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H A T Á R O Z A T 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) Rapcsák Judit egyéni vállalkozót 
(székhelye:2013 Pomáz, Meggyfa u. 9., adószáma: 69214897-2-33, a továbbiakban: Vállalkozó)  

 
I. 
 

f i g y e l m e z t e t i. 
  

II. 
 

K ö t e l e z i 
 
a Vállalkozót az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartására, 
arra, hogy az általa üzemeltetett - a https://www.trpack.hu internetes oldalon elérhető - 
webáruházban a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően nyújtson tájékoztatást a 
fogyasztók részére:  
 

1. A Vállalkozó részére tárhelyet biztosító szolgáltató (tárhely szolgáltató) igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címéről. 
 

2. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő 
azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről. 
 

3. A fizetés feltételeiről (fizetési módokról). 
 

4. A Vállalkozó panaszkezelési módjáról, úgymint: 
 

 szóbeli panasztétel esetén annak jegyzőkönyvezéséről, 

 a 30 napos válaszadási határidőről, 

 arról, hogy a Vállalkozó az írásban érkezett panaszra írásban érdemben köteles válasz adni,  

 arról, hogy a fogyasztó panasza elutasítása esetén – annak jellege szerint – mely hatóság 

vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá 

 az illetékes hatóság, vagyis a kormányhivatalok szervezeti egységében működő 

fogyasztóvédelmi szervek aktuális nevéről és elérhetőségeiről 

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek). 

 
5. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozó székhelye szerint illetékes 

békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről, továbbá arról, hogy a Vállalkozót a 
békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

  

6. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, a 

hatályos igényérvényesítési határidőkről, és az érvényesíthető jogokról. 
 

7. A jótállás fennállásáról és feltételeiről, a hatályos igényérvényesítési határidőről és 

érvényesíthető jogokról. 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
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8. Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló tájékoztatás körében arról, hogy: 

 

 a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti 

időszakban is gyakorolhatja,  

 a fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre 

vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, továbbá biztosítson a weboldalon elállási 

nyilatkozat-mintát, 

 a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 

napon belül kell visszajuttatnia, 

 a vállalkozó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés 

megtérítését. 

III. 
 

K ö t e l e z i 
 
a Vállalkozót továbbá arra, hogy az általa üzemeltetett - https://www.trpack.hu internetes 
oldalon elérhető -  webáruházban az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatása körében 
szüntesse meg a jogsértő állapotot, azaz mellőzze az egyoldalú kógencia követelményét sértő, a 
jogszabályi előírásoktól a fogyasztó hátrányára eltérő és ezáltal megtévesztő tájékoztatásokat.   

 

A fenti kötelezettségeinek a Vállalkozó a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 

napon belül köteles eleget tenni. 
 
A Hatóság a fentieken túl kötelezi a Vállalkozást arra, hogy a Hatóság eljárása során észlelt 
jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Hatóságot elektronikus úton, vagyis 
cégkapun keresztül a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon belül 
értesítse. 

 

A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 

annak Hatóság általi elrendelését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja. A 

végrehajtást foganatosító szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további 

elmaradása esetén - természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet 

esetén 500 ezer forintig terjedő - eljárási bírságot szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a 

kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével 

kényszerítheti ki. 
 

A Hatóság felhívja a Vállalkozás 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) bekezdésében, valamint – a 

Szankció tv. 2 § (4) bekezdése értelmében - az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 

jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor a Szankció tv. 9. § (3) bekezdésében, illetve az 

Fgytv. 47/C. § (5) bekezdésében 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 Hatóság eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről rendelkezni 

nem volt szükséges.  

 
A határozat a közléssel válik véglegessé, fellebbezésnek nincs helye.   
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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 bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi 

viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

 

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és 

azt a bíróság 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 bíróságtól 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. 

 
I n d o k o l á s  

I. Eljárási cselekmények: 
 
I/1. A Pest Megyei Főügyészség Közérdekvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Főügyészség) 
közérdekvédelmi feladatkörében eljárva vizsgálatot folytatott a Vállalkozó fogyasztó és vállalkozás 
közötti szerződésekkel kapcsolatos tevékenysége kapcsán. 
 
Az ügyészi vizsgálat során a Főügyészség tudomására jutott, hogy a Vállalkozó a 
https://www.trpack.hu internetes oldalon webáruházat üzemeltet, ahol fogyasztók számára termékeket 
értékesít. Ezen weboldal vizsgálata során a Főügyészség a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatban 
hibákat, hiányosságokat tapasztalt, melyeket a T.K.3129/2021/2. számú megkeresésében jelzett a 
Hatóság felé, kezdeményezve a hatósági eljárás lefolytatását. 
 
I/2. A Hatóság a fentiek alapján „Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése” 
elnevezésű országos témavizsgálat keretében - a vizsgálati útmutatóban részletesen meghatározott 
ellenőrzési szempontok alapján - 2021. december 21-én megvizsgálta a fenti webshopot. 
 
A honlap ellenőrzése teljes körű volt, mely a honlap ellenőrzés napján elérhető valamennyi 
menüpontjára kiterjedt, és annak tartalma az ellenőrzés napján, a Hatóság szerverén archiválásra és 
kinyomtatásra került.  
 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://www.trpack.hu/
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I/3. A webáruház átfogó ellenőrzése során a Főügyészség által jelzettek figyelembe vételével, az 

alábbiak kerültek megállapításra, mely megállapításokat a Hatóság a PE/002/03906-2/2021. számú 

hivatalos feljegyzésben - az alábbiak szerint - rögzítette:  

1. Nincs tájékoztatás a tárhelyszolgáltató e-mail címéről. 

2. Nincs tájékoztatás az adatbeviteli hibák („félrekattintások”) ajánlattételt megelőző azonosításának 

és kijavításának technikai lehetőségeiről. 

3. A fizetési feltételekről (fizetési módok) szóló tájékoztatás nem megfelelő, mivel az ÁSZF-ben nincs 

részletes tájékoztatás, ezen információk csak a rendelési folyamat végén érhetők el. 

4. A panaszkezelés módjáról szóló előzetes tájékoztatás (ÁSZF. 1.18.) nem megfelelő, mivel: 
 
4.1. Nincs előzetes információ a szóbeli és írásbeli panaszkezelés szabályairól (a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(8)), úgymint: 
 

 szóbeli panasztétel esetén annak jegyzőkönyvezéséről 
 a panaszkezelési határidőről (30 nap),  
 arról, hogy a Vállalkozó az írásban érkezett panaszra írásban érdemben köteles válasz 

adni,  
 arról, hogy a fogyasztó panasza elutasítása esetén – annak jellege szerint – mely hatóság 

vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá  
 az illetékes hatóság, vagyis a kormányhivatalok szervezeti egységében működő 

fogyasztóvédelmi szervek elérhetőségeiről. 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek) 

4.2. Időszerűtlen tájékoztatás található az ÁSZF 1.19. pontjában a fogyasztóvédelmi szervekről, 
ugyanis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a fogyasztóvédelmi felügyelőségek már nem 
léteznek. 
 
5. Nincs előzetes tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, valamint a Vállalkozó 
székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. 
 
6. Nincs előzetes tájékoztatás arról, hogy a Vállalkozót a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli. 

 
7. Nincs előzetes tájékoztatás a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségről, úgymint ezen igények érvényesítési határidejéről, az érvényesíthető jogokról, illetve 
egyéb feltételeiről.  
 
8. Nincs előzetes tájékoztatás a jótállás fennállásáról és feltételeiről, az igényérvényesítési határidőről 
és érvényesíthető jogokról. 
 
A Hatóság e körben felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy európai uniós jogharmonizáció miatt 
változtak az áruk adásvételére és a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szavatossági 
szabályok, melynek keretében 2022. január 1. napjától hatályba lépett a fogyasztó és 
vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és 
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. 
(VI. 30.) Korm. rendelet, illetve változott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:159. §-a.

1
 

 
Az egyik legfontosabb változás, hogy árukra és digitális szolgáltatásokra vonatkozó szavatosság 
esetében a korábbi 6 hónapról 1 évre nő az időszak, amikor a termékkel kapcsolatos minőségi 

                                                      
1 Ptk. 6:159. § (2a) bekezdés 

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális 
szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a 
kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
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kifogás esetén a vállalkozás oldalán van a bizonyítási teher, azaz a vásárlástól számított egy évig a 
vállalkozásnak kell bizonyítania a hiba okát, majd a következő egy évben a fogyasztónak. 
 
Szintén újítás, hogy szabályozásra került a vállalkozások piaci gyakorlata alapján eddig is alkalmazott 
önkéntes jótállás, mivel megjelenik a jótállási nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell a jótállásra 
kötelezett nevét és címét, valamint az áru megjelölését. A jótállási nyilatkozatot ún. tartós 
adathordozón (pl.: e-mail, papír), magyar nyelven kell átadni.  
 
Emellett az önkéntes jótállás feltételeit tartalmazó reklámok is fontosabb szerepet kapnak, vagyis 
amennyiben a vállalkozás az adott termékre a reklámban 3 év önkéntes jótállást vállal, de az átadott 
jótállási nyilatkozatban már csak 2 év a jótállási idő, akkor a fogyasztó szempontjából a 3 év jótállási 
idő az irányadó. 

 
A Vállalkozónak 2022. január 1-től tehát a fenti jogszabályi változásokra figyelemmel szükséges 
eljárnia mind a szavatossági és jótállási igények intézése, mind a weboldalon nyújtott – ezen 
jogokkal kapcsolatos - tájékoztatása tekintetében.    
 
9. Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló előzetes tájékoztatás (ÁSZF. 1.16. 1.17.) nem 

megfelelő, tekintettel az alábbiakra: 

 

9.1. Nincs tájékoztatás arról, hogy: 

- a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti 

időszakban is gyakorolhatja,  

 

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

egyértelmű nyilatkozatával, továbbá nem áll rendelkezésre a honlapon elállási nyilatkozat-minta,  

 

- a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon 

belül kell visszajuttatnia (Csak arról tájékoztat, hogy küldje vissza), 

 

- a vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését, 

 

- ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást 

választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. 

9.2. Az ÁSZF 1.17. pontjában a Vállalkozó kifejezetten megtévesztő tájékoztatást ad, miként rögzíti, 
hogy az „…Írásbeli lemondás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül…a 
megérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék/termékek 
vételárát…ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét 
is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor. A terméket csak eredeti 
állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza...”  
 
Ehhez képest a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a fogyasztó az 
elállásról szóló nyilatkozatát nem nyolc munkanapon, hanem - a termék átvételétől számított - 
tizennégy napon belül küldheti el. A Vállalkozót a Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel a visszatartás joga legfeljebb a termék visszaérkezéséig és nem azt követő további 
tizennégy napig illeti meg. A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint pedig a 
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, így a teljesítéssel összefüggésben 
felmerült költségeket is vissza kell téríteni, amelyből következően elállási jog gyakorlása esetén a 
szállítási díj akkor sem vonható le utólag a visszatérítendő összegből, ha azt a szolgáltató korábban 
kedvezményként elengedte. Olyan megszorítást pedig nem tartalmaz a Korm. rendelet, miszerint az 
elállási jog csak a termék eredeti állapotában és csomagolásában való visszaküldése mellett volna 
gyakorolható. Sőt, a Korm. rendelet 25. §-a azt is rögzíti, hogy a fogyasztó csak a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból 
eredő értékcsökkenésért felel. Ebből pedig okszerűen következik az is, hogy a fogyasztó a terméket ki 
is próbálhatja, ha pedig hiánytalan mennyiségben, minőségben nem tudja esetleg visszaküldeni azt, 
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az elállási joga gyakorlását nem korlátozza, legfeljebb felelősséggel tartozhat az esetleges 
értékcsökkenésért.  
 

A Hatóság az ellenőrzés során továbbá az alábbiakat jegyezte meg: 

 

- az ÁSZF-ben a Vállalkozó az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát cégjegyzékszámként 
tünteti fel,  

- a nyilvántartásba vevő szervként a jelenleg nyilvántartást vezető NAV helyett a Budapest 
Környéki Törvényszéket tünteti fel. 
 

I/4. Fentiek alapján a Hatóság a PE/002/03906-3/2021. számú, 2021. december 22-én kelt 
végzésében értesítette a Vállalkozót az eljárás hivatalbóli megindításáról, részletezve benne az 
ellenőrzés során tett megállapításokat, valamint tájékoztatta jogairól és kötelezettségeiről, egyben 
nyilatkozattételi jogáról is. 
 
I/5. A Hatóság ezt követően a PE/002/03906-4/2021. számú levelében megkereséssel fordult a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV), mely megkeresésben - figyelemmel az 

egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 13. § 

(3) bekezdésében foglaltakra - kérte a NAV tájékoztatását az egyéni vállalkozók nyilvános 

nyilvántartásában nem szereplő adatok közül a Vállalkozó születési helyére és idejére, valamint 

anyjának családi és utónevére vonatkozóan. 

I/6. A NAV a 2021. december 29-én érkezett levelében tájékoztatta a Hatóságot a Vállalkozó fent 

megjelölt adatairól. 

I/7. A Vállalkozó jelen döntés meghozatalának napjáig nem élt nyilatkozattételi jogával. 
 
 
II. A döntés meghozatala az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével történt 
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 4. § h) pontja 
szerint: 

 
„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.” 
 
Az Ektv. 5. § (2) bekezdés c) pontja szerint: 
 
(2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen 
tájékoztatni az igénybe vevőt:  
(..)  
c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához 
és kijavításához biztosított eszközökről. 
 
Az Ektv. 16/A. § (1) bekezdése szerint 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. 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900115.tv#lbj0id7a8e
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A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ában foglaltak szerint: 
 
„1. § (1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a 
továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni. 
(2) E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes 
szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés 
esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes 
szabályokat. 
(3) E rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusát átültető jogszabály eltérően nem rendelkezik. 
(4) E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet.” 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), és w) pontjai alapján 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. 
 
A Korm. rendelet 11. § (4)-(5) bekezdése szerint: 
(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt 
mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható. 
 
(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó 
tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő 
használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen 
az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató 
útján is megadható. 
 
A Korm. rendelet 14. §-a szerint: 
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást - 
világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az 
alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós 
adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. 
 
 
A Korm. rendelet 20. § (1)-(3) bekezdései szerint: 
 
(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) 
bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan 
üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás 
nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés 
megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli 
felmondási jog illeti meg. 
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(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az 
utoljára szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 
szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban 
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolja. 
 
A Korm. rendelet 22. § (1) és (3) bekezdése szerint: 
(1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 

gyakorolhatja. 

 
A Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerint: 

(1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők 
között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként 
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 
 
(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró 
összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó 
kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a 
fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 
módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 
 
(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) 
bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy 
kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell 
figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga 
fuvarozza vissza. 
 

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint: 

 

(1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők 

között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől 

számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a 

termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a 

terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a 

terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

 
A Korm. rendelet 25. §-a szerint a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és 
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 
értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) 
bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 
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A Korm. rendelet 31. § (1) és (3) bekezdései szerint: 
 
(1) 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. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény 
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése alapján a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség 
szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali 
kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt 
szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) 
bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra 
vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni. Az (5) bekezdés tartalmazza annak 
leírását, hogy a jegyzőkönyvnek miket kell tartalmaznia. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdése alapján az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc 
napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél 
rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító 
álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 
 
Az Fgytv. 29. § (11)

  
bekezdése szerint: 

(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek 
keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát 
megküldeni a békéltető testület számára. 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 alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson 
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a 
vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet 
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a 
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 
 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2020. (VI.12.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban:Módosító rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
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.” 
 
A Módosító rendelet 9. § (2) bekezdése szerint az 1-6. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén 
lép hatályba. 
 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás 
közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre e 
rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 
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A Ptk. 6:159. § [Kellékszavatossági jogok] szerint: 
 
(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a 
hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 
 
(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése 
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva 
- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban 
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak 
okozott érdeksérelmet; vagy 
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a 
kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, 
vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

 
A Ptk 6:159. § 2022. január 1-től hatályos (2a) bekezdése szerint: 
 
(2a)

 
Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom 

szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó 
kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, 
illetve mással sem javíttathatja ki azt. 

 
A Ptk. 6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése] szerint: 

 
(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a 
teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés 
tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb 
elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 
 
A Ptk. 6:168. § [Termékszavatossági igény] alapján: 
 
(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája 
esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás 
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket 
cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba 
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban 
szereplő tulajdonságokkal. 
(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 
(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy 
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; 
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem 
volt felismerhető; vagy 
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 
(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó 
kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. 
 
A Ptk. 6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők] alapján: 
 
(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba 
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A 
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két 
évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 

 

A Ptk. 6:171. § [Jótállás] alapján: 

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás 
időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint 
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köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. 
 
(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
 
A Ptk. 6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén] szerint: 
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti 
a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 
 
A Ptk. 6:173. § [A jótállási igény érvényesítése] szerint: 
(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének 
a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött 
határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási 
idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 
(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § d) pontja szerint ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó 
döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy 
gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.   

 
Az Fttv. 2. § szerint kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy 
javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy 
eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, 
marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja. 
 
Az Fttv. 2. § e) pontja szerint kereskedelmi kommunikáció a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy 
gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak 
megjelenési módjától, eszközétől, 
 

Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerint: 

(1)Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.  
 
Az Fttv. 3. § (3) bekezdése szerint tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). 
 
Az Fttv. 3. § (4) bekezdése értelmében a törvény mellékletében meghatározott kereskedelmi 
gyakorlatok tisztességtelenek.  
 
Az Fttv. 3. § (5)

 
bekezdése szerint: 

 
(5) 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) bekezdésének i) pontja 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 - többek között - a jogai tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés 
meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.  
 
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 
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b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott 
volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdése szerint a 7. § alkalmazásában 
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, 
b) kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi 
rendelkezésekben, illetve 
c) az 1. § (4) bekezdésének a)–d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott 
meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős. 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés 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. 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. 
 
III. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 

 Ektv. 4. § h) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja, 
 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) n) v) és w) pontja. 

 
Fentieken túl megállapításra került, hogy a Vállalkozás megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését is, 
tekintettel arra, hogy: 
 

 az Ektv. 4. § h) és 5. § (2) c) pontjában, valamint a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) 
pontjában, előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával megvalósított 
kereskedelmi gyakorlat az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatnak is minősül, 
 

 az elállási jog feltételeire, a kellék-, és termékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó 
tájékoztatás hiányos teljesítése - tekintettel az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) pontjára - az 
Fttv. 7. § (1) bekezdés szerinti megtévesztő mulasztásnak és ezáltal tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatnak is minősül, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat alkalmas lehet arra, 
hogy a fogyasztót - jogszabályban előírt jogai gyakorlásával kapcsolatban - olyan ügyleti 
döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagyis ezen 
jelentős információk hiányában adott esetben visszatarthatja az igényérvényesítéstől. 
 

 az elállási jogról szóló tájékoztatás körében közzétett, az egyoldalú kógencia követelményét 
sértő, vagyis a jogszabályi előírásoktól a fogyasztó hátrányára eltérő - jelen határozat 
indoklásának I/3. bekezdésének 9.2. pontjában részletezett - szerződéses kikötések 
alkalmazása, az Fttv. 6. § (1) bekezdése i) pontjára tekintettel megtévesztő, és ezáltal 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, figyelemmel arra, hogy ezen valótlan 
információk megtévesztik vagy alkalmasak arra, hogy megtévesszék a fogyasztót a jogai 
tekintetében és, ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetik, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

 
IV. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
A Szankció tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a 
közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget 
állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. 

 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
megállapítja az Fgytv. 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 – 



13 

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 

figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi 
jogkövetkezményeket állapíthatja meg:  
(…) 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást. 

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

A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése értelmében: Az (1) 
bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) 
pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatással összefüggő ismételten megállapított jogsértése esetén a bírság összege 200 ezer 
forinttól 
 
a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá 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 2 milliárd forintig, 
 
b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió 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. 
 
V. Mérlegelési szempontok 
 
Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen 
a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás 
kiterjedtsége, valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg. 
 
A jogsértés súlya tekintetében a Hatóság az alábbiakat vette figyelembe: 

 
A fogyasztók érdekei sérelmének köre: 

 
A tárhelyszolgáltató e-mail címe feltüntetésének elmulasztása a fogyasztó tájékoztatáshoz való 
érdekét sérti. A tárhelyszolgáltató elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ugyanis az 
igénybe vevőkkel való kapcsolattartást szolgálja, mindezek hiányában a vállalkozás akadályozza a 
fogyasztót ezen kapcsolatfelvételben, amely adott esetben a későbbi jogérvényesítés lehetőségét is 
megnehezíti. 
 
Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló előzetes tájékoztatás elmulasztása a fogyasztó 
tájékoztatáshoz való érdekét sérti. Tekintettel arra, hogy a webáruházak legtöbbször speciális 
elektronikus formanyomtatványokat, az online valóságban járatlan fogyasztó számára idegen 
technikai megoldásokat alkalmaznak, szükséges az adatbeviteli hibák ajánlattételt megelőző 
azonosításának és kijavításának technikai eszközeiről nyújtott tájékoztatás annak orvoslására, ha a 
fogyasztó tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg a szerződés megkötésére irányuló 
nyilatkozatát. Ennek hiányában a fogyasztó olyan szerződést is megköthet, ami nem áll érdekében, 
vagy az érdekében álló szerződés megkötése hiúsul meg a technikai problémák miatt. 
 
Azáltal, hogy a fizetési módokról szóló tájékoztatás csak a rendelési folyamat végén érhető el, a 
Vállalkozó újfent a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési 
szerződés megkötése előtt ismernie kell a választható fizetési módokat. A Vállalkozónak erre 
figyelemmel pedig már a rendelési folyamat előtt, egyértelműen és átláthatóan kell ezen feltételekről 
tájékoztatást nyújtani. Adott esetben ugyanis ezen információk a fogyasztó ügyleti akaratát is 
befolyásolhatják, mivel amennyiben a fizetési mód fontos a számára, azt a szolgáltatót választja, 
amelyik a kedvezőbb lehetőségeket biztosítja. 
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A panaszkezelés módjáról szóló tájékoztatás hiánya szintén a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét 
sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy a Vállalkozó a 
panaszt milyen módon intézi, hogy azzal számolhasson. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt is, 
hogy a fogyasztó panasza elutasítása esetén a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz is fordulhat.  
 
A Vállalkozó köteles az internetes honlapján pontosan megadni, hogy a fogyasztó – jogvita esetén – a 
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá fel kell tüntetnie a Vállalkozás székhelye szerint 
illetékes testület nevét, és mindenkor hatályos székhelycímét. A nem időszerű adatok közzétételével a 
Vállalkozás sérti a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sérülhet a fogyasztó 
érdekérvényesítéshez való joga is, mivel a valótlan információ megnehezíti a törvény által biztosított 
jogai gyakorlását  
 
Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli. Figyelemmel tehát az Fgytv. alapján a vállalkozásokat a békéltető testületi 
eljárásban terhelő együttműködési kötelezettségre, a Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdésének v) pontjára tekintettel a Vállalkozó köteles erről is tájékoztatást nyújtani.  
 
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, illetve a jótállás fennállásáról és feltételeiről szóló 
tájékoztatás elmulasztása szintén a fogyasztók tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A Vállalkozás 
ugyanis a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót e jogokról tájékoztatni annak 
érdekében, hogy a fogyasztó ezen jogaival megfelelően, kellő időben élni tudjon.  
 
Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló hiányos, illetve a jogszabályi előírásoktól a fogyasztó 
hátrányára eltérő megtévesztő tájékoztatásokkal megvalósuló jogsértés a fogyasztó tájékoztatáshoz, 
jogérvényesítéshez való érdekét egyformán érinti, ezáltal kiemelten sérti a fogyasztók alapvető 
érdekeit. Az interneten keresztül létrejött szerződések esetén biztosított speciális elállási jog 
kompenzálja egyrészt az információk és a szakmai tájékoztatás hiányát, másrészt a szerződéskötés 
sajátosságaiból adódó kockázatokat, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy a 
szerződéskötést még egyszer, nyugodt körülmények között átgondolja.  
 
Éppen ezért a vállalkozó a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót az elállás 
jogáról teljes körűen és a jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő módon tájékoztatni annak 
érdekében, hogy a fogyasztó a jogával megfelelően élni tudjon. A jogszabályi rendelkezésekkel 
ellentétesen tájékoztatás miatt ugyanis sérülhetnek a vásárló vagyoni érdekei is, mivel az elállási jogot 
a megtévesztő információk miatt esetlegesen meg sem próbálja gyakorolni, így a neki nem megfelelő 
termék visszaküldésével, illetve a szerződéstől való elállásával meg sem próbálkozik. 
 
A jogsértő magatartás kiterjedtsége: 
 
A jogsértés bizonyíthatóan a Vállalkozás weboldalán valósult meg, mely a jogsértés alapesete, így 
enyhítő körülményként nem értékelhető. 
 
A jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján valósult meg, minden olyan fogyasztót 
érinthetett, aki a webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a termékek iránt.  
 
A jogsértéssel érintett áruk értéke tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem 
volt lehetséges. 
 
A jogsértő állapot időtartama tekintetében a Hatóság az alábbiakat vette figyelembe:  
 
A rendelkezésre álló adatok szerint a vizsgált ÁSZF 2018. szeptember 12. napján lépett hatályba.  

Erre tekintettel a jogsértések ezen időpont óta folyamatosan - mind a Főügyészségi vizsgálat, mind a 

Hatóság által folytatott ellenőrzés idején - bizonyítottan fennálltak, így a hosszú időtartamú jogsértő 

állapot kétséget kizáróan megállapítható. 

 
A jogsértéssel elért előny tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem volt 
lehetséges. 
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A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása: 
 
A Hatóság a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában rendelkezésre álló adatok alapján 
figyelembe vette, hogy a határozathozatal napjáig a Vállalkozó terhére jogsértés nem került 
megállapításra. 
 

Mindezekre tekintettel a Hatóság a fent megjelölt mérlegelési körülmények figyelembevételével, 

a Szankció törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint az Fgytv. 47. § (1) bekezdésének c) 

pontjában meghatározott jogkövetkezményt állapította meg a jogsértés mielőbbi 

kiküszöbölésének, a Vállalkozó jövőbeni jogsértéstől való visszatartásának eléréséhez. A 

Hatóság továbbá a megtett intézkedések kapcsán visszajelzésre kötelezte a Vállalkozást. 
 
A Hatóság felhívja továbbá a Vállalkozó 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. 
 
Az Fgytv. 51/B. § (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 h) i) m) és n) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé 
váló döntést a Hatóság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából megküldi a 
fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára. 
 
VI. Hatásköri és illetékességi szabályok 
 
A Hatóság hatásköre és illetékessége az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdésein, a fogyasztóvédelmi 
hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 1-2. §-ain, a 3. § (4) bekezdés d) és j) 
pontján, az Ákr. 16. §-án, valamint a fent rögzített jogszabályhelyeken alapul. 
 
VII. Záró rendelkezések 
 
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, 37-40. §-ai, 50-55. §-ai 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. 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605.§-a, 608.§-a és 611.§-a rendelkeznek. 
 
A Szankció tv. 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, 2022.02.18. 
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1. Rapcsák Judit e.v.(székhelye:2013 Pomáz, Meggyfa u. 9.) - ÜK 
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3. Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
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