: +36 (1)  450-2598 
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási  szolgáltatás igénybevételével  köteles
benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.  A Fogyasztóvédelmi
Főosztály KRID száma: 659510135.

A keresetlevél  tartalmi  követelményeit  a közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.  törvény (a
továbbiakban: Kp.) 37. §-a, míg a benyújtására vonatkozó szabályokat a Kp. 39. §-a tartalmazza.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke
30 000 forint. A bírósági eljárási illetéket - a technikai feltételek megléte esetén - elektronikus fizetési és
elszámolási rendszeren keresztül vagy illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni,
kivéve,  ha jogszabály  más fizetési  módot  is  megenged,  vagy ha az illeték viseléséről  a  bíróság az
eljárást befejező határozatában dönt. 

Nem kötelezhető  illeték  fizetésére  az,  aki  a  külön  jogszabály  szerint  költségmentességet,  vagy  az
illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Itv.)  szerint  illetékmentességet  élvez.  A
személyes illetékmentesség a fél jogutódjára nem terjed ki.

A felet  -  ideértve a beavatkozót és az érdekeltet  is -  illetékfeljegyzési  jog illeti  meg a közigazgatási
bírósági eljárásban, kivéve a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert és a szerződő fél által indított
közigazgatási szerződéssel kapcsolatos pert. 

I N D O K O L Á S

I. Eljárási cselekmények

Az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  Fogyasztóvédelmi  Szolgáltatás-  Ellenőrzési  Főosztály
próbavásárlással  egybekötött,  „Az  online  értékesítés  fogyasztóvédelmi  szempontú  ellenőrzése”
elnevezésű  témavizsgálat  keretében 2020.  október  26.  napján  vizsgálat  alá  vonta  az  Express  One
Hungary  Kft.  által  üzemeltetett  https://s-mania.com/v1/hu/comfysleep-elasztikus-horkolasgatlo/?
gclid=EAIaIQobChMI6vaD4_7J7AIVgfuyCh3yeApSEAQYCCABEgK1KPD_BwE  elnevezésű weboldalt. 

A  próbavásárlás  során  2  db  ComfySleep  elasztikus  horkolásgátló  termék  megrendelése  történt,
összesen 15.190,- Ft értékben. 

A  Fogyasztóvédelmi  Főosztály  az  ügyben  BP/2200/3770-2/2021.  számon  2021.  04.  19-én  eljárást
indított és tájékoztatta a Kft-t az eljárás menetével kapcsolatban, illetve arról, hogy ügyében nyilatkozat-
tételi jog illeti meg. 
A Kft. nyilatkozattételi jogával nem élt.

II. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint:

4. §  A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon
legalább a következő adatokat közzétenni:
c)  a  szolgáltató  elérhetőségére  vonatkozó  adatokat,  különösen  az  igénybe  vevőkkel  való
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
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,
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f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
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.

5.  §  (1) 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.
(2)  A  szolgáltató  az  igénybe  vevő  megrendelésének elküldését  megelőzően  köteles  egyértelműen
tájékoztatni az igénybe vevőt:
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 fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet szerint:
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;
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a
vállalkozás panaszkezelési módjáról;
k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. §
vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
n)  az értékesítés utáni  ügyfélszolgálati  és  egyéb szolgáltatások,  valamint  a  jótállás  fennállásáról  és
annak 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.

15. § (2) 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.

18.  §  A távollévők  között  kötött  szerződés megkötését  követően -  ésszerű időn belül,  de a  termék
adásvételére  irányuló  szerződés  esetén  legkésőbb  az  átadáskor,  a  szolgáltatásnyújtására  irányuló
szerződés  esetén  legkésőbb  a  szolgáltatás  teljesítésének  megkezdésekor  -  a  vállalkozás  tartós
adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza
a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés
megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és
b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.
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20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2)
bekezdésben  meghatározott  határidőn  belül  indokolás  nélküli  elállási  jog  illeti  meg.  Olyan
üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására
irányul,  ha a 13. § vagy a 19. § szerinti  nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a
fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab)  több  termék  adásvételekor,  ha  az  egyes  termékek  szolgáltatása  eltérő  időpontban  történik,  az
utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3)  A  (2)  bekezdés a) pontjában  foglaltak  nem  érintik  a  fogyasztó  azon  jogát,  hogy  az  e  §-ban
meghatározott elállási  jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja.

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott
jog  (1)  bekezdés  szerinti  gyakorlását.  Ebben  az  esetben  a  vállalkozás  tartós  adathordozón
haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3)  A  20.  §-ban  meghatározott  jogot  határidőben  érvényesítettnek  kell  tekinteni,  ha  a  fogyasztó
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők
között  kötött  szerződéstől,  a  vállalkozás  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  elállásról  való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők
között  kötött  szerződéstől,  köteles  a  terméket  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  elállás  közlésétől
számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza  vissza.  A  visszaküldés  határidőben  teljesítettnek  minősül,  ha  a  fogyasztó  a  terméket  a
határidő lejárta előtt elküldi.
(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás
vállalta e költség viselését.

25.  § A  fogyasztó  csak  a  termék  jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének  megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az
értékcsökkenésért,  ha  a  vállalkozás  a  11.  §  (1)  bekezdésének i) pontjában  előírt  tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget.

A  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  tilalmáról  szóló  2008.  évi  XLVII.
törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
A (2) bekezdés szerint tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
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a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható
szintű  szakismerettel,  illetve  nem a  jóhiszeműség  és  tisztesség  alapelvének  megfelelően  elvárható
gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és
b) amely  érzékelhetően  rontja  azon  fogyasztó  lehetőségét  az  áruval  kapcsolatos,  a  szükséges
információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez
eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet
egyébként  nem  hozott  volna  meg  (a  továbbiakban:  a  fogyasztói  magatartás  torzítása),  vagy  erre
alkalmas.

A  (3)  bekezdés  szerint  a  (2)  bekezdés  értelmében  tisztességtelen  különösen  az  a  kereskedelmi
gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §).

Az Fttv. 3. § (5) bekezdése szerint: „A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az
1. § (4) vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb
követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen.”

Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja szerint: 
„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:

i)  a  fogyasztó  jogai,  illetve  a  fogyasztót  az  ügylet  folytán  esetlegesen  terhelő  hátrányos
jogkövetkezmények kockázata.

Az Fttv. 7. § (1) 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.  19.§-a  szerint:  „A  kereskedelmi  gyakorlat  tisztességtelenségének  megállapításra  irányuló
eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása tekintetében
a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény  (a  továbbiakban:  Fgytv.),rendelkezéseit  kell
alkalmazni.”

Az Fttv. 2. §-a szerint: „E törvény alkalmazásában:
d)  kereskedelmi  gyakorlat:  a  vállalkozásnak,  illetve  a  vállalkozás  érdekében  vagy  javára  eljáró
személynek  az  áru  fogyasztók  részére  történő  értékesítésével,  szolgáltatásával  vagy
eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja,
marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja,
e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével
közvetlenül  összefüggésben  történő  információközlés,  függetlenül  annak  megjelenési  módjától,
eszközétől,
f) reklám:  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben
ekként meghatározott fogalom,”

Az Fttv. 9. § (1) bekezdése szerint: „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért
felel  az  a  vállalkozás,  amelynek  a  kereskedelmi  gyakorlattal  érintett  áru  értékesítése,  eladásának
ösztönzése közvetlenül érdekében áll.” 
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Az Fttv 9.  § (2) és (3)  bekezdése szerint:  „Az  (1)  bekezdés szerinti  vállalkozás felel  akkor  is,  ha a
kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy
javára. 
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő okból
eredő jogsértésért az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt az arra alkalmas eszközök segítségével
megismerhetővé  teszi,  valamint  aki  önálló  gazdasági  tevékenysége  körében  a  kereskedelmi
kommunikációt megalkotja vagy ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, kivéve, ha a jogsértés
az (1) bekezdés szerinti vállalkozás utasításának végrehajtásából ered. Az ilyen jogsértő kereskedelmi
gyakorlattal okozott kárért e személyek az (1) bekezdés szerinti vállalkozással egyetemlegesen felelnek

III. Az alábbi tényállást állapítottam meg:

A  vizsgálat  során  megállapítást  nyert,  hogy  a https://s-mania.com internetes  oldalon  az  alábbi
fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértések valósultak meg.

A  szolgáltató  beazonosíthatóságát  szolgáló  adatokra  vonatkozóan  az  alábbi  elemek  nem
szerepelnek az oldalon:

 vállalkozás székhelyének postai címe, 
 a vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe, 
 a vállalkozás cégjegyzékszáma, 
  nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, 
 a vállalkozás adószáma, 
 a tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, 
 a tárhelyszolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel 

való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt e-mail cím. 

A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás körében az alábbiakról nem tájékoztatnak az
oldalon: 

 azokról  a  technikai  lépésekről,  amelyeket  a  szerződés  elektronikus  úton  való
megkötéséhez meg kell tenni (az elektronikus szerződéskötés lépéseiről), 

 az  adatbeviteli  hibáknak  a  szerződéses  nyilatkozat  elküldését  megelőzően  történő
azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről (adatbeviteli hibák kijavításának
technikai lehetőségeiről), 

 arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e (szerződés
alakisága), a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb
hozzáférhető lesz-e, 

 a szerződéskötés lehetséges nyelveiről. 

Szerződéskötés  technikai  feltételeire  vonatkozó  vonatkozó  tájékoztatással  kapcsolatos
megállapítások: 

 a  vállalkozás  az  igénybe  vevők  számára  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek hozzáférhetővé tételét, tárolható
és  előhívható  módon  nem  biztosítja  a  weboldalon  (a  dokumentumok
kinyomtathatóságának technikai feltétele nem biztosított.), 

 a vállalkozás nem gondoskodik  arról,  hogy a fogyasztó a szerződési  nyilatkozatának
megtételekor  kifejezetten tudomásul  vegye,  hogy nyilatkozata  fizetési  kötelezettséget
von  maga  után  ("fizetési  kötelezettséggel  járó  megrendelés"  vagy  ilyen  tartalmú
figyelmeztetés nem kerül feltüntetésre). 
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Szerződés  tárgyára  és  a  szerződés  teljesítésére  vonatkozó  tájékoztatás  követelményei  az
alábbiakban nem teljesülnek:  

 a teljesítés feltételei 
"A  vásárló  emailben  visszaigazolást  kap,  hogy  csomagja  24  órán  belül  kiszállításra
kerül." " Rendelését 1-3 nap rekord idő alatt megkapja" 

 a fizetés feltételei (fizetési módok) nem szerepelnek az oldalon 
Az ASZF nem részletezi, hogy az utánvét esetén hogyan lehet fizetni. 

 Egyéb hiányzó tájékoztatási követelmények: 

 a vállalkozás panaszkezelési módja nem került feltüntetésre,
 az online vitarendezési platformra mutató ODR link nem szerepel az oldalon, 
 békéltető  testülethez  fordulás  lehetősége,  az  illetékes  békéltető  testület  neve,

székhelyének postai címe nem került feltüntetésre, 
 a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló tájékoztatás hiányzik 

 
A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozóan az alábbi tájékoztatások hiányoznak: 

 az elállási/felmondási nyilatkozatminta rendelkezésre állásának hiányában a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  mellékletében  található  mintáról  nem
tájékoztat, 

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

 elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, 
 a fogyasztó  az elállási  jogát  a szerződés megkötésének napja  és a termék átvétele

közötti  időszakban  is  gyakorolhatja  i.  "Az  árucikk  internetes  boltban  történő
megvásárlása  után,  de  kiszállításának  megkezdése  előtt  a  vásárló  rendelését
megváltoztathatja,  de  csak  úgy,  hogy  magasabb  árú  terméket  rendel.  A  rendelés
kiszállításának megkezdése után a vásárló azt már nem törölheti." 

 a fogyasztó részéről  írásban történő elállás esetén elegendő az elállási  nyilatkozatot
elküldeni  14  napon  belül  i.  "A  vásárlónak  válaszolnia  kell  az  értékesítőtől  kapott,
visszaküldést visszaigazoló emailre." 

 elállás esetén a szolgáltató  legkésőbb 14 napon belül  fizeti  vissza a fogyasztó  által
kifizetett teljes összeget, 

 ha  a  fogyasztó  nem  a  legkevésbé  költséges,  szokásos  fuvarozási  módtól  eltérő
fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem
köteles megtéríteni, 

 ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően
gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni
a vállalkozás észszerű költségeit, 

 a  vállalkozás  követelheti  a  termék  jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének
megállapításához  szükséges  használatot  meghaladó  használatból  eredő
értékcsökkentés megtérítését, 

 az elállási  jog  hiányáról  szóló  tájékoztatás,  amennyiben  a  kivételszabály  alá  tartozó
terméket értékesít. 

Az elállási jogról szóló tájékoztatási hiányosságok mellett az oldalon az alábbi téves tájékoztatások
szerepelnek: 

 az elállási jogot úgy tünteti fel mintha az az eladó sajátossága, különleges kedvezménye
lenne 
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 „14 napos visszafizetési garancia: A termék kipróbálására 14 napja van, amennyiben
nem elégedett, visszaküldheti.” 

 az elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza
„A  vásárló  akkor  jogosult  teljes  pénzvisszafizetésre,  ha  a  visszaküldött  árucikk(ek)
sérülésmentesek, eredeti csomagolásban vannak, amely tartalmazza a csomagban lévő
minden más tételt is, mint pl. használati utasítás, felhasználási útmutató, stb.” 

Egyéb: 

 ASZF:  "Az  árucikk  internetes  boltban  történő  megvásárlása  után,  de  kiszállításának
megkezdése előtt a vásárló rendelését megváltoztathatja, de csak úgy, hogy magasabb
árú terméket rendel. A rendelés kiszállításának megkezdése után a vásárló azt már nem
törölheti." "NEM számít a szerződéstől való elállásnak, ha a vásárló nem veszi át az
utánvéttel  érkezett  csomagot,  majd,  a  postahivatalban  vagy  bármilyen  más
csomagfelvételi  ponton a várakozási idő (15 nap) leteltével a csomag visszaküldésre
kerül a vállalati címre. A szerződés hatályos, a csomag át nem vétele a vásárló részéről
egyoldalú, előre nem bejelentett szerződéstől való elállásnak minősül. Amikor a vásárló
nem veszi át a csomagot, a vállalat számára pénzügyi kárt okoz, ezért aztán köteles a
szállítási,  adminisztratív  és  a  vállalati  címre  történő  visszaszállítási  költségeket
megfizetni a számára kiállított számla ellenében, hiszen a szerződéstől nem állt el. " 

Fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

 A visszaigazolás tartalma nem felel meg a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 18. §-ában
leírtaknak. 

 Nem teljesítette nyugtaadási kötelezettségét a szolgáltató 

Egyéb tapasztalatok a próbavásárlás során:

A honlapon futószalagon folyamatosan váltakozva hirdetik, hogy „Kevesebb, mint 7 darab maradt még
készleten”, 456 másik ember nézi ezt a terméket” és „221 darabot adtunk el az elmúlt 24 órában”. A
honlap  tájékoztatása  szerint  1958  vásárlói  értékelése  van  a  terméknek,  de  nem lehet  listázva  látni
ezeket. Az oldal közepén is felhívják a figyelmet arra, hogy „Készleten már csak 7 darab van. A termék
várhatóan kevesebb, mint 24 órán belül el fog fogyni. Rendeljen most és spóroljon -52 %-ot.” Az oldalon
visszaszámláló óra is működik, amely mutatja az ajánlat végét. Megvártuk az idő leteltét, de úgy is meg
tudtuk  rendelni  a  terméket.  2  nap  múlva  ismételt  oldalmentést  csináltunk,  ahol  ugyanez  az  ajánlat
szerepelt és akkor is szintén 1 óra volt már csak az ajánlat végéig. Az oldal alján olvasható: „Több mint
293.190 elégedett vásárló”, illetve egy sárga szalag is feltűnik gyakran, amin az olvasható, hogy valaki
éppen rendelést adott le. („Gábor K. (Albertirsa) éppen rendelést adott meg”) Az oldal alján kell kitölteni a
rendelés  űrlapot.  A  rendeléshez  kérhetünk  csomagbiztosítást  345  forintért,  prioritási  rendelést  595
forintért és + 1 év garanciát 995 forintért. A csomagbiztosítás automatikusan ki  volt választva az üres
rendelési űrlaphoz. Az adatok kitöltése és a bankkártyaadatok beírása után a rendelt mennyiséghez 2
darabot írtunk és rákattintottunk a rendelés elküldése gombra. Nem volt összegzés a pontos fizetendő
összegről, de máris megjelent, hogy elfogadták a megrendelésünket, melynek részleteit és a számláját
az e-mail  címünkre küldik.  Érkezett  visszaigazoló e-mail  a bankkártyával kifizetett  rendelésről.  Az e-
mailben  szereplő  vállalati  adatok:  Express  One  Hungary  Kft.  c/o  DFVU d.o.o.  Europá  u.  12  1239
Budapest  hu@s-mania.comhttps://s-mania.com/v1/hu/comfysleep-elasztikus-horkolasgatlo/
2020.október 30-án megérkezett a termék. 

IV. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 11. § (1) c), h), k), m), n), v), w), 15. § (2), 18. §, 20. § (1) - (3), 22. § (1)-(3) 23. § (1), (3), 24. §,
25. §,
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-  Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §  c), d), f), h), 5. § (1), (2)  a), b), d), 
-  A  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  tilalmáról  szóló  2008.  évi  XLVII.
törvény (továbbiakban: Fttv.)  6. §  i), 7. § (1),
- Az Európa Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendeletének 14. cikk (2)

V.  A  döntésem  meghozatala  során  a  mérlegelési  szempontokat  az  alábbi  jogszabályhelyek
alapján vettem figyelembe:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 45/A. §-a értelmében:

„(1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az e törvényben és - a szerződés létrejöttére, érvényességére,
joghatásaira  és  megszűnésére  vonatkozó  rendelkezések  kivételével  -  a  végrehajtására  kiadott
jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
(2)  A  fogyasztóvédelmi  hatóság  ellenőrzi  a  külön  jogszabályban  fogyasztóvédelmi  rendelkezésként
meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.
(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott  rendelkezéseken  túl,  ha  külön  törvény  vagy
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi
a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként
kötelezően megállapított árára,
d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
f)  a  termék  forgalmazása  vagy  szolgáltatás  nyújtása  során  az  egyenlő  bánásmód  követelményére,
továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.”

„47. § (1) 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 az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg:
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,

(2) 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.”

VI. Döntésem során az alábbi mérlegelési szempontokat vettem figyelembe:

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése értelmében az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen
a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége,
valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg.

A kötelezés  elrendelése  során  figyelembe  vettem,  hogy  sérült  a  fogyasztók  tájékoztatáshoz  fűződő
alapvető joga.

A jogsértő magatartás kiterjedtsége:  a  vonatkozó jogszabályban előírt  tájékoztatás a  Kft.  weboldalán
nem  került  közzétételre,  illetve nem a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon,  így  a jogsértés a
fogyasztók széles körét érintette,

9



A jogsértéssel érintett áruk értéke: e körben nem merült fel releváns adat, így ennek értékelése nem volt
lehetséges,
A jogsértő állapot időtartama:  e körben nem merült fel releváns adat, így ennek értékelése nem volt
lehetséges,
A jogsértéssel elért előny tekintetében figyelembe vett mérlegelési szempontok: E körben nem merült fel
releváns adat, így ennek értékelése nem volt lehetséges.

Döntésem meghozatalánál a fentieken túl  figyelembe vettem, hogy a Kft.  a határozathozatal  napjáig
ugyanezen fogyasztóvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabályt nem sértette meg.

Felhívom a Kft.  figyelmét,  hogy  az ugyanezen fogyasztóvédelmi  rendelkezést  tartalmazó jogszabály
ismételt megsértése esetén a vállalkozás terhére fogyasztóvédelmi bírság szabható ki.
Mindezekre  tekintettel  a  vállalkozás  számára  a  jogsértő  magatartás  folytatását  megtiltottam  annak
érdekében, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

VII. Záró rendelkezések:

Az Fttv. 10. § (1) bekezdése szerint: „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése
miatt – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet szerint:
31. § (2) bekezdése szerint:  A 6. §-ban foglalt  rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint: 16/A (4) bekezdése alapján: A
15.  §-ban  foglalt  rendelkezés  megsértése  esetén  a  fogyasztóvédelmi  hatóság  jár  el  a
fogyasztóvédelemről szóló törvény szabályai szerint.

Az Fgytv. 51/B. § (1), (3) és (7) bekezdése szerint: „(1) 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 jogerős döntést, valamint az azzal kapcsolatos alábbi adatokat:
a) a közzététel e § szerinti jogcímét,
b) a jogerő beálltára történő utalást,
c) az eljáró hatóság vagy bíróság megnevezését,
d) az ügy számát és tárgyát,
e) a  jogsértő  vállalkozás  nevét,  székhelyét,  a  nyilvántartási  számát  vagy  cégjegyzékszámát  és
adószámát,
f) a vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára
beazonosítható elnevezését, honlapjának címét,
g) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényére történő utalást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését, valamint
i) a közzététel napját és a honlapról történő törlés (7) bekezdés szerinti várható időpontját.”

„(3)  A bíróság,  a  fogyasztóvédelmi  hatóság és a  Gazdasági  Versenyhivatal  az (1)  és (2)  bekezdés
hatálya  alá  tartozó  döntését,  valamint  az  (1)  bekezdés b) és g) pontjában  meghatározott  adatokat  a
döntés  kézbesítését  követő  30  napon  belül,  elektronikus  úton  megküldi  közzététel  céljából  a
fogyasztóvédelemért  felelős  miniszter  részére.  A  bíróságnak  nem  kell  külön  értesítenie  a
fogyasztóvédelemért felelős minisztert, ha a fogyasztóvédelmi hatóság a perben félként vesz részt.”
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„(7) 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 jogerősen meg nem állapította - a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról.”

Az Fgytv.-ben foglalt közzététel  a www.jogsertowebaruhazak.hu weboldalon valósul meg.

A  pénzfizetési  kötelezettség  késedelmes  teljesítése  esetén  irányadó  késedelmi  pótlékot  és  annak
mértékét az Fgytv. 48. § (6) bekezdése, valamint az Ákr. 135. § alapján határoztam meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdésben és a 81. §
(1)  bekezdésben  meghatározottak  szerint,  az  Fgytv.  45/A.  §  (1)-(3)  bekezdéseiben,  valamint  a
fogyasztóvédelmi  hatóság  kijelöléséről  szóló  387/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:
Statútum  R.)  1-2.  §-aiban  biztosított  hatáskörömben  és  a  Statútum  R.  2/A.  §  a)  pontja  szerinti
illetékességi ok alapján eljárva hoztam meg.

Az  e  határozat  elleni  jogorvoslati  lehetőséget  az  Ákr.  112.  §-a,  valamint  a  114.  §  (1)  bekezdése
szabályozza.

A határozat elleni bírósági jogorvoslati illeték mértékéről az Itv. 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének
módjáról  a  74.  §  (1)  bekezdése,  míg  az  illetékmentességről  az  Itv.  56.  §(1)  bekezdése,  az
illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik. 

Budapest, elektronikus aláírás szerint

dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából

                                                                                                                        dr. Farkas Norbert   
                                                                                                                           főosztályvezető  
                                                                                                                                                                       

A határozatot kapják:   
Express One Hungary Kft. 
Irattár

végleges: 2021.06.29.
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