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H A T Á R O Z A T 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztálya (továbbiakban 

Hatóság) az MP Medical International Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, Kassai út 76. 4/13., 

adószáma: 26570125-2-16, továbbiakban: Társaság) terhére 

 

50.000 Ft, azaz ötvenezer forint 

 

fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.  

 

Ezen túlmenően a Társaságot kötelezem arra, hogy: 

 minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelő adattartalommal bírjon az 

általa üzemeltett webáruház. 

 tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól, különös tekintettel a 

fogyasztó jogaira, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos 

jogkövetkezményekre vonatkozóan. 

 

Kötelezem a Társaságot arra, hogy a feltárt jogsértő állapotot szüntesse meg, valamint 

tartózkodjon a jogsértő magatartás folytatásától. 

 

A határozat annak közlésével véglegessé válik. Fenti kötelezettségének a vállalkozás a 

határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.  

 

Kötelezem továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt 

hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési-, Műszaki Engedélyezési-, 

Mérésügyi- és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályát (továbbiakban: 

Hatóság) a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül értesítse. 

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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A bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-

01040030-00000000 számú számlájára átutalással köteles befizetni, a bírságösszegnek a 

határozat véglegessé válását követő 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. Az 

átutalás során jelölni kell a határozat ügyiratszámát, a modulszámot, a vállalkozás nevét, 

székhelyét, továbbá a „Jász-Nagykun-Szolnok megye” és „Fogyasztóvédelmi bírság” 

szöveget. 

A véglegesen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék 

terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 

jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Amennyiben a bírságösszeg a jelzett 

időpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy annak behajtása iránt intézkedem. A bírság 

és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. 

 

Felhívom 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.  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési-, Műszaki Engedélyezési-, 

Mérésügyi- és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály eljárása során eljárási 

költség nem került megállapításra, így annak viseléséről rendelkezni nem volt szükséges. 

 

A határozat annak közlésével véglegessé válik. Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől 

számított 30 napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni 

Törvényszéknél (4025 Debrecen, Széchenyi utca 9.), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal ellen benyújtott keresettel.  A keresetlevelet a Hatóságnál lehet benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni.  

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet elektronikus úton űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles 

benyújtani a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu linken keresztül.  A benyújtás elősegítése 

céljából tájékoztatom, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó 

hatósága: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma, PIR törzsszáma: 789389, adószáma: 

15789381-2-16. 

 

A keresetlevél benyújtásának a végzés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A 

közigazgatási peres eljárás illetéke 30.000 Ft, amelynek megfizetéséről a Bíróság a 

határozatában utólag rendelkezik (tárgyi illeték-feljegyzési jog).  

 

I N D O K O L Á S  

 

1) Eljárási cselekmények  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztálya „Az online 

értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése” c. témavizsgálat alatt az MP Medical 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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International Kft.  által üzemeltetett www.mpkonyhastudio.hu  internetes oldalon működő 

webshopot vizsgálta az előírt ellenőrzési szempontok alapján. 

 

A honlap ellenőrzése teljes körű volt, az a weblap ellenőrzés során elérhető valamennyi 

tartalomra kiterjedt. A vizsgált honlap azon tartalma, mely a weboldal üzemeltetője által 

elkövetett jogsértéseket igazolja, lementésre és kinyomtatásra került. 

Ellenőrzés ideje: 2021. január 27. 

 

A Hatóság a honlapvizsgálat során az alábbi hiányosságokat, problémákat tárta fel: 

1. A honlapról hiányzik a tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, illetve elektronikus 

levelezési címe. 

2. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás köréből hiányzik az elektronikus 

szerződéskötés lépéseiről való tájékoztatás. 

3. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás köréből hiányzik az adatbeviteli 

hibák kijavításának technikai lehetőségeiről való tájékoztatás. 

4. Nincs utalás a szerződés alakiságára vonatkozóan, különösen, hogy írásban 

megkötött szerződésnek minősül-e.  

5. Nincs tájékoztatás arról, hogy a szerződést iktatják-e, illetve ha iktatják, akkor az 

utóbb hozzáférhető-e. 

6. Nincs tájékoztatás a szerződéskötés lehetséges nyelveiről sem. 

7. A vásárlás véglegesítésekor nem jelenik meg "Fizetési kötelezettséggel járó 

megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés. 

8. Az értékesítésre kínált termékek ellenértékének meghatározásánál nincs egységár 

feltüntetve azon termékek esetében, ahol ezt a jogszabály előírja. pl. Perfect Home 

Hústű 10db 11851, eladási ár 590 Ft, egységár nincs feltüntetve. 

9. A „Felhasználási feltételek” között a Társaság nem ad információt a szállítási 

költségekről A próbarendelés során a rendelési folyamat során vált elérhetővé, 

megismerhetővé a szállítási költség (szállítási mód GLS, utánvétes fizetés) értéke, 

amely a próbarendelés esetében 1500+500 Ft, összesen 2000 Ft. 

10. A honlapról hiányzik a Társaság panaszkezelési módjának feltüntetése.  

11. Nincs tájékoztatás a Békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, nincs feltüntetve az 

illetékes békéltető testület neve, székhelyének postai címe. 

12. A honlapról hiányzik a tájékoztatás az ODR-platform létezéséről, valamint arról, 

hogy az jogviták kezelésére használható. (továbbiakban: ODR-link) 

13. A honlapon a „Felhasználási feltételek” között „8. Garancia, szavatosság” menüpont 

alatti tájékoztatás nem megfelelő, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, 

jótállásról adott tájékoztatás hiányos, a rendelet szabályait nem foglalja össze. 

14. Egyáltalán nincs tájékoztatás a honlapon a fogyasztót megillető elállási jogról, így  

- arról, hogy az elállás indokolás nélkül gyakorolható;  

- nincs tájékoztatás az elállás határidejéről; 

- nincs nyilatkozat-minta a honlapon, illetve tájékoztatás arra vonatkozóan, 

hogy a fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy 

az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával; 

- nincs tájékoztatás arról, hogy az elállási határidő mikor kezdődik; 

- nincs tájékoztatás arról sem, hogy a megrendelés és az átvétel között is 

gyakorolható az elállás joga; 

http://www.mpkonyhastudio.hu/
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- nincs tájékoztatás arról, hogy 14 napon belül elegendő az elállási nyilatkozatot 

elküldeni; 

- nincs tájékoztatás arról, hogy a fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb 14 

napon belül kell visszaküldenie a terméket; 

- nincs tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás mikor fizeti vissza a 

fogyasztó által kifizetett teljes összeget; 

- nincs tájékoztatás, hogy amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, 

szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből 

adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni; 

- nincs tájékoztatás, hogy elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének 

a költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését; 

- nincs tájékoztatás, hogy a vállalkozás követelheti a termék jellegének, 

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 

meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését; 

- nincs tájékoztatás az elállási jog hiányáról, amennyiben a vásárolt termék a 

kivételszabály alá tartozik. 

 

A Hatóság – mint fogyasztó – a webáruházból 2021. január 27. napján próbavásárlást végzett 

az ellenőrzött webáruházból:  

Megrendelt termék: 1 db Perfect Home Retro kávéfőző 4 személyes (13259) 3990 Ft, +500 Ft 

utánvétes fizetés, +1500 Ft GLS házhozszállítás, összesen: 5990 Ft. 

Automata rendelési visszaigazolás érkezett. Rendelésszám: 2101270001. 

 

2021. február 5. napján a cég képviselője kiszállította a terméket. Kifizetett összeg: 4990 Ft 

(termék: 3990 Ft+szállítás 1000 Ft). 

A termék dobozban került átadásra, a csomagolás és a termék sértetlen volt, megegyezett a 

megrendelt termékkel. Kibontás után megállapította a Hatóság, hogy a doboz a terméken 

kívül a számlát tartalmazza. Számla száma: SZA00011/2021. 

A termék próbájára nem került sor, a termékről, számláról, csomagolásról fényképfelvételek 

készültek. A vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást nem adott a megkötött 

szerződésről. A termék mellett semmiféle dokumentum (pl.: a létrejött szerződés 

kinyomtatva, ÁSZF, elállási nyilatkozat-minta) nem volt a dobozban. 

 

2021. február 15-én e-mailen jeleztük a Társaság felé az elállási szándékunkat, melyet a 

Társaság feltétel nélkül elfogadott. Levelében leírta, hogy a teljes költség – a szállítási díjjal – 

megtérítésre kerül. 

 

Ezt követően 2021. február 18. napján a termék személyesen került visszavitelre a vállalkozás 

üzletébe: 5000 Szolnok, Tófenék út 4. szám alá. A termék visszaadása megtörtént, a fizetett 

összeg (4990 Ft) visszafizetésre került.  

A hatósági kilét felfedése után az ellenőrzés során tett megállapításokról az FO2248. számú 

hatósági jegyzőkönyv készült.  Ebben az eljáró hatósági munkatársak rögzítették, hogy az 

elállás során a fizetett összeg visszafizetésre került (4990 Ft), jóváíró számla száma: 

SZA00017/2021. A Társaság képviselőjének a jegyzőkönyvvel együtt átadásra került a 

hivatalos feljegyzés is, mely a honlapon található hiányosságokat írja le. 
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Ezzel egyidőben, a fenti számú jegyzőkönyvben a Társaság értesítést kapott arról, hogy a 

termék megvásárlása próbavásárlásnak minősült. A honlapon található jogsértések miatt 

2021. február 18. napján hatósági eljárás indult a Társasággal szemben.  

A Hatóság az eljárás menetével kapcsolatban tájékoztatta a vállalkozást, hogy ügyében irat-

betekintési és nyilatkozattételi jog illeti meg.  

 

A Társaság irat-betekintési és nyilatkozattételi jogával az eljárás során nem élt. 

A www.mpkonyhastudio.hu webáruház fogyasztói tájékoztatója az ellenőrzés idején 

jelentősen hiányos volt, így Hatóságunk az eljárást jelen határozattal zárja le. 

A Hatóság a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok, próbavásárlás során tapasztalt 

eljárás alapján döntött. 

 

2) A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: 

 

A honlapon található tájékoztatás köréből:  

A honlap tartalmi ellenőrzése során megállapítható, hogy a honlapról 

hiányoznak/elhallgatott módon kerültek feltüntetésre az első pontban rögzített adatok. Az 

adatok fel nem tüntetése miatt a fogyasztó több olyan lényeges információt 

(tárhelyszolgáltató címe, szerződéskötés lépései, szerződéskötés alakisága, egységár, 

szavatossági- jótállási, igényérvényesítési szabályok nem megfelelő közlése, valamint elállási 

szabályok elhallgatása, stb.) nem kap meg, amely a vásárlási folyamat végigviteléhez és a 

megalapozott fogyasztói döntés kialakításához szükségesek. A hiányosan feltüntetett adatok 

(pl.: igényérvényesítési lehetőségek, elállási szabályok) bizonytalanságban tarthatják a 

fogyasztót. 

A hiányos információk (pl. egységár) olyan fogyasztói döntés meghozatalára késztethetik a 

fogyasztót, amelyet nem biztos, hogy azzal a tartalommal hozott volna meg. Emiatt ezek 

alkalmasak a fogyasztói döntés torzítására. 

 

További hiányosságként állapítható meg, hogy a kereskedő nem küldte el vagy mellékelte a 

termékhez A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) szerinti írásbeli visszaigazolást, 

amely a szerződés egyik alapdokumentuma lett volna. 

 

Az elállási szabályok elhallgatása megtévesztheti a fogyasztót. A vírushelyzetben az online 

térben történő vásárlási igény megerősödött, így a tájékoztatás az elállási jog kapcsán a 

fogyasztók széles körét érintheti. 

 

A fentiek tekintetében a Társaság felelőssége azért is összetett, mert a kötelező tájékoztatások 

szolgálnak a fogyasztóknak arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségei és kötelezettségei 

vannak az online vásárlások során. A Társaság a szerződés megkötése előtt köteles a 

fogyasztót az elállás jogáról (vagy annak hiányáról) teljeskörű tájékoztatást adni annak 

érdekében, hogy a fogyasztó a jogával megfelelően élni tudjon.  

 

Összességében megállapítható, hogy a webáruház fogyasztói tájékoztatója jelentősen 

hiányos, a tájékoztatás tekintetében csak részben felel meg a jelenleg hatályos 

jogszabályoknak, ezért indokolt a felelősségre vonás az üzemeltetővel szemben. 

http://www.mpkonyhastudio.hu/


6 

 

Figyelemmel a lentebb idézett jogszabályi rendelkezésekre, valamint a rendelkezésemre álló 

dokumentumokra, döntésemet az alábbi indokok alapján hoztam meg: 

A Társaság részéről elkövetett jogsértések alapját a tájékoztatási kötelezettségekkel 

kapcsolatban tanúsított magatartása képezi, melynek vizsgálatát követően megállapítást 

nyert, hogy a Társaság nem tett teljeskörűen eleget a jogszabályi előírásokban foglaltaknak, 

sem pedig az ezek alapján kötelezően feltüntetendő tájékoztatásokat sem adta meg a 

honlapján a vásárlást megelőzően. 

 

A fentiek tekintetében a Társaság felelőssége azért is összetett, mert a kötelező tájékoztatások 

szolgálnak a fogyasztóknak arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségei és kötelezettségei 

vannak az online vásárlások során. Ha ezek a tájékoztatások nem felelnek meg a 

jogszabályokban előírt szabályozásnak, akár azért mert nem kerültek feltüntetésre, akár 

azért, mert hiányosak, akkor a tájékoztatás nem megfelelő módon valósul meg. 

Következésképpen az ebből eredő hiányos, illetve pontatlan információk a fogyasztókat 

megtéveszthetik, ezért a vállalkozó kereskedelmi gyakorlatai tisztességtelennek minősülnek. 

 

A Hatóság által lefolytatott és eddig részletezett vizsgálat eredményeképpen tehát 

megállapításra került, hogy a Társaság megtévesztő módon és nem az ésszerűen elvárható 

szintű szakismerettel járt el és a szerint adott tájékoztatást a fogyasztót megillető 

jogosultságokról, ezért kereskedelmi gyakorlata tisztességtelennek minősült. A Társaságnak 

a tevékenysége végzése során rendelkeznie kell ugyanis a rá vonatkozó jogszabályi 

ismeretekkel, melyekről a jóhiszeműség és tisztesség követelménye, valamint a 

szerződéskötésből eredő együttműködési kötelezettségének megfelelően kell tájékoztatnia a 

fogyasztókat minden olyan lényeges körülményről, amely a szerződésből eredően őket 

megilletik. 

 

A próbavásárlás megállapításai köréből: 

2021. február 5 napján került a termék kiszállításra. Hiányosságként állapítható meg, hogy a 

csomagolásban nem volt megtalálható pl.: az elállási nyilatkozatminta, illetve a létrejött 

szerződés egy példánya sem volt a dobozban megtalálható.  A létrejött szerződés – 

internetkapcsolat nélkül elérhető példánya – a visszaigazolásban sem volt megtalálható. 

Pozitív gyakorlat, hogy Szolnokon belül nem 1500 Ft-ért számolta fel a házhozszállítást a 

Társaság, hanem 500 Ft-tal kevesebb összeg (1000 Ft) került felszámításra. Az utánvét 

költsége (500 Ft) sem került felszámításra. Így összességében 1000 Ft-tal kevesebbet fizettünk 

a megrendelt termékért. Erről azonban nem tájékoztatja előre a fogyasztót.  

 

Az elállási jog gyakorlása köréből: 

 Pozitív gyakorlatként értékeltem, hogy a Társaság az elállási jog gyakorlásának 

bejelentéséről szóló elektronikus levélre az elküldés napján reagált. Az elállási szándékot 

elfogadta, az elállás okát nem firtatta, részletesen leírta a követendő eljárást a fogyasztó 

részére. 

 Negatív megállapításként került értékelésre az, hogy a Társaság a honlapon az elállási 

jogról, annak gyakorlásáról, menetéről egyáltalán nem ad tájékoztatást a fogyasztók 

részére. 
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Az elkövetett jogsértés megállapítását és annak körülményeinek mérlegelését követően a 

Fogyasztóvédelmi Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, melyben a 

kiszabott bírság összegét találta alkalmasnak és arányosnak a jövőben történő jogkövető 

magatartás tanúsításának biztosítása érdekében.  

 

3) Az ügy elbírálása során figyelembe vett jogszabályhelyek: 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 45/A. § (1) – (3) 

bekezdése szerint 

(1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződés létrejöttére, érvényességére, 

joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével -   

a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, 

b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, 

c) a fogyasztói csoporttal, 

d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, 

valamint 

e) a vállalkozásnak a békéltető testületre vonatkozó 17/A. § (1a) bekezdése szerinti 

tájékoztatási, valamint a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében 

meghatározott együttműködési kötelezettségével összefüggő, e törvényben és 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. 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 

Ektv.) 4. §-ának h) pontja kimondja, hogy a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül 

és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 

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. 
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Az 5. § (2) bekezdése alapján 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;  

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő 

azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről; 

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; 

e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott 

szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a 

magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető. 

 

Az Ektv. 16/A. § (1) leírja, hogy a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 14/A. §-ban, és a fogyasztói jogviták 

online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

14. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás 

lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott 

szabályok szerint jár el. 

 

Az Fgytv. 14. § (1) bekezdése leírja, fogy 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. 

(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen 

azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - 

amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni. 

(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a 

feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. 

 

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 

részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet (továbbiakban 

Árrendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a termék eladási árát – a (2) és a (4) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – 

a) a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy 
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b) a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára 

a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve 

az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni. 

(2) bekezdés szerint a nem előrecsomagolt, a fogyasztó jelenlétében kimért termékre 

(ömlesztett termék) vonatkozóan csak az egységárat kell feltüntetni. 

(3) bekezdés szerint az eladási árat, illetve az egységárat elegendő az (1) bekezdés b) pontja 

szerinti módon feltüntetni a csomagolás nélkül értékesített termék esetén. 

(4) bekezdés szerint a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott vendéglátás 

keretében értékesített termék vonatkozásában az eladási árat vagy az egységárat kell 

feltüntetni. 

Árrendelet 3. § (1) bekezdése szerint a termék egységárát, ha az nem egyezik meg a termék 

eladási árával,  

a) a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy 

b) a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a 

megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken kell feltüntetni. 

Árrendelet 4. §-a szerint az egységárat 

a) a térfogatra értékesített terméknél literenként (Ft/l), vagy - ha ez a termék jellegéből 

adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - milliliterenként (Ft/ml), centiliterenként (Ft/cl), 

deciliterenként (Ft/dl), illetve köbméterenként (Ft/m3), 

b) a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg), vagy - ha ez a termék 

jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - grammonként (Ft/g), 

dekagrammonként (Ft/dkg) vagy tonnánként (Ft/t), 

c) a hosszúságra értékesített terméknél méterenként (Ft/m), vagy - ha ez a termék jellegéből 

adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - milliméterenként (Ft/mm) vagy 

centiméterenként (Ft/cm), 

d) a felületre értékesített terméknél négyzetméterenként (Ft/m2), 

e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db) kell feltüntetni. 

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdése értelmében az 

üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését 

megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót   

h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési 

határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról; 

i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban 

foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 

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. 
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A Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött 

szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás 

egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának 

megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p) és r) pontjában 

meghatározott információkra. 

(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. 

 

A Korm. rendelet 18. §-a leírja, hogy a távollévők között kötött szerződés megkötését 

követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb 

az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás 

teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a 

fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a 11. § (1) 

bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés 

megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta. 

 

A Korm. rend. 31. § (1) bekezdése alapján a 9. §, a 11. § (1), (3)-(5) és (7) bekezdésében, a 12. § 

(1) és (3) bekezdésében, a 14-17. §-ban és a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések 

megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok 

szerint. 

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az 

Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU (2013. május 21.) rendelet (továbbiakban: EU-

rend.) 14. cikk (1)   Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási 

szerződésekben érintett kereskedőknek, valamint az Unióban letelepedett olyan online 

piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató 

elektronikus linket. Ennek a linknek ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/) a fogyasztók 

számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási 

szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail 

címüket is. 

(2)   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 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés 

általános feltételei között is. 

 

Az EU rendelet 14. cikkének (7) bekezdése szerint, ha a kereskedők kötelesek az (1) és a (2) 

bekezdés, valamint a (3) bekezdésben említett rendelkezések szerinti tájékoztatást megadni, 

ezeket az információkat lehetőleg együtt kell megadniuk. 

Szükséges tehát a vállalkozásnak a link elhelyezésén túlmenően tájékoztatást adnia az online 

vitarendezési platform létezéséről, valamint arról, hogy az online vitarendezési platform 

felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták 

rendezéséhez. 

 

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,   

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 alapján a (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a 

kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §).   

A (4) bekezdés szerint a mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok 

tisztességtelenek.   

 

A 7. § (1) bekezdése szerint 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). 

 

A 10. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 

miatt - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.     

 

Az Fgytv. 45/A. § (2) bekezdése szerint 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.  
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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: E-kereskedelmi súlyos jogsértés Korm. rendelet) 1. §-a 

szerint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51/B. § (1) bekezdésének 

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) 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)-d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott 

adatokról. 

 

A Társaság által megsértett jogszabályhelyek: 

 

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette az alábbi 

jogszabályi rendelkezéseket: 

 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontját;  

 a Korm. rendelet 15 §-ban, valamint 18 §-ban foglaltakat; 

 az Ektv. 4 § h) pontját, 5. § (2) bekezdés a, b), c), d) pontját; 

 az Fgytv. 14. § (1), (6) bekezdésében foglaltakat; 

 az Árrendelet 3 §-ban foglaltakat; 

 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdését; 

 az Fttv. 3. §-ban, valamint a 7. §-ban foglaltakat. 

 

4) A döntésem meghozatala során a mérlegelési szempontokat az alábbi 

jogszabályhelyek alapján vettem figyelembe:  

 

Az Fgytv. 47. § (1) bekezdése 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 az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 

b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a 

vállalkozást, 

d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru 

forgalmazását, illetve értékesítését, 

e) a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottak szerinti 

dolgot jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére megsemmisíteni, 

f)  
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g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett 

üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének 

védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében 

szükséges, 

h) a 16/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés 

megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a 

dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése 

esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra 

történő ideiglenes bezárását, 

i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. 

 

Az Fgytv. 47.  § (2) bekezdése szerint 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. 

Az Fgytv. 47. § (3) bekezdése szerint jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi 

rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket határozhat meg.  

Az Fgytv. 47. § (4) bekezdése alapján az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények 

együttesen is megállapíthatók.  

 

Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege 15 ezer forinttól 

a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel 

rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá nem tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de 

legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét 

sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt 

okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a 

fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a 

fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás 

éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió 

forintig terjedhet.  

 

A Társaságnak az https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap oldalon közzétett 2019. 

évi éves beszámolójából a Fogyasztóvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Társaság összes 

foglalkoztatotti létszáma 5 fő, éves nettó árbevétele 27698 ezer Ft. Ezen létszám- és 

gazdálkodási adatok értelmében a vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 3. § (1) bekezdésében 

meghatározott kritériumok figyelembevételével kis/középvállalkozásnak minősül. 

 

A fentiekre tekintettel az Fgytv. 47. § (1) bekezdés a), b) és i) pontja, a (2) bekezdése, valamint 

az Fgytv. 47/C. § (1) bek. b) pontja alapján szabtam ki a szankciót.  

 

 

 

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
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5) Döntésem során az alábbi mérlegelési szempontokat vettem figyelembe: 

 

A fogyasztóvédelmi bírság kiszabása és a jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és 

feltárt hibák, hiányosságok határidő tűzésével történő megszüntetésére kötelezése során az 

Fgytv. 47. § (1) és (5) bekezdéseire voltam tekintettel. 

 

A jogsértés súlya tekintetében az alábbiakat értékeltem: 

 A fogyasztók érdekei sérelmének köre: Azzal, hogy a Társaság több, jogszabályban előírt 

kötelező tájékoztatást nem tüntetett fel a honlapon, ezáltal olyan ügyleti döntés 

meghozatalára késztette az átlagfogyasztót, amelyet nem biztos, hogy úgy hozott 

volna meg abban az esetben, ha megkapja a szükséges információkat. Ezzel pedig a 

vásárló tájékoztatáshoz fűződő alapvető joga sérült. A tájékoztatáshoz fűződő jog 

pedig fogyasztói alapjognak minősül. Azzal, hogy a Társaság az elállási jog 

gyakorlásáról nem adott tájékoztatást, a fogyasztói jog sérelme fokozott mértékben 

fennáll. A jelentős fogyasztói tájékoztatás hiánya tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatnak minősül, melyet súlyosbító körülményként értékelt a Fogyasztóvédelmi 

Hatóság. 

 A jogsértéssel érintett fogyasztók száma (körének nagysága): A jogsértés a próbavásárlást 

végző hatósági munkatársakat mindenképp érintette, amely azonban a jogsértés 

alapesete, így enyhítő körülményként nem értékelhető.  

 A jogsértő magatartás kiterjedtsége: A jogsértés a próbavásárlást végző hatósági 

munkatársakat mindenképp érintette, amely azonban a jogsértés alapesete, így 

enyhítő körülményként nem értékelhető. Tekintettel azonban arra, hogy a nevezett 

honlap számtalan fogyasztó számára elérhető, ezért valamennyien kitetté váltak a 

jogsértéssel szemben.  

 A jogsértéssel érintett áruk értéke: A próbavásárlással érintett termék eladási ára: 3990 Ft 

 A jogsértő állapot időtartama: A honlap kapcsán rögzített hiányosságok 2021. január 27. 

napján (ellenőrzés és próbarendelés napja) bizonyítottan fennálltak. 

 A jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása: az eljárás során nem 

tanúsított a Társaság olyan magatartást, amely az eljárás folyamatosságát hátráltatta 

volna. A Társaság az eljárás során a határozathozatal napjáig sem irat-betekintési, 

sem nyilatkozattételi jogával nem élt.  

 

Döntésem meghozatalánál a fentieken túl az alábbiakat vettem figyelembe:  

A rendelkező részben meghatározott bírságösszeg kiszabása a megvalósult jogsértések 

elkövetése miatt indokolt a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók 

tájékoztatáshoz fűződő és vagyoni, gazdasági érdekeinek védelme érdekében.  

 

Mindemellett szükségesnek tartottam a vállalkozás számára a jogsértő magatartás folytatását 

megtiltani annak érdekében, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.  

 

Itt szükséges megjegyezni, hogy a bírságösszeg megállapítása nem matematikai művelettel 

és nem is az egyes jogsértésekre lebontva történt, de erre nem is volt szükség, hiszen a Kúria 

Kfv.II.37.526/2015/7. számú ítéletében a korábbi, évek óta változatlan jogértelmezési 

gyakorlatát megerősítve kimondta, hogy nem matematikai művelettel és nem is az egyes 

jogsértésekre lebontva kell a bírságról dönteni, hiszen a fogyasztóvédelmi ügyekben az 
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Fgytv. 47/C. §-a szerinti alsó és felső határ között kell a bírság összegét tartani, a jelen 

határozatban kiszabott összeg pedig ennek megfelel. 

 

Figyelemmel továbbá arra, hogy a Társaság az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 

összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg, ezért a véglegessé vált döntést a 

Hatóság közzététel céljából megküldi az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára. 

Felhívom a Vállalkozás figyelmét, hogy a Fgytv. 51/B. §-a alapján a fogyasztóvédelemért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján a határozat a 

http://jogsertowebaruhazak.kormany.hu adatbázisba feltöltésre kerül. 

 

6) Záró rendelkezések: 

 

A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén irányadó késedelmi pótlékot és 

annak mértékét az Fgytv. 48. § (6) bekezdése, valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr. ) 135. §-a (1) bekezdése alapján 

határozta meg a Hatóság.  

 

A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó 

jogkövetkezményeket az Ákr. 77. §-a,, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 

törvény 172-177. §-ai alapján határozta meg a Hatóság.  

 

A Hatóság a döntését a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, továbbá az Ákr. 80. § (1) 

bekezdésben és a 81. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint, az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) 

bekezdéseiben, az Fttv. 10 § (1) bekezdésében, a 19 § a) pontjában, 21. § (1) bekezdésében, 

valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Statútum R.) 1. § a) pontjában, a 2. §-ában, valamint 3. § (4) bekezdés d) és j) 

pontjában biztosított hatáskörében, és az Ákr. 16. §-a, továbbá a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti illetékességi ok alapján eljárva hozta meg. 

 

A Hatóság a jogkövetkezményeket az Fgytv. 47. § (1) bekezdés a), b) és i) pontja, valamint a 

(2) bekezdése, valamint a Fgytv. 47/C. § (1) bek. b) pontja alapján szabta ki.  

 

A Hatóság a döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.  

 

A Hatóság a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 112. § (1) bekezdése, 113. § (1) 

bekezdés a) pontja és a 114. § (1) bekezdése, valamint a keresetindítás szabályairól a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés 

a) pontja, 37. §-a, 39. § (1) és (6) bekezdései, valamint a 45. §-a alapján adott tájékoztatást. A 

bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontján, 

valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 3. pontján 

alapul. 

 

A bírósági eljárás illetékének összegéről és az illetékfeljegyzési jog lehetőségéről az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) 

http://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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pontja, megfizetésének módjáról az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 6/A. §-a 

rendelkezik. A kötelező elektronikus kapcsolattartás az Eüsztv. 9. § (1)-(3), a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-án, a 608. §-án és 611. §-án, továbbá a 

Kp. 29. § (1) bekezdésén alapul. 

 

 

Szolnok, 2021. március 23. 

Jogorvoslati eljárás nem volt folyamatban. 

Véglegessé válás napja: 2021. március 24. 

 


