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H A T Á R O Z A T 
 
 
A fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a 
Fényképlabor.hu Kft (székhely: 2315 Szigethalom, József A. u. 104., adószám: 25970993-2-13, 
cégjegyzékszám: 13-09-213555, a továbbiakban: Társaság, ill. Vállalkozás) ügyében a PE/002/3678-
3/2021. iktatószámon, a Vállalkozás által üzemeltetett https://fenykeplabor.hu/ elérhetőségű webáruház 
kapcsán az elektronikus kereskedelemre és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásának ellenőrzése tárgyában, hivatalból megindított közigazgatási hatósági eljárásban 
 
 
I. a Társaságot 

k ö t e l e z i 
 
arra, hogy a https://fenykeplabor.hu/ weboldalon elérhető webáruház kapcsán a jelen határozat 4. 
pontjában felsorolt, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt, és a határozat 
meghozataláig még meg nem szüntetett hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése 
érdekében tett intézkedéséről a Hatóságot a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül 
a Hivatali kapun keresztül értesítse.  
 
 
II. A Hatóság egyben 

 
megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását, 

 

 és előírja a Vállalkozás számára, hogy ne nyújtson megtévesztő tájékoztatást az elállási 
jogra nézve úgy, mintha az a Társaság különleges vállalása lenne. 

 ne tévessze meg a fogyasztókat az akciós árakkal, kedvezmények mértékével 
kapcsolatban. 

 
A fenti kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon 
belül köteles eleget tenni és megtett intézkedéséről a Hatóságot értesíteni. 
 
 
III. A fentiek alapján a Hatóság 
 

kötelezi a Vállalkozást arra, hogy 
 
a Hatóság eljárása során észlelt és a határozat rendelkező részében részletezett jogsértések 
megszüntetése érdekében előírt kötelezések teljesítése érdekében tett intézkedéséről a 
Hatóságot a Hivatali Kapun keresztül a határozat véglegessé válásának napjától számított 15 
napon belül értesítse. 
 
 
 

https://fenykeplabor.hu/
https://fenykeplabor.hu/
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IV. Technikai információk 
 
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 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Szankció tv.) 2. § (3)-(4) bekezdéseiben, valamint az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor a Szankció tv. 9. § (3) bekezdésében, valamint az 
Fgytv. 47/C. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben 
bírságot szab ki. 
 
A Hatóság felhívja a Társaság figyelmét arra, hogy az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése értelmében, az ott 
meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki. Elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó ismételt jogsértés esetén pedig az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése 
alapján a bírság minimum összege 200 ezer forint. 
 
A határozat a közléssel válik véglegessé, fellebbezésnek nincs helye. 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 Pest Megyei 
Kormányhivatalnál 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. Elektronikus úton a keresetet az 
IKR rendszeren keresztül – mely az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 
(XII.19.) Korm. rendelet 114. § (2) bekezdése szerinti Ányk programot kiváltó űrlapbenyújtási-
támogatási szolgáltatás, melyen keresztül a kormányhivatali, járási hivatali ügyekben a 
keresetlevél benyújtható – lehet 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. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási 
cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem 
hatályosulhat. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/


3 
 

 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911, KRID 540696917 
E-mail: fogyved@pest.gov.hu 

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

 
I N D O K O L Á S  

 
1. Eljárási cselekmények 

 
„Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése‖ elnevezésű országos témavizsgálat 
ideje alatt, a Black Friday akció vizsgálata keretében a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Főosztály (továbbiakban: Hatóság) 2021. november 19-én ellenőrizte a Fényképlabor.hu Kft. által 
működtetett, a https://fenykeplabor.hu/ domain címen elérhető webáruházat. 
 
1.1 Próbarendelés 
 
A weboldal Black Friday akciót hirdetett 2021. november 19-ére, melyről hírlevélben is értesítette a már 
regisztrált felhasználókat. Ennek nyomán a Hatóság hivatalból ellenőrzést végzett a weboldalon. A 
honlap ellenőrzése teljes körű volt, mely a honlap az ellenőrzések napján elérhető valamennyi 
menüpontjára kiterjedt, és annak tartalma az ellenőrzések napján, a Hatóság szerverén archiválásra és 
kinyomtatásra került.  
 
A próbarendelés folyamatát és megállapításait a Hatóság PE/002/3678-1/2021. számú hivatalos 
feljegyzésében rögzítette, valamint egyidejűleg elvégezte a Társaság weboldalának ellenőrzését. 
Szúrópróbaszerű kiválasztás révén a Hatóság próbarendelési folyamatot kezdett a 
https://fenykeplabor.hu weboldalon 2021. november 19-én, a Black Friday akció keretein belül. A 
rendelési folyamat regisztrációval indul, a Hatóság szakügyintézője regisztrációs folyamatban megadta a 
szükséges adatokat. A regisztráció a Vállalkozás által e-mailben visszaigazolásra került. 
 
A kosárba került „Poldom MM 200/10*15 Classic-4 fotóalbum‖1, mely nem egyedileg készített termék, 
nem akciós áron, 1.690,-Ft-ért. A termék ára november 30-án is ugyanennyi. A következő szakaszban 
kiválasztásra került a termék boltban való átvételi módja (0,-Ft), normál határidővel (1-2 munkanap). 
Továbblépve a fizetési mód kiválasztására volt lehetőség (készpénzes, bankkártyás, utánvét), ahol az 
utánvét került megjelölésre. Majd a megrendelés véglegesítésére került sor. 
 
A fizetési kötelezettséggel járó megrendelést aktívan nem kell elfogadnia a fogyasztónak a megrendelés 
előtt, bár erről itt is és az ÁSZF-ben is tájékoztatásra kerül. Az ÁSZF elfogadtatására a megrendelés 
elküldése előtt külön nem kerít sort a Vállalkozás, ami azért is kirívó, mivel a weboldalról az ÁSZF 
jelenleg a fogyasztók számára – külön megoldási kísérletek nélkül -  nem elérhető. A weboldalon az 
ÁSZF a fogyasztók számára egyszerűen nem elérhető, ugyanis az oldal láblécében elhelyezett linket 
lehetetlen elérni, mivel a felugró, úszó ablakként jelentkező „kosártartalom‖ mindig letakarja a linket. 
 
A Vállalkozás mind a weboldali felületen, mind e-mailben visszaigazolta a megrendelés elfogadását. 
Megállapítható volt ennek kapcsán, hogy sem a megrendelés automatikus érkeztetését jelző, sem az 
elfogadását visszaigazoló e-mail, sem a fogyasztónak kiküldött termékhez tartozó csomagolás nem 
tartalmazza a 45/2014-es Korm. rendelet 18. §-ában előírt kötelező tájékoztatási elemeket: 
 
Továbbá a visszaigazoló e-mail láblécében szereplő tájékoztatási elemek közül mind a békéltető 
testületek elérhetőségei, mind a budapesti fogyasztóvédelem elérhetősége feliratú link 
(https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 és http://bekeltet.hu/elerhetosegek/) 404-es 
oldalra mutat, vagyis tartalom azokon már nem elérhető, a fogyasztók számára időszerűtlen módon 
hivatkozott információt tartalmaz az érdekérvényesítési lehetőségeikre vonatkozóan.  
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a webáruház tényleges működésének bizonyítása érdekében 
végzett a Hatóság próbarendelést, a fentiek szerint meg lehetett állapítani, hogy a megrendelés 
lehetséges, a webáruház működik, ezért 2021. november 19-én 12:43-kor elállási szándék bejelentésére 
került sor a vállalkozás felé e-mailben. November 30-áig bezáróan visszajelzést a Vállalkozás nem 
küldött, pedig ÁSZF-jében (7.1.3 pontban) arra tesz vállalást, hogy haladéktalanul visszaigazolja a 
fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 
 
 

                                                      
1 https://fenykeplabor.hu/Valentin-napi-termekek/Poldom-MM-200/10*15-Classic-4-fotoalbum.html?keyword=fot%C3%B3album  

https://fenykeplabor.hu/
https://fenykeplabor.hu/
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
http://bekeltet.hu/elerhetosegek/
https://fenykeplabor.hu/Valentin-napi-termekek/Poldom-MM-200/10*15-Classic-4-fotoalbum.html?keyword=fot%C3%B3album
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1.2 Hatósági ellenőrzés 

 
A Hatóság a próbarendeléssel egyidejűleg ellenőrizte a Társaság weboldalán található tájékoztatási 
elemeket az elektronikus kereskedelmi előírások érvényesülése tekintetében, valamint a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatra utaló szabálytalanságok feltárása érdekében. Ezen túl célja volt a Black Friday 
akció keretében megvizsgálni az áralkalmazás valóságtartalmát, vagyis a hatósági vizsgálat az ártörténet 
vizsgálata vonatkozásában arra irányul, hogy a Vállalkozás nem valósított-e meg megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlatot azáltal, hogy az akciós árak mellé feltüntetett eredeti, áthúzott árakat valójában 
sosem alkalmazta. 
 
A próbavásárlás érdemi tényállásait és a weboldal tájékoztatási elemeinek vizsgálata körében tett 
megállapításait a Hatóság PE/002/3678-2/2021. számú hivatalos feljegyzésében rögzítette, melyet 
részletesen jelen döntés (továbbiakban: Határozat) 3. főpontja tartalmaz. 
 
1.3 Eljárás megindítása hivatalból 
 
Mindezek alapján a Hatóság PE/002/3678-3/2021. számú, 2021. december 2-án kelt végzésével 
értesítette a Vállalkozást az eljárás 2021. november 19-ével való, hivatalbóli megindításáról, részletezve 
benne az ellenőrzés során tett megállapításokat, valamint tájékoztatva jogairól és kötelezettségeiről, 
egyben nyilatkozattételi jogáról is.  
 
Egyben 8 napon belüli adatszolgáltatásra hívva fel a Vállalkozást, hogy a fenykeplabor.hu 
webáruházban forgalmazott alábbi termékek 2021. november 19-ét megelőző egy hónapon belüli teljes 
ártörténetét küldje meg a Hatóságnak, tekintettel arra, hogy 2021. november 19-én Fekete Péntek akció 
keretében azokat a feltüntetett akciós áron kínálta értékesítésre: 

 egyedi fényképes egérpad (akciós ár: 1.490,-Ft, eredeti ár: 2.290,-Ft) 

 fényképes bögre fehér 3 dl-es (akciós ár: 1.495,-Ft, eredeti ár: 2.990,-Ft) 

 A4-es fényképes naptár 13 oldalas (akciós ár: 3.490,-Ft, eredeti ár: 5.990,-Ft) 

Egyben igazolja, hogy a Társaság az ÁSZF-ben feltüntetett módnak (ÁSZF 1.4 pont) megfelelően a 
megkötött szerződéseket iktatja, és 5 évig megőrzi (pl. csatolja az iktatott szerződések listáját egy évre 
visszamenőleg, ill. adatbázisának képernyőképét). A Vállalkozás ismertesse álláspontját a hatósági 
ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban, s adja elő azokat a tényeket, amelyek az ügy eldöntése 
szempontjából relevánsak lehetnek. A kifogásolt információkat reklámozták-e országosan, vagy legalább 
három megyében. Szolgáltasson adatot arról, hogy milyen látogatottsága volt a honlapnak 2021. 
januárjától kezdve (oldalletöltések száma, egyedi látogatók száma), amennyiben ezt az adatot méri 
valamely módon (pl. Google Analitycs). 
 
1.4 A Vállalkozás nyilatkozata 
 
A Társaság a 3-mas sorszámú végzést december 3-án töltötte le a Cégkapujáról, PE/002/3678-4/2021. 
számon iktatott nyilatkozatát december 8-án, saját Ügyfélkapujáról küldte be az ügyvezető, mely 
nyilatkozatot kivételesen a Hatóság ezen az úton megküldöttként is figyelembe vesz. 
 
A kért termékek árai a jelzett időszak alatt nem kerültek módosításra. Tehát ártörténetük az adott dátum 
tartományon belül nem módosult, kivéve november 18-19.-én, a lent közölt Fekete pénteki akciós áron. 
 

 egyedi fényképes egérpad (BF akciós ár: 1.490,-Ft, állandó lista ár: 2.290,-Ft) 

 fényképes bögre fehér 3 dl-es (BF akciós ár: 1.495,-Ft, állandó lista ár: 2.990,-Ft, akciós fogyasztói 
ár: 1.890,-Ft) 

 A4-es fényképes naptár 13 oldalas (BF akciós ár: 3.490,-Ft, állandó lista ár: 5.990,-Ft, akciós 
fogyasztói ár: 3.490,-Ft) 

A lista ár manipulánsának tényének kizárását az alábbi weboldal archív mentéssel bizonyítják, mely 
weboldaluktól független külső szervezet archivál: https://web.archive.org/. Ezen adatok alátámasztását 
továbbiakban az alábbi beérkezett rendelési adatokkal is igazolják, melyben a dátumok és pontos árak a 
kért időszakokban megtekinthetőek. Csatolt dokumentumban található mappa neve: Rendelési képernyő 
képek. 

https://web.archive.org/
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A szerződések iktatásának igazolásául csatolja a 2014-ben beérkezett rendelések történetét, csatolja 
továbbá egy 2014-es rendelés képernyőképét és teljes adatait, bizonyítva a szerződések iktatásának 
tényét. 
 
Oldaluk 2021. november 19-én kizárólag a facebookon jelenített meg hirdetést az adott kampányról a 
csatolt képi elemmel, más nyomtatott sajtóban nem jelent meg. Továbbá kiküldésre került saját 
felhasználóiknak, akik direkt linken az alábbi termékeket a közölt akciós árakon tudták megrendelni. A 
fekete pénteken összesen /üzleti titok/ db bögrét értékesítettek, amelyből egy cég vásárolt /üzleti titok/  
darabot, melyet számlával tudnak igazolni. 
 
Köszönik az általános szerződési feltételek tüzetes átnézését, annak hiányosságait haladéktalanul 
javították és a 2021-es normáknak megfelelve frissítették és bővítették ki a hiányos részleteket. Mivel 
rendkívül precíz észrevételeket kaptak, így úgy gondolják, hogy minden hiányosságot orvosoltak. 
Hálásak lennének, ha ismételten megnézné részünkre a Hatóság, és megerősítené őket abban, hogy a 
jogszabályoknak eleget téve, valóban minden része megfelelő mind az ügyfeleik, mind pedig saját 
érdekeiket védve. 
 
Cégük sok éve szereplője a piacnak és korrekt hozzáállást biztosítanak Ügyfeleik részére, az árak 
trükközését, az ügyfelek szándékos megtévesztését elítélik, ugyanakkor természetesen előfordultak az 
évek során hibásan megadott árak, tévedések, ilyen esetekben az Ügyfeleik részére mindig a téves ár 
összeg alapján számlázták ki a létrejött rendelést (természetesen az Ügyfél számára kedvezőbb ár 
szerint). Oldaluk komplex és adott termék több típusban, formában, színben és egyéb paraméterekkel is 
rendelkezik, így az akaratlanul vétett hibák a legfőbb igyekezetük ellenére előfordulhatnak, így ezen 
tényállást, mely szerint szándékos ármanipulációt kíséreltek meg 2021. november 18-19. napon, nem 
tartják megalapozottnak. Ezen tényállástól cégük elzárkózik. 
 
Az egyedi fényképes bögre esetében 2 termék található meg ugyanazon paraméterekkel. És további 
cikkek is. Az egyik termék a termék ismertetéséért felelős, míg a másik egy rejtett termék, mely a termék 
áráért, szerkesztéséért felelős. Egészen a figyelmeztetésük pillanatáig nem volt tudatukban, hogy a 
termék ismertetéséért felelős termék ára nem került módosításra. Így történt sajnos hogy, akaratukon 
kívül még a kedvezményes akciós ár sem látszott, az egyik termékismertető esetében, és így valóban 
ugyan a szerkesztés alatt már az akciós ár látszódott, de az ügyfél korábbi lista árat és akciós árat látott, 
és a 2.450,-Ft-os Black Friday áron tudta megvásárolni a terméket. Ezen cikkek és termékek mind 
egyazon termékre mutatnak. 
 
Mindezek alapján a Hatóság meghozta alábbiakban részletezett határozatát. 
 
2. A döntés meghozatala az, az ellenőrzés idején hatályos alábbi jogszabályhelyek 
figyelembevétele alapján történt 
 
2.1 Az ellenőrzés jogszabályi háttere és a rövidítések 
 

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

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

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.‖);  

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.tv.) 

 a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban „Ákr.‖)  

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);  

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.); 
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 kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kkvtv.) 

 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Szankció tv.) 

 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv) 

 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003 Kr.) 

 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet‖);  

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

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó 
súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: ―453/2016 Kr.‖)  

 a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár rendelet). 

 a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági 
és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 
(továbbiakban: 19/2014 NGM rendelet), 

 a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető 
testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel 
összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről 
szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet (továbbiakban: ITM rendelet). 

 a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv (továbbiakban: 2011/83/EU irányelv)2 

 a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet

3
 

(továbbiakban: „524/2013/EU rendelet‖) 

 a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő 
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival 
szembeni fellépésről /…/ szóló 2018/302/EU

4
 rendelet (továbbiakban: „2018/302/EU rendelet‖). 

 
2.2. Az ellenőrzés során irányadó anyagi jogszabályhelyek 
 
Az Ektv. 4. § a) d) f) és h) pontja alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és 
folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 
a) a szolgáltató nevét, 
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, 
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. 
 
Az Ektv. 5. § (1) bekezdése alapján a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely 
lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. Hasonlóan rendelkezik a Ptk. 
6:82. § (2) bekezdése is, miszerint az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési 
feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és 
előhívja azokat.  
 

                                                      
2
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU  

3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu  

4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
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A Ptk. alábbi rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni a Vállalkozás által folytatott kereskedelmi 
gyakorlat megítélése során. A Ptk. 6:157. § - 6:173. §-a tartalmazza a Társaság által követendő 
általános szabályokat szavatosság, jótállás esetén. A Ptk. 6:4. § (1)-(2) bekezdése alapján a  
jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat, jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló 
magatartással tehető. A 6:6. § (1) bekezdés szerint ha jogszabály vagy a felek megállapodása a 
jognyilatkozatra meghatározott alakot rendel, a jognyilatkozat ebben az alakban érvényes. A 6:78. § (1) 
bekezdése írja elő, hogy az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója 
lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a 
másik fél elfogadta. 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) h) i) m) v) és w) pontja 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; 
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, 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli 
panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez 
való hozzáférés módjáról, 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről és székhelyének postai címéről. 
 
A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján 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.  
 
A Korm. rendelet 18. §-a alapján 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. 
 
A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a fogyasztó elállási jogát /…/ a termék átvételének napjától 
számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése előírja, hogy 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. A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján 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. 
A 151/2003. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a jótállás időtartama: 
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 
c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár. 
A (2)-(3) bekezdés alapján a jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy 
ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával 
kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, 
akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 
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A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a 
teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött 
szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással 
arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. 
 
A 151/2003. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése előírja, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel 
érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a 
fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 
 
Az Fttv. 2. § e) pontja szerint a törvény alkalmazásában kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás 
önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő 
információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől. 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. 3. § (4) bekezdése alapján a mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok 
tisztességtelenek. A Melléklet 10. pontja alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók 
törvényes jogainak olyanként való bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátosságai 
lennének. 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 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  
b) az áru lényeges jellemzői, így különösen: 
bd) előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja, 
be) beszerezhetősége, szállítása, 
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy 
árelőny megléte, 
f) az áruhoz kapcsolódóan biztosított ügyfélszolgálat és panaszkezelés, 
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). 
 

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 
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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) c) d) és e) pontja alapján pedig vásárlásra felhívás esetén jelentős 
információnak minősül  
b) 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, 
c) az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár, illetve díj, 
d) a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, valamint a panaszok kezelésének módja, amennyiben ezek 
eltérnek a szakmai gondosság követelményeitől, 
e) olyan szerződések esetében, amelyek tekintetében jogszabály elállási jogot biztosít a fogyasztónak, 
az erre való utalás. 
 
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 Korm. rendeletben, az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási 
kötelezettségek elmulasztása az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatnak is minősül. 
 
Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése alapján 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 linket5 kell 
megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott e-mailben. Ezt az 
információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés általános 
feltételei között is. 
 
A 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 2021. 11.19-ei ellenőrzése során 
 
A Társaság honlapja kapcsán jelen dokumentumban alkalmazott rövidítések: 

 Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF): https://fenykeplabor.hu/impresszum.html  

 Szállítási és fizetési információk (továbbiakban: SZ.): https://fenykeplabor.hu/szallitasi-
informaciok.html  

 Gyakran ismételt kérdések (GYIK): 
https://fenykeplabor.hu/component/option,com_jefaq/Itemid,66/view,faq/  

 Árlista: https://fenykeplabor.hu/arlista.html  

 Kapcsolat: https://fenykeplabor.hu/Szolgaltatasaink/kapcsolat.html  

 Kezdőlap: https://fenykeplabor.hu/  
 
 
 
 
 

                                                      
5
 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU  

https://fenykeplabor.hu/impresszum.html
https://fenykeplabor.hu/szallitasi-informaciok.html
https://fenykeplabor.hu/szallitasi-informaciok.html
https://fenykeplabor.hu/component/option,com_jefaq/Itemid,66/view,faq/
https://fenykeplabor.hu/arlista.html
https://fenykeplabor.hu/Szolgaltatasaink/kapcsolat.html
https://fenykeplabor.hu/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU
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3/A. A próbarendelés megállapításai 
 

1. A fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről szóló tájékoztatást aktívan nem kell elfogadnia a 
fogyasztónak a rendelési folyamatban (nincs kipipálandó checkbox). [Korm. Rendelet 15. § (2) 
bekezdés] 

2. Az ÁSZF elfogadtatására a megrendelés elküldése előtt külön nem kerít sort Vállalkozás.(Nem 
hívja rá fel a figyelmet, nem elérhető az ÁSZF, nincs kipipálandó checkbox) (Ptk. 6:78.§ (1) 
bekezdése) 

3. A weboldalon az ÁSZF a fogyasztók számára egyszerűen nem elérhető. (Ektv. 5. § (1) 
bekezdése) 

4. A rendelés elküldése előtti tájékoztatóban: 
i. A vállalkozás honlapján nincs külön visszavételi szabályzat közzétéve, pedig hivatkozik 

rá. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 
ii. Úgy hivatkozik az elállási jogra, mintha ez a társaság által biztosított kedvezmény lenne. 

(Fttv. 3. § (4) bekezdés, Melléklet 10. pont) 
iii. Bontatlan, eredeti állapotú és eredeti csomagolású terméket fogad vissza 14 napon 

belül. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, Jótállási rendelet 4. § (1) 
bekezdés) 

5. Az oldalon a Black Friday akcióval kapcsolatban megtévesztésre okot adó ártájékoztatás is 
fellelhető volt. (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontja, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés c) pontja) 

6. Sem a megrendelés automatikus érkeztetését jelző, sem az elfogadását visszaigazoló e-mail, 
sem a fogyasztónak kiküldött termékhez tartozó csomagolás nem tartalmazza a kötelező 
tájékoztatási elemeket. (Korm. rendelet 18. §-a) 

7. A rendelés visszaigazolása a fogyasztók számára időszerűtlen módon hivatkozott információt 
tartalmaz az érdekérvényesítési lehetőségeikre vonatkozóan a békéltető testületek és a 
fogyasztóvédelmi hatóság tárgyában. A visszaigazoló e-mail láblécében szereplő tájékoztatási 
elemek közül mind a békéltető testületek elérhetőségei, mind a budapesti fogyasztóvédelem 
elérhetősége feliratú link (https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 és 
http://bekeltet.hu/elerhetosegek/) 404-es oldalra mutat, vagyis tartalom azokon már nem elérhető. 
(Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b)-c) pont) 

8. Az elállási szándéknyilatkozatra visszajelzést a Vállalkozás nem küldött, pedig ÁSZF-jében (7.1.3 
pontban) arra tesz vállalást, hogy haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási 
nyilatkozatának megérkezését. (Fttv. 7. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, Korm. 
rendelet 22. § (2) bekezdése). 

 

 A 3/A főpont 3. alpontjában jelzett szabálytalanság részletezése: 
 
A weboldalon az ÁSZF a fogyasztók számára egyszerűen nem elérhető, ugyanis az oldal láblécében 
elhelyezett linket lehetetlen elérni, mivel a felugró, úszó ablakként jelentkező „kosártartalom‖ mindig 
letakarja a linket. 
 
Így látja a fogyasztó: 

 
 
Így látni pedig, ha a képet szerkesztéssel lesötétítjük, hogy látszódjon az átlátszó hátterű úszóablak 
(bevásárlókosár) alatti rész és az ott elhelyezett ÁSZF, a linkre ugyanakkor átlagos felbontás mellett 
rákattintani nem lehet, mivel nem hozzáférhető. 
 

 
 

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
http://bekeltet.hu/elerhetosegek/
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Az Ektv. 5. § (1) bekezdése alapján a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely 
lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 
 
Az ÁSZF-re jelenleg csak úgy lehet rátalálni, ha a fogyasztó a Google-ban egyidejűleg keres rá a 
weboldal nevére és az ÁSZF kifejezésre. Így annak vásárlás előtti megismerésére nincs lehetősége, 
sem annak lementésére. 
 

 A 3/A főpont 4. alpontjában jelzett szabálytalanság részletezése: 
 
A megrendelés elküldése előtt az alábbi tájékoztatás olvasható a fogyasztók számára: 

 
 

 
 
A szürke háttérrel szereplő szövegben több kifogásolható rész is található.  

 Egyrészt a vállalkozás honlapján nincs külön visszavételi szabályzat közzétéve, pedig hivatkozik 
rá. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

 Úgy hivatkozik arra, hogy a vásárló rendelését a vállalkozás által történt átvételt követően  két 
héten belül visszavonhatja, mintha ez a társaság által biztosított kedvezmény lenne. Ugyanakkor 
itt minden bizonnyal a 14 napos elállási jogra céloznak (nem egyedileg gyártott termékek 
esetén). (Fttv. 3. § (4) bekezdés, Melléklet 10. pont) 

 Bontatlan csomagoláshoz és új (használatlan, kipróbálatlan) termékhez köti a két héten belül 
visszaküldést, valamint az eredeti csomagolás visszajuttatásához. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 
pont, 7. § (1) bekezdés, Jótállási rendelet 4. § (1) bekezdés ) 

 

 A 3/A főpont 5. alpontjában jelzett szabálytalanság részletezése: 
 
Az oldalon a Black Friday akcióval kapcsolatban megtévesztésre okot adó ártájékoztatás is fellelhető 
volt. Az akció keretében a sima fehér fényképes bögre 3 dl-es termék ára 2.990,-Ft-ról 1.495,-Ft-ra volt 
kedvezményesen csökkentve. 
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A képre kattintva, továbbjutva a bögre rendelési adatlapjára azonban a képen fellelhető információk 
szerint 2.490,-Ft-ról volt a termék 1.890,-Ft-ért akciózva. 
 

 
 
A „Kattints ide és szerkeszd meg egyedi terméked‖ feliratú gombra kattintva 
az ár már a Black Friday akciónak megfelelően volt jelölve, vagyis 1.495,-Ft-
ért.  
 
Valójában tehát a fogyasztó a tényleges akciónak megfelelően fizetett, 
ugyanakkor a közbenső tájékoztatási elem az ügyleti döntésre kihatóan 
megtévesztőnek bizonyult, mivel lehet, hogy többen ezért nem rendeltek 
mégsem a bögréből, mivel nem mentek tovább a folyamatban. (Fttv. 6. § (1) 
bekezdés c) pontja, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés c) pontja). 

 
3/B. A weboldalon a Hatóság által 2021. november 19-én végzett vizsgálatkor az alábbi 
szabálytalanságok feltárására került sor: 
 
3/B/1 A Vállalkozás a szolgáltató beazonosíthatóságát biztosító adatok közül az alábbiakat nem, vagy 
nem pontosan szerepelteti honlapján: 

 
a) Cégnév tárgyában az ÁSZF nem pontos, mivel a preambulumban és majd később (1.7 pont) is 

az szerepel benne, hogy a cég neve: Fényképlabor.hu Kft Bt. /A Bt. elhagyandó/ [Korm. 
Rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont; Ektv. 4. § a) pont, Fttv. 7. § (1) és (5) bekezdés b) pontja, 
6. § (1) bekezdés g) pont] 

b) Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése szerepel ugyan, de helytelenül a Fővárosi Bíróság. A 
cégnyilvántartás adatai szerint azonban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a 
helyes megjelölés. [Ektv. 4. § d) pont] 

c) Adószám megjelölésre került, de nem helyesen (2-42), ugyanis az adószám technikai vége 
helyesen: 25970993-2-13 [Ektv. 4. § f) pont]. 

d) A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye megjelölésre került, de nem tárhelyszolgáltatóként 
került megjelölésre, hanem a weboldal üzemeltetőjeként. A weboldal üzemeltetője a 
Fényképlabor.hu Kft. A vonatkozó rendelkezések szerint a tárhely szolgáltatóját kell megjelölni. 
[Ektv. 4. § h) pont] 
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3/B/2 A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén nem nyújt előzetes tájékoztatást a szerződéskötés 
technikai feltételeiről: 

 
a) Szolgáltatói tájékoztató (ÁSZF) kinyomtathatóságának, letölthetőségének technikai feltétele nem 

biztosított [Ektv. 5. § (1) bekezdés). 
b) "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés /A rendelési 

folyamatban szerepel, de nem kell aktívan elfogadni, ugyanakkor ezt a tájékoztatást a 
fogyasztónak szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul kell vennie, 
miszerint nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. / [Korm. Rendelet 15. § (2) 
bekezdés] — ld. még 3/A/1. pontban. 

 
3/B/3 Szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás körében 
 

a) A teljesítés feltételei körében az ÁSZF 6.3 pontja csak az általános, maximális 30 napot tünteti 
fel végső teljesítési határidőnek, ugyanakkor konkrét teljesítésre utaló időtartamot (pl.2-5 
munkanap között) nem. Az csak a termékek adatlapján szerepel. A fogyasztók számára az 
általánosnál konkrétabb teljesítési időt szükséges felajánlani, valamint annak az ÁSZF-ben 
mindenképpen szerepelnie kell.  [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, Fttv. 3. § (1)-(2) 
bekezdése, 6. § (1) bekezdés bd) és be) pontja, 7. § (1) bekezdése, és (3) bekezdés b) pontja, a 
453/2016 Kr. 1. § a) pontja.] 

b) Fizetés feltételei (fizetési módok az ÁSZF-ben nincsenek feltüntetve, az csak a GYIK-ban 
szerepel, amit a fogyasztó nem köteles elfogadni, kvázi elolvasni szerződéskötés előtt) [Korm. 
Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont]. 

 
3/B/4  Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában: 
 

a) Az egyéb tájékoztatási követelmények tekintetében a vállalkozás panaszkezelési módja 
tárgyában semmilyen tájékoztatást nem nyújt. [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont, Fttv. 
6. § (1) bekezdés f) pontja, 7. § (1) bekezdése, (5) bekezdés d) pont]. 

b) Nem adott információt az európai uniós online vitarendezési platform létezéséről (link
6
), és arról 

sem, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. [524/2013/EU 
rendelet 14. cikk (2) bekezdés]  

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

d) A Vállalkozás a weblapon nem tájékoztat egyáltalán a kellékszavatosságról, 
termékszavatosságról, jótállásról és azok feltételeiről. [Jótállási rendelet, Ptk. 6:157-6:173. §, 
Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b) pont, Korm. Rendelet 11. § 
(1) bekezdés m) pont, 453/2016 Kr. 1. § a) pont]. 
 

3/B/5. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében [Korm. Rendelet 11. § (1) 
bekezdés i) pont, Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) 
pont, (5) bekezdés e) pont] 
 

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 
a Vállalkozás a honlapon nem megfelelően tájékoztat a fogyasztót megillető elállási jogról, ugyanis 
Korm. rendelet által előírt, az alábbiakban részletezett, kötelező tájékoztatások nem, illetve 
megtévesztően találhatóak meg a Vállalkozás weboldalán: 

a) Elállási/Felmondási nyilatkozatminta nem áll rendelkezésre, valamint a Társaság nem tájékoztat 
a Korm. Rendelet mellékletében megtalálható mintáról sem, nincs link a vonatkozó rendelethez 
sem. [45/2014. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, 453/2016 Kr. 1. § a) pont] 

b) A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre 
vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. A Társaság ÁSZF-je szerint a szóbeli elállási mód nem 
gyakorolható: „7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó 
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton 
küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató 
részére” (Ptk. 6:4. § (1)-(2) és 6:6.§ (1) bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, figyelemmel a 6. 
§ (1) bekezdés i) pontjára)) 

                                                      
6 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
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3/B/6. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartás 
 

a) Az ÁSZF bizonyos pontjai eltérő tájékoztatást tartalmaznak abban, hogy írásbeli szerződésnek 
minősül-e a kereskedőnél való vásárlás. Az ÁSZF 1.4 pontja szerint írásbeli szerződésnek 
minősül, míg az 5.5 pont szerint elektronikus szerződésnek. Felvetődik a kérdés, hogy a 
Társaság valóban iktatja-e és 5 évig megőrzi-e a szerződéseket. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 
7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b)-c) pontja). 

b) Az ÁSZF 1.7 pontja szerint az Ügyfélszolgálati iroda helye: 1191 Budapest Szabó Ervin u 31. A 
honlapon elérhető tartalom szerint azonban a cím jelenleg: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma 
Sándor út 40. Az ÁSZF szerint az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs 
lehetőség. Ugyanakkor a 10. kerületi cím üzlethelyiség is egyben, tehát valójában fogadnak 
ügyfeleket. . (Fttv. 6. § (1) bekezdés f) és i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b)-c) pontja) 

c) Az ÁSZF „Szellemi tulajdon‖, valamint a „Törvényhivatkozások‖ megfogalmazású alcíménél, „A 
vásárlástól való elállás joga, módja, következményei (webáruházban vásárolt termék(ek) 
esetében)‖ címszó alatt hatálytalan és megtévesztő információk szerepelnek az elállási jog 
érvényesítése vonatkozásában, mely szövegrész kétszer is megismétlődik az alábbi 
tartalommal.  
 
„A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet 
rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül 
elállhat a vásárlástól. Az elállástól számított 30 napon belül visszautaljuk a teljes fogyasztó 
által fizetett összeget, így a kiszállítás díját is; a fogyasztót kizárólag a termék visszajuttatásának 
költsége terheli. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut 
átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott fuvarlevél ügyfélpéldánya szolgál. Az elállási 
jog érvényesítése többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról a 
vásárlónak kell gondoskodnia.” 

 
Felhívjuk a Társaság figyelmét, hogy a 17/1999. Korm. rendeletet a 45/2014. Korm. rendelet 
2014-ben hatályon kívül helyezte. Az elállási jog 14 naptári napon és nem 14 munkanapon (a 14 
munkanap valójában akár három hetet is jelenthet) belül érvényesíthető a vonatkozó előírások 
szerint. A Társaságnak pedig nem 30 napja, hanem 14 napja van arra, hogy visszafizesse a 
vételárat és a szállítási költséget, ha volt. (Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés, 23. § (1) 
bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) és c) pont).  

 
3/B/7. Egyéb megállapítások (nem képezik szankció alapját) 
 

a) Az ÁSZF 6.2 pontja szerint a szállítási feltételek vonatkozásában a méretezést érintő 
korlátozásokról a szállítási oldalon megjelölt mértékek szólnak. Ugyanakkor a hivatkozott 
oldalon

7
 egyáltalán nincs szó méretbeli, vagy súlykorlátokról. Ezáltal a fogyasztók tájékoztatása 

nem biztosított. 
b) Az  ÁSZF 6.3 pontja arra hivatkozik, hogy: „A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz 

szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges 
szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel”. A weboldalon 
azonban nincs „Házhoz szállítás‖ link, vagy menüpont. 

c) Az ÁSZF 6.6 pontjában azt írja, hogy: „Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról 
illetve átvételi lehetőségekről az átvételi és fizetési módok oldalon

8
 tájékozódhat.‖ Ezen a linken 

azonban nincs szó a fizetési módokról (az a GYIK-ban szerepel). 
d) Az ÁSZF „Szolgáltatás felmondása‖ menüpontjában szükséges kiegészíteni a tájékoztatást 

azzal, hogy ez az egyedi termékekre vonatkozik, tehát amit a fogyasztó kérésére állítottak elő. 
 
3/B/8. Megjegyzés (nem képezi fogyasztóvédelmi eljárás alapját) 
 
Bár az ezzel kapcsolatos vizsgálat nem a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a 
Hatóság felhívja a Társaság figyelmét arra, hogy a kötelező adatvédelmi tájékoztatást nem az 
előírásoknak megfelelő tartalommal tették közzé. Valamint az erre vonatkozó, láblécben szereplő link 

                                                      
7 https://fenykeplabor.hu/szallitasi-informaciok.html  
8 https://fenykeplabor.hu/szallitasi-informaciok.html  

https://fenykeplabor.hu/szallitasi-informaciok.html
https://fenykeplabor.hu/szallitasi-informaciok.html
https://fenykeplabor.hu/szallitasi-informaciok.html
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ugyanúgy nem elérhető a fogyasztók számára, mint az ÁSZF. (Vonatkozó előírások: az Európai Unió 
2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)).  
 
4. A weboldal ismételt ellenőrzésének megállapításai 
 
A Hatóság – figyelemmel a Társaság nyilatkozatában foglaltakra - a határozathozatal előtt ismételten 
ellenőrizte a webshopot. A szabálytalanságok nagy része valóban kijavításra került, a Társaság 
együttműködési készséget mutatott az eljárás során. Ugyanakkor maradt még kijavításra való 
tájékoztatási egység, illetve a teljesen új megszövegezésű ÁSZF-ben új szabálytalanságok merültek fel 
az alábbiak szerint. 
 
4.1. A korábban feltárt szabálytalanságok közül az alábbiak megszüntetésére nem került sor: 
 

4.1.1 Jelen döntés 3/A pontjának 4. alpontjában jelzettek szerint a rendelés elküldése előtti 
tájékoztatóban: 

i. A vállalkozás honlapján nincs külön visszavételi szabályzat közzétéve, pedig hivatkozik rá. 
(Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

ii. Úgy hivatkozik az elállási jogra, mintha ez a társaság által biztosított kedvezmény lenne. (Fttv. 
3. § (4) bekezdés, Melléklet 10. pont) 

 
Bár a Vállalkozás igyekezett a feltárt szabálytalanságot kijavítani, továbbra is kifogásolható a 
megrendelés elküldése előtti tájékoztató, mivel továbbra is tartalmazza azt a szöveget, hogy: „Ezt a 
rendelését az általunk történt átvétel után két héten belül visszavonhatja.‖ Ezt ugyanis nem a 
Társaság biztosítja a fogyasztók számára, hanem a 45/2014. Korm. rendelet, ezáltal úgy tűnik a 
megszövegezésből, mintha az a Társaság által nyújtott különleges kedvezmény lenne.  
 
Visszavételi szabályzat továbbra sincs a weboldalon.  
 
A rendelés visszavonásáról pedig az ÁSZF-ben nincs szó, az „rendelések lemondás‖ címszó alatt 
került feltüntetésre, de ott nem a 14 napos elállási jog kerül részletezésre, hanem az, hogy nem 
egyedi termék rendelésének lemondására 24 órán belül van lehetőség. 

 

 
 
4.2  A módosított ÁSZF-ben újonnan feltárt szabálytalanságok: 
 
A korábbi ÁSZF-et a Társaság az eljárás megindításáról szóló végzés átvételét követően 
újraszövegezte, ezért annak újonnan való ellenőrzése vált szükségessé. Az alábbiak szerint új 
szabálytalanságként kerültek megállapításra az alábbiak. 
 

4.2.1 Jelen döntés 3/B/4. alpontjaihoz (a) c) d) pontok) kapcsolódóan 
 

i. A Társaság kiegészítette ÁSZF-jét a panaszkezelésre vonatkozó tájékoztatási elemekkel, 
ugyanakkor nem hatályos információk kerültek feltüntetésre a „Panaszkezelés rendje 
(fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)‖ címszó alatt. 

 
Az ÁSZF szerint: „A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a 
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei 
Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu „ 
 
 

http://jarasinfo.gov.hu/
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Tájékoztatjuk a Társaságot, hogy megszűnt a másodfokú eljárás, a Statútum rendelet 2. §-a 
alapján pedig a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelölte ki. 
Így a kormányhivatalok esetében az alábbi linket szükséges megjelölni: 
https://www.kormanyhivatal.hu/.  
 

ii. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes Pest Megyei Békéltető Testület elérhetősége (1119 
Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.) nem aktuális címével került feltüntetésre. 

 
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Pest Megyei Békéltető Testület 
hatályos elérhetőségi adatai: 
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. 
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap: http://panaszrendezes.hu  

 
iii. Az ÁSZF szerint: „Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő 

határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és 
iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.‖ Vagyis a Vállalkozás a BBT 
kizárólagos illetékességére utal. 

 
Felhívjuk a Vállalkozás figyelmét, hogy az Fgytv. változása folytán online adásvételi, vagy 
online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 
fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett 
békéltető testület illetékes. (Már nem kizárólag a Budapesti Békéltető Testület, hanem az 
Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi 
megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat). 
(Fgytv. 18. § (5) bekezdés, ITM rendelet 14. §) 

 
iv. Az első i) ponthoz kapcsolódóan a weboldalon újonnan elhelyezett „Fogyasztó védelem‖ 

elnevezésű link hatálytalan információkat is tartalmaz 
 

A Társaság eleget tesz a jogszabályi követelményeknek azzal, ha az ÁSZF-ben helyesen 
jelöli meg a kormányhivatal.hu weboldalt a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeként, 
nem szükséges azt egyedileg, megyénként feltüntetnie. Ha viszont így tünteti fel, figyelnie kell 
azok hatályosságára. Pl. a Pest Megyei Kormányhivatal esetében már egyik információ sem 
hatályos. 

 
v. A Vállalkozás a weblapon eddig nem tájékoztatott egyáltalán a kellékszavatosságról, 

termékszavatosságról, jótállásról és azok feltételeiről. Jelenleg kiegészítette az ÁSZF-jét, 
ugyanakkor a kötelező jótállás tekintetében nem az alábbi, hatályos rendelkezéseket tüntette 
fel. 

 
A 151/2003. Korm. rendelet 2. § (1)-(3) bekezdése szerint a jótállás időtartama: 
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 
c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 
(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az 
üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával 
kezdődik. 
(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti 
üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 
 
Az ÁSZF-ben a „szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő 
felhasználók esetén)‖ címszó alatti tájékoztatás kiegészítésre szorul, ugyanis 
jogszabályváltozás miatt a „A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy 
kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze‖ tájékoztatás nem elegendő. 
 
 

https://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
http://panaszrendezes.hu/
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A 19/2014. NGM rendelet 5. §-a szerint a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást 
vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés 
időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a 
kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes 
hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas 
más módon történik. 
 

4.2.2 Jelen döntés 3/B/5. pontjához kapcsolódóan a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó 
tájékoztatás tekintetében  

 
i. nem szerepel az a tájékoztatás, hogy ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a 

teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az 
elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit (Korm. rendelet 26. § 
(1) bekezdés) 

 
4.2.3 Egyéb megállapítások (nem képezik szankció alapját) 

 
i. Az új ÁSZF-ben annak hatálya nem megfelelően szerepel, utolsó módosításként egyrészt 

2019. szeptember 25.-e, illetve 2020. október 9.-e szerepel, a hatályos dátum helyett. 
ii. A Vállalkozás az ÁSZF-ben kikötötte, hogy „Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt 

Szolgáltató nem fogad el!‖ Ilyen, általánosan korlátozó kikötést a Vállalkozás nem tehet, mivel 
ezzel a fogyasztók jogait korlátozza.  

iii. A Vállalkozás hivatkozik az ÁSZF-ben a 45/2014. Korm. rendeletre és a 2011/83/EU 
irányelvre, de a link hivatkozást nem helyezték el a szövegre. 

 
4.3  A Black Friday akció kapcsán tett hatósági megállapítások: 
 
A Társaság weboldala a 2021-es Black Friday napok kapcsán került ellenőrzésre. Jelen döntés 3/A 
pontjának 5) alpontja szerint az oldalon a Black Friday akcióval kapcsolatban megtévesztésre okot adó 
ártájékoztatás is fellelhető volt. Az akció keretében a sima fehér fényképes bögre 3 dl-es termék ára 
2.990,-Ft-ról 1.495,-Ft-ra volt kedvezményesen csökkentve. A bögre rendelési adatlapjára azonban a 
képen fellelhető információk szerint 2.490,-Ft-ról volt a termék 1.890,-Ft-ért akciózva, nem 1.495,-Ft volt 
megjelölve. Ugyanakkor a „Kattints ide és szerkeszd meg egyedi terméked‖ feliratú gombra kattintva az 
ár már a Black Friday akciónak megfelelően volt jelölve, vagyis 1.495,-Ft-ért.  
 
Az áralkalmazás és a fogyasztók valósághű tájékoztatásának ellenőrzése érdekében Hatóságom 
felszólította a Vállalkozást az akciós termékek menüpontjából szúrópróbaszerűen kiválasztott termék 
ártörténetének megküldésére.  
 
Az árvizsgálattal kapcsolatban a Társaság képviselője előadta, hogy a kért termékek árai a jelzett 
időszak alatt nem kerültek módosításra. Tehát ártörténetük az adott dátum tartományon belül nem 
módosult, kivéve nov 18-19.-én, a Fekete pénteki akciós áron. 

 egyedi fényképes egérpad (BF akciós ár: 1.490,-Ft, állandó lista ár: 2.290,-Ft) 

 fényképes bögre fehér 3 dl-es (BF akciós ár: 1.495,-Ft, állandó lista ár: 2.990,-Ft, akciós fogyasztói 
ár: 1.890,-Ft) 

 A4-es fényképes naptár 13 oldalas (BF akciós ár: 3.490,-Ft, állandó lista ár: 5.990,-Ft, akciós 
fogyasztói ár: 3.490,-Ft) 

A lista ár manipulánsának tényének kizárását az alábbi weboldal archív mentéssel bizonyítják, mely 
weboldaluktól független külső szervezet archivál: https://web.archive.org/. Ezen adatok alátámasztását 
továbbiakban az alábbi beérkezett rendelési adatokkal is igazolják, melyben a dátumok és pontos árak a 
kért időszakokban megtekinthetőek. Csatolt dokumentumban található mappa neve: Rendelési képernyő 
képek. 
 
Oldaluk komplex és adott termék több típusban, formában, színben és egyéb paraméterekkel is 
rendelkezik, így az akaratlanul vétett hibák a legfőbb igyekezetük ellenére előfordulhatnak, így ezen 
tényállást, mely szerint szándékos ármanipulációt kíséreltek meg 2021. november 18-19. napon, nem 
tartják megalapozottnak. Ezen tényállástól cégük elzárkózik. 
 

https://web.archive.org/
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Az egyedi fényképes bögre esetében 2 termék található meg ugyanazon paraméterekkel. És további 
cikkek is. Az egyik termék a termék ismertetéséért felelős, míg a másik egy rejtett termék, mely a termék 
áráért, szerkesztéséért felelős. Egészen a figyelmeztetésük pillanatáig nem volt tudatukban, hogy a 
termék ismertetéséért felelős termék ára nem került módosításra. Így történt sajnos hogy, akaratukon 
kívül még a kedvezményes akciós ár sem látszott, az egyik termékismertető esetében, és így valóban 
ugyan a szerkesztés alatt már az akciós ár látszódott, de az ügyfél korábbi lista árat és akciós árat látott, 
és a 2.450,-Ft-os Black Friday áron tudta megvásárolni a terméket. Ezen cikkek és termékek mind 
egyazon termékre mutatnak. 
 
A hatósági vizsgálat az ártörténet vizsgálata vonatkozásában arra irányult volna, hogy a Vállalkozás nem 
valósított-e meg megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot azáltal, hogy az akciós árak mellé feltüntetett 
eredeti, áthúzott árakat valójában sosem alkalmazta. A Vállalkozás nyilatkozatát bizonyítékként a 
vizsgált termékek esetében a Hatóság elfogadta. 
 
A fentiek alapján nem merült fel gyanú arra, hogy megtévesztő tájékoztatás lett volna a korábbi eredeti 
árak, valamint az akciós árak feltüntetésével kapcsolatban, ezért általánosságban az akciós 
árfeltüntetéssel kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat nem került megállapításra. 
 
A Black Friday akció keretében árusított sima fehér fényképes bögre 3 dl termék esetében azonban a 
hatóságnak meg kellett állapítania, hogy bár valójában a fogyasztó megrendelésének végigvitele során a 
tényleges akciónak megfelelően fizetett, ugyanakkor a közbenső tájékoztatási elem az ügyleti döntésre 
kihatóan megtévesztőnek bizonyult, mivel lehet, hogy többen ezért nem rendeltek mégsem a bögréből, 
ha ezért nem mentek tovább a folyamatban. (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontja, 7. § (1) bekezdés, (5) 
bekezdés c) pontja). 
 
5. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
 Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés b) h) i) m) v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 20. § (2) 

bekezdés, 22. § (2) bekezdése, 23. § (1) bekezdés, 26. § (1) bekezdés 
 Ektv. 4. § a) és d) f) és h) pont, 5. § (1) bekezdés, 
 Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 
 Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bd) és be) c) f) g) i) pont, 7. § (1) 

bekezdés, 7. § (3) bekezdés b)-c) pont, 7. § (5) bekezdés b) c) d) e) pontja, Melléklet 10. pont, 
 453/2016 Kr. 1. § a) pont, 
 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés. 

 
6. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 
 
Azon tényállást, mely szerint szándékos ármanipulációt kíséreltek meg 2021. november 18-19. napon, 
nem tartják megalapozottnak. Ezen tényállástól cégük elzárkózik. /…/ Cégük sok éve szereplője a 
piacnak és korrekt hozzáállást biztosítanak Ügyfeleik részére, az árak trükközését, az ügyfelek 
szándékos megtévesztését elítélik, ugyanakkor természetesen előfordultak az évek során hibásan 
megadott árak, tévedések, ilyen esetekben az Ügyfeleik részére mindig a téves ár összeg alapján 
számlázták ki a létrejött rendelést (természetesen az Ügyfél számára kedvezőbb ár szerint). 
 
A Társaságnak a termékek ártörténetével kapcsolatos nyilatkozatára Hatóságom jelen döntés 4.3 
pontjában tért ki. A hatósági ellenőrzés alátámasztotta, hogy a vizsgált termék esetében megtévesztették 
a fogyasztókat. 
 
Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerinti tilalom megtévesztésre alkalmas magatartás tanúsítása miatti 
megsértésének megállapíthatóságához nem szükséges, hogy a fogyasztókat, illetve akár csak egy 
fogyasztót is ténylegesen sérelem érjen. Ennek megfelelően az Fttv. megsértése miatt eljáró hatóságnak 
nincs arra irányuló kötelezettsége, hogy a döntésében pontosan megjelölje azokat a fogyasztókat, 
akinek a vonatkozásában ez megtörtént.‖ [FKMB 30.K.31.340/2015/15. (102/2013. VJ)]. 
 
Nem kell bizonyítás tárgyát képezze az, hogy a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat valóban 
megtévesztett-e akár egyetlen fogyasztót is, mivel az Fttv. 6. § (1) bekezdésének szóhasználata szerint 
elegendő, hogy a valótlan információ alkalmas legyen arra, hogy megtévessze a fogyasztót, tehát 
kizárólag a kereskedelmi kommunikáció megtévesztésére való alkalmasságát kell vizsgálni. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


19 
 

 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911, KRID 540696917 
E-mail: fogyved@pest.gov.hu 

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

 
A szerződések iktatásának igazolásául csatolták a 2014-ben beérkezett rendelések történetét, csatolták 
továbbá egy 2014-es rendelés képernyőképét és teljes adatait, bizonyítva a szerződések iktatásának 
tényét. 
 
A Társaság új megfogalmazású általános szerződési feltételei szerint a szerződéseket nem iktatják. A 
korábbi ÁSZF-ben megfogalmazottakat a Társaság bizonyította, ezzel kapcsolatos jogsértés 
megállapítására a végső döntésben nem került sor. 
 
Oldaluk 2021. november 19-én kizárólag a facebookon jelenített meg hirdetést az adott kampányról a 
csatolt képi elemmel, más nyomtatott sajtóban nem jelent meg. Továbbá kiküldésre került saját 
felhasználóiknak, akik direkt linken az alábbi termékeket a közölt akciós árakon tudták megrendelni. A 
fekete pénteken összesen /üzleti titok/ db bögrét értékesítettek, amelyből egy cég vásárolt /üzleti titok/  
darabot, melyet számlával tudnak igazolni. 
 
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 megtévesztő tájékoztatása csak a 
weboldalának egy-egy aloldalán jelent meg, a fentiekben részletezettek miatt a tájékoztatások 
vizsgálatára és az eljárásra a fogyasztóvédelmi hatóságnak volt hatásköre. 
 
Köszönik az általános szerződési feltételek tüzetes átnézését, annak hiányosságait haladéktalanul 
javították és a 2021-es normáknak megfelelve frissítették és bővítették ki a hiányos részleteket. Mivel 
rendkívül precíz észrevételeket kaptak, így úgy gondolják, hogy minden hiányosságot orvosoltak. 
Hálásak lennének, ha ismételten megnézné részünkre a Hatóság, és megerősítené őket abban, hogy a 
jogszabályoknak eleget téve, valóban minden része megfelelő mind az ügyfeleik, mind pedig saját 
érdekeiket védve. 
 
Figyelemmel arra, hogy az új megfogalmazású ÁSZF is tartalmaz szabálytalanságokat, így Hatóságom 
jelen döntésének 4. pontjában ismertette azokat a Vállalkozás számára. 
 
7. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
7.1 Kötelezés és fogyasztóvédelmi bírság alkalmazhatósága 
 
A Szankció tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a 
közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít 
meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. Jelen esetben nem csak 
kötelező rendelkezés előírására, hanem a jogsértő magatartás megtiltására is sor került, így nem volt 
szükség figyelmeztetés előírására. 
 
A Szankció tv. 9. (2) bekezdése szerint közigazgatási bírságot szab ki a közigazgatási hatósági eljárás 
során a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet bírság 
kiszabását teszi lehetővé, 
a) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül az ügyfél 
vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be és 
b) a hatóság nem figyelmeztetés alkalmazásáról dönt. 
 
A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása 2021.12.22-ei 20211222-001046. számú keresési igazolása 
szerint a Vállalkozás ellen bejegyzett közigazgatási bírság szankció nem szerepel. 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) c) és i) 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 az alábbi 
jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását,  
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c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást, 
i) fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. 
 
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. 
 
A fentiek alapján a Hatóság a fenykeplabor.hu weboldalon az eljárás során feltárt elektronikus 
kereskedelmi jogsértésekre tekintettel az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) és c) pontjának megfelelő 
szankciót alkalmazta. 
 
7.2 Közzététel a súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisában 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a 
Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja értelmében az Fgytv. 51/B. § (1) 
bekezdés a) pontja alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos 
jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem 
tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), c) d), h), i), m), n) vagy p) pontjában 
meghatározott adatokról. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos 
jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság 
által hozott végleges döntést.  Ez a http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul 
meg. 
 
A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett 
adatokat – feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági 
Versenyhivatal vagy a bíróság véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év 
elteltével törli a honlapról. 
 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés b) h) i) m) megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a Hatóság az Fgytv. 
fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért felelős 
minisztérium számára. 
 
8. Az alkalmazott jogkövetkezmények 
 
Összegezve a fentieket, a Vállalkozás a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat elkövette, 
valamint a rendelkezésre álló dokumentumok is alátámasztják ezen jogsértések minden kétséget kizáró 
megtörténtét.  
 
8.1 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.  
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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Eszerint a Hatóság az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján elrendelte, hogy a Vállalkozás a 
jogsértést szüntesse meg, valamint a megszüntetés érdekében tett intézkedéseiről a Hatóságot az előírt 
határidőn belül értesítse. 
 
A Társaság weboldalával kapcsolatban, elektronikus kereskedelmi szabályok ellenőrzése és megsértése 
kapcsán az elmúlt három évben fogyasztóvédelmi hatósági eljárás nem indult. Így jelen határozatban, a 
weboldal fogyasztói tájékoztatóival összefüggésben feltárt szabályszegések kapcsán azok ismételt 
jellege nem állapítható meg. Mindezek alapján fogyasztóvédelmi bírság mellőzésével csak a jelzett 
kötelezés jellegű szankciók megállapítására került sor a weboldalon feltárt jogsértések tárgyában. 
 
8.2 Fogyasztóvédelmi bírság 
 
A Vállalkozásnak a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon legutóbb közzétett 2019-es beszámolója 
szerint 2019-ben 3 alkalmazottja volt és 83.899 eFt nettó árbevétele, 2018-ban 2 alkalmazottja, ill. 
38.850 eFt nettó árbevétele volt, így a Társaság kis/középvállalkozásnak minősül. 
 
A Hatóság fogyasztóvédelmi bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak. A Hatóság elegendőnek ítélte a 
Vállalkozás számára kötelezést alkalmazni a jogsértés mielőbbi kiküszöbölésének, a jogszerű állapot 
mihamarabbi helyreállításának eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a Vállalkozást jogkövető magatartás 
elérésére ösztönözze.  
 
8.3 Közzététel az adatbázisban 
 
A 453/2016. Kr. 1. § b) pontja értelmében, az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése alapján a Hatóság nem 
mérlegelhet, jelen döntését az általános publikáláson túl közzétételre meg kell küldenie a felelős 
minisztérium részére.  
 
9. Mérlegelési szempontok 
 
9.1 Mérlegelési jogkör alkalmazása 

 
Az Fgytv. 47. § (5) bekezdés szerint az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a 
jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, 
valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg.  
 
Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a döntés tartalmazza a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint 
az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást. 
 
Mindezek alapján a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat csak akkor tekinthető 
jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat 
betartotta, a mérlegelés szempontja megállapítható és a határozat indokolásából a bizonyítékok 
mérlegelésének okszerűsége kitűnik.  
 
Fontos szempont, hogy a jogkövetkezmény alkalmas legyen az alábbi célok elérésére: a jogsértés 
mielőbbi kiküszöbölése, a jogszerű állapot mihamarabbi helyreállítása, az eljárás alá vont jogsértő 
Vállalkozás jövőbeni jogsértéstől való visszatartása, más Vállalkozások jövőbeni jogsértéstől való 
visszatartása, a jogkövető magatartás megerősítése, illetve az elkövetett jogsértés miatti szankcionálás. 
 
A jogkövetkezmények fajtáját és mértékét a tényállás feltárását követően, az eset lényeges körülményeit 
– az Fgytv.-ben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével értékelve – az adott ügy 
egyedi sajátosságaira és a fokozatosság elvére tekintettel kell megállapítani, úgy hogy arányos legyen 
az elkövetett jogsértéssel. 
 
A Szankció törvény 10. § (1) bekezdése értelmében közigazgatási szankció kiszabása esetén a hatóság 
az Fgytv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok mellett az eset összes lényeges 
körülményét értékelve, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről: 
a) a jogsértéssel okozott hátrány, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 
kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, 
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, 
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c) a jogsértéssel érintettek körének nagysága, 
d) a jogsértő állapot időtartama, 
e) a jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága, 
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása, valamint 
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlya. 
 
Abban az esetben, ha a hatóság a lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az 
ügyfél megsértette a jogszabályban, illetve a hatóság határozatában foglaltakat, főszabály szerint a 
fokozatosság elve alapján kell eljárnia a jogkövetkezmények alkalmazása során. A fokozatosság elvének 
megfelelően annak a legenyhébb jogkövetkezménynek az alkalmazása mellett kell dönteni, amellyel a 
jogellenes magatartás megszüntethető, vagy a jogszerű állapot helyreállítható.  
 
9.2 A Hatóság a Vállalkozás terhére történő jogkövetkezmény megállapításánál az alábbi körülményeket 
értékelte 
 
9.2.1 A jogsértés súlya 
 

 a jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján valósult meg, minden olyan 
fogyasztót érintett, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a termékek iránt. A 
szabálytalanságok az összes fogyasztó érdeksérelmét okozták, azokét is, akik csak érdeklődés 
szintjén, akár a vásárlás realizálódása nélkül tájékozódtak a honlapon. Ezen körülményeket 
súlyosító szempontként kellett értékelni az ügy kapcsán. 
 

 a fogyasztók érdeksérelmének köre:  
 
A feltárt szabálytalanságok egyaránt sértették a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő 
alapvető érdekét, panasztételhez – érdekérvényesítéshez való jogát. A Hatóság súlyosító 
körülményként értékelte, hogy a Társaság a hatósági ellenőrzésig nem tájékoztatta a 
fogyasztókat jogorvoslati, panasztételi lehetőségeikről. 
 

 a jogsértő magatartás kiterjedtsége:  
 
A szabálytalanságok a Vállalkozás egy webáruházában kerültek megállapításra, elsősorban 
tájékoztatást érintő hiányosságok kapcsán, feltárva ugyanakkor tisztességtelennek minősíthető 
üzleti gyakorlatot is, mely összességében többféle módon valósult meg, súlyosítva az elkövetés 
körülményeit.  
 
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.). 
 

 a jogsértéssel érintett áruk értéke:  
 
Nem volt releváns a szankció meghatározása során. 
 

9.2.2 A jogsértő állapot időtartama:  
 
A jogsértő állapot időtartama a honlapon elhelyezett tájékoztatásokat tekintve annak ismeretében 
értékelendő, hogy a Társaság a hatályos előírásoknak megfelelő általános szerződési feltételeit és 
fogyasztók számára szánt tájékoztatásait 2020. októberében változtatta utoljára, vagyis önmagában a 
weboldalt érintő tájékoztatási szabálytalanságok bizonyíthatóan nem kiemelten hosszú időn keresztül 
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valósultak meg, hanem kb. egy évig. Ugyanakkor ez az egy év az internetes kereskedelem 
szempontjából kiemelt időszak volt, figyelemmel a pandémiás időszak által gerjesztett online fogyasztói 
érdeklődés megnövekedésére, ezért a Hatóság súlyosító körülményként értékelte. 
 
9.2.3 A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása:  
 
A Hatóság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a határozathozatal napjáig a 2021. január 1-
jétől működő Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába a vállalkozás ellen bejegyzett, végleges 
határozat nem szerepel.  
 
A Hatóság enyhítő körülményként értékelte továbbá, hogy a vállalkozás weboldala és üzemeltetője a 
határozat meghozatalának idején nem szerepel az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezelésében 
lévő súlyos elektronikus kereskedelmi jogsértést elkövető webáruházak adatbázisában, valamint azt, 
hogy a Hatósághoz konkrét panaszbejelentés 2021-ben a Társaság ellen nem érkezett. 
 
9.2.4 A jogsértéssel elért előny:  

 
A jogsértéssel elért előny tekintetében a Hatóság nem talált értékelhető körülményt, ezért azt a 
határozatának meghozatala során nem értékelte. 
 
9.2.5 A mérlegelés során figyelembe vett további körülmények:  
 

 A Hatóság a jogkövetkezmények megállapítása során figyelembe vette, hogy vállalkozás 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 enyhítő 
körülményként értékelte, hogy a Vállalkozás közreműködő volt, s a Határozat meghozatala előtt 
intézkedett a weboldalon feltárt szabálytalanságok megszüntetésére, valamint megfelelő 
mértékben tájékoztatta adatszolgáltatásával a Hatóságot a kért információk felől. 

 

 A jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések körében a Hatóság enyhítő körülményként értékelte a Vállalkozás gyors 
intézkedését a szabálytalanságok kiküszöbölése érdekében. 

 

 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 értékesítési 
tevékenységével a webáruházon keresztül nagyobb forgalmat bonyolít, ugyanakkor a Hatóság 
enyhítő körülményként értékelte, hogy a Vállalkozás az online kereskedelem piaci 
szegmensében befolyásoló szereppel nem rendelkezik. 

 

 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 jogkövetkezmény alkalmazása során a Hatóságnak azt kellett értékelnie, hogy a 
vállalkozás a Black Friday akció keretében a fogyasztók számára vagyoni érdeksérelmet nem 
okozott a kiválasztott bögrét illető megtévesztő tájékoztatásával. 

 
A Hatóság kötelező rendelkezések előírását tartotta indokoltnak a törvény által megfogalmazott 
cél, vagyis a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz ill. vagyoni érdekeinek védelme, valamint a 
jogkövető magatartás elérése érdekében. 
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9.2.6 Összefoglalva:  
 
A Hatóság álláspontja szerint az alkalmazott kötelező rendelkezések alkalmasak arra, hogy megfelelően 
szankcionálják a feltárt szabálytalanságokat, és az ellenőrzés idején a weboldalt üzemeltető vállalkozást 
a hibák, hiányosságok további kijavítására sarkallja. A megállapított szankció a Hatóság álláspontja 
szerint megfelel a fokozatosság és arányosság követelményének. 

10. Hatásköri és illetékességi szabályok 

 
A Hatóság döntését az Fttv. 10. § (1) és (4) bekezdése, 19. § a) pontja, a 21. § (1) bekezdése, a 2008. 
évi XLVI. törvény 25. § (3) bekezdése, a Korm. rendelet 31. §-a, az Ektv. 16/A. § (1)-(5) bekezdése, az 
Fgytv. 45/A. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, 45/A. § (3) bekezdés a), e) és g) pontja, a 19/2014 
NGM rendelet 8. § (1) bekezdése, a 151/2003 Korm. rendelet 7/B. § (1) bekezdése, a Statútum rendelet 
1. § a) pontja, 2. §-a, 3. § (4) bekezdés d) és j) pontjában biztosított hatáskörében, valamint az Ákr. 16. 
§-a szerinti illetékességi ok alapján eljárva hozta meg. 

11. Záró rendelkezések 

 
A döntés alakszerűségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 
bekezdései alapozzák meg. A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén 
irányadó jogkövetkezményekről az Ákr. 132-138. §-ai rendelkeznek. A pénzfizetési kötelezettség 
késedelmes teljesítése esetén irányadó késedelmi pótlék és annak mértéke az Fgytv. 48. § (6) 
bekezdése, valamint az Ákr. 135. §-a alapján került meghatározásra. 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel 
szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset 
benyújtásának helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szabályozza. A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § 
(1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése (bíróság hatásköre, illetékessége), 37-40. §-ai, 50-55. §-ai 
(azonnali jogvédelem és halasztó hatály) rendelkeznek.  
 
A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § 
(1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.  
 
Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól a 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) 605.§-a, 608.§-a és 611.§-a  
rendelkeznek. 
 
Az Fgytv. 51. § (3) bekezdése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a határozatot véglegessé válását 
követően a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján is közzé teszi. A 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, 2022. időbélyegző szerint 
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