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H A T Á R O Z A T 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a NaMo Eco Kft.-nek (székhely: 2009 
Pilisszentlászló, Béke u. 44. B. ép., adószáma: 12989290-2-13, a továbbiakban: Vállalkozás)  
 

megtiltja a jogsértő magatartás folytatását és 
 

k ö t e l e z i 
 
arra, hogy jelen határozat véglegessé válásának napjától a jövőben, minden esetben a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat az általa üzemeltetett 
https://elj.hu/ és https://manokboltja.hu/ elérhetőségű weboldalakon folytatott elektronikus 
kereskedelmi tevékenysége során: 
 

1. Az elérhetőségéről (e-mail cím), 
 

2. A tárhely szolgáltató székhelyéről, telephelyéről, 
 

3. A tárhely szolgáltató e-mail címéről, 
 

4. A panaszkezelés módjáról, e körben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
fogyasztói panasz kezelésére vonatkozó előírásairól, úgymint jegyzőkönyvezésről, válaszadás 
menetéről, válaszadási határidőről, továbbá arról, hogy a fogyasztó panasza elutasítása 
esetén – annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság (a 
kormányhivatalok szervezeti egységében működő fogyasztóvédelmi szervek elérhetőségei: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek), illetve a fogyasztó lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, 
valamint levelezési címét.  (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek), 
 

5. Az online vitarendezési platform (ODR) létezéséről, arról, hogy az online vitarendezési 
platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói 
jogviták rendezéséhez, valamint az erre a platformra mutató 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ elektronikus linkről, 
 

6. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozás székhelye szerint illetékes 
békéltető testület nevéről, székhelyének postai címéről, illetve arról, hogy a békéltető testületi 
eljárásban a Vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli, 
 

7. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, 
valamint a jótállás fennállásáról és feltételeiről, 
 

8. Az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás körében arról, hogy: 
 

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

 az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a 
szerződéskötéskor, 
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 a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele 
közötti időszakban is gyakorolhatja, 
 

 írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül, 
 

 a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 
14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket, 
 

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

 ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. 

 
A Hatóság továbbá 
 

k ö t e l e z i 
 

- arra, hogy a jövőben a szerződéskötés technikai feltételeire vonatkozóan minden 
esetben biztosítsa a szolgáltatói tájékoztató kinyomtathatóságának technikai feltételét, 
helyezzen el a weboldalakon „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ilyen 
tartalmú figyelmeztetést, illetve bocsásson a fogyasztók rendelkezésére elállási 
nyilatkozat mintát. 
 

- arra, hogy a jövőben a https://elj.hu/ webáruházban tüntesse fel az egységárakat azon 
termékek esetén, ahol azt a vonatkozó, jelen határozat indoklás részében hivatkozott 
jogszabály előírja. 
 

Fentieken túl a Hatóság 
 

megtiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását 
 
és kötelezi a Vállalkozást, hogy az általa üzemeltetett https://elj.hu/ és https://manokboltja.hu/ 
weboldalakon jelen határozat véglegessé válásának napjától mellőzze a jogszabályi előírásoktól 
a fogyasztó hátrányára eltérő tájékoztatásokat. 
 
A fenti kötelezettségeinek a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles 
eleget tenni. 
 
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 
Szankciós 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 
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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. 
 
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 
űrlapbenyújtás-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: 
 
A Hatóság „Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése” elnevezésű országos 
témavizsgálat keretében 2022. február 1-4. napjai között ellenőrizte a Vállalkozás által üzemeltetett 
https://elj.hu/ és https://manokboltja.hu/ honlapokon elérhető webáruházakat. 
 
A honlapok ellenőrzése teljes körű volt, mely a honlapok ellenőrzésének napjain elérhető valamennyi 
menüpontjára kiterjedt, és annak tartalma az ellenőrzés napján, a Hatóság szerverén archiválásra és 
kinyomtatásra kerültek.  
 
A Hatóság a weboldalak tényleges működéséről próbarendelések útján bizonyosodott meg, melynek 
során a webáruházban feltüntetett termékek közül szúrópróbaszerűen kiválasztotta és a kosárba 
helyezte az alábbi termékeket: 
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A https://elj.hu/ webáruház próbarendelése 2022. február 1. napján: 
 

 1 db „Biopont Bio Búzafinomliszt BL-55”, kiszerelés: 1000g, vonalkód: 5998858704377, 
feltüntetett eladási ára: 500 Ft + 27% Áfa, 635- Ft. 

 1 db „Szabó Malom Búzafinomliszt BL-55”, kiszerelés: 1000g, vonalkód: 5999881191066, 
feltüntetett eladási ára: 406 Ft + 27% Áfa, 515 Ft. 
 

A https://manokboltja.hu/ webáruház próbarendelése 2022. február 4. napján: 
 

 1 db „Monapel Aqua úszópelenka – Kék”, feltüntetett eladási ára: 3063 Ft + 27% Áfa, 3.890 Ft. 
 
A Hatóság a rendelési folyamatok során kosárba helyezte a próbarendelt termékeket, majd a „Pénztár” 
gombra kattintást követően a regisztráció során megadta a saját nevét, a Hatóság címét, a hivatali 
mobilszámát és egy, a gmail.com ingyenes levelezőszerveren regisztrált e-mail címet, majd 
kiválasztotta az „Utánvét (+290 Ft)” lehetőséget, és a „Rendelés áttekintése” gombra kattintott. 
 
Ezt követően a rendelés áttekintése fázisában tájékoztatták arról, hogy amennyiben a „Rendelés 
elküldése” gombra kattint, hozzájárul az ÁSZF elfogadásához, illetve ahhoz, hogy a számlát e-számla 
formájában állítsák ki és juttassák el részére a regisztrációban megadott email címre. Miután átnézte a 
kosár tartalmát, rákattintott a „Rendelés elküldése” gombra. 
 
A „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően a weboldalon megjelent a „Sikeres megrendelés!” 
tájékoztatás, illetve megadták a rendelési azonosítót: (3802 és 3806). Ezt követően a megadott e-mail 
címre a no-reply@elj.hu e-mail címről üzenetet küldtek, melyben megadták a rendelésszámot, és 
összegezték a rendelést. 
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a webáruházak tényleges működésének bizonyítása 
érdekében végzett a Hatóság próbarendeléseket, a termékek tényleges kiszállítása előtt – még a 
rendelések napján, azaz  

 A https://elj.hu/ webáruház esetén: 
 
2022.02.01-én 15:25-kor – az info@namoeco.hu e-mail címre küldött üzenetben jelezte, hogy kéri a 
rendelés törlését. Mivel a Hatóság a webáruházban található felhasználói fiókjában észlelte, hogy 
törölték a rendelést, azonban e-mail-ben nem kapott visszajelzést, 16:12-kor a rendeles@elj.hu e-mail 
címre szintén jelezte, hogy kéri a rendelés törlését. Ugyanezen nap 16:35-kor e-mailben értesítették a 
megrendelés törléséről. 

 

 A https://manokboltja.hu/ webáruház esetén: 
 
2022.02.04-én 12:08-kor a rendeles@manokboltja.hu e-mail címre küldött üzenetben jelezte a 
Hatóság, hogy kéri a rendelés törlését. 13:36-kor e-mailben értesítették a rendelés törléséről. 
 
A Hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a webáruházak ténylegesen működnek. 
 
A https://elj.hu/ és a https://manokboltja.hu/ internetes oldalakon elérhető webáruházak 
ellenőrzése során az alábbiak kerültek megállapításra: (Mindkét weboldal tartalma egyforma, 
ezáltal a hiányosságok is ugyanazok.) 
 
1. A Vállalkozás beazonosíthatóságára vonatkozóan nem nyújt előzetes tájékoztatást: 
 

a) az elérhetőségéről (e-mail cím), 
 

b) a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről, 
 

c) a tárhelyszolgáltató e-mail címéről. 
 

2. A Vállalkozás a szerződéskötés technikai feltételeire vonatkozóan nem biztosítja: 
 
a) a szolgáltatói tájékoztató kinyomtathatóságának technikai feltételét, illetve 
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b) „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés nincs a 

weboldalon. 
 

3. A Vállalkozás az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában nem tájékoztat: 
 

a) a panaszkezelés módjáról, mivel nincs információ a szóbeli és írásbeli panaszkezelés 
szabályairól, úgymint: 
- szóbeli panasz fogadása esetén annak jegyzőkönyvezéséről,  
- arról, hogy az írásban érkezett panaszra írásban ad választ, 
- a fogyasztó panasza elutasítása esetén – annak jellege szerint – mely hatóság vagy 

békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá 
az illetékes hatóság (illetékes kormányhivatalok elérhetőségei: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek), illetve a fogyasztó lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes 
elérhetőségét, valamint levelezési 
címét.  (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek). 

- valamint arról, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe 
veszi-e a békéltető testületi eljárást; 

 
b) az európai uniós online vitarendezési platform létezéséről, illetve arról, hogy a platform a 

jogviták rendezésére szolgál, továbbá nincs elhelyezve a weboldalon a platformra mutató 
alábbi elektronikus link: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show 
 

c) a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai 
címéről. 

 
d) arról, hogy a Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

 
4. A Vállalkozás a weboldalon nem használja a jótállás, kellékszavatosság és termékszavatosság 

fogalmát. Nem nyújt tájékoztatást az érvényesíthető jogokról, az igényérvényesítési határidőkről, a 
szavatosság fennállásáról, feltételeiről és a sávos jótállási időről. 
 
A Hatóság megjegyzi, hogy a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségről, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló 
tájékoztatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékletében foglalt 
mintatájékoztató útján is megadható.     

A Hatóság megjegyzi továbbá, hogy a Vásárlási feltételekben található pdf formátumú, letölthető 
jótállási jegy tartalmát a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálni szükséges az egyes 
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Jótállási rend.) foglaltak szerint. 

5. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vizsgálata során megállapítást nyert, 
hogy a Vállalkozás egyoldalú kógencia követelményét sértő megtévesztő tájékoztatást alkalmaz, 
vagyis a jogszabályi előírásoktól a fogyasztó hátrányára térnek el, mely tájékoztatások 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhetnek: 

 
a) A Vásárlási feltételek „Az elállás joga” bekezdés alatt a Vállalkozás arról tájékoztat, hogy „A 

webáruház szolgáltatónak harminc nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a vásárló 
számára a vételárat…” 
 
A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés értelmében a Vállalkozásnak az elállásról való 
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül kell visszatéríteni a fogyasztó által 
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben 
felmerült költségeket is. 
 

b) Fenti  jogszabályi hivatkozás értelmében az a tájékoztatás sem megfelelő, hogy „A vásárló 
nem kötelezheti az eladót a ki- és visszaszállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót 
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terheli! A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék ki- és visszaszállításának díján 
kívül…” 
 

c) A Vállalkozás arról tájékoztat továbbá, hogy „Szolgáltató a vételár visszafizetésére csak akkor 
kötelezhető, ha kiszállított terméket az összes tartozékával, bontatlan gyártói csomagolásban 
és a garancia levéllel együtt juttatja vissza szolgáltató számára.” 
 

Fenti tájékoztatás esetében nem életszerű a „bontatlan gyártói csomagolásban” történő 
visszaküldés, mivel ahhoz, hogy a fogyasztó el tudja dönteni, hogy elégedett-e vagy sem a 
kapott termékkel, ki kell, hogy bontsa a csomagolásból. Az elállási jog gyakorlásához továbbá 
nem követelhető meg a „garancialevél” visszaküldése, ugyanis nem hibás teljesítésből eredő 
jótállási igény bejelentéséről van szó, hanem elállási jogról.  
 

d) A Vállalkozás tájékoztatása értelmében „Az előre kiegyenlített megrendelésről ügyféllel való 
mindkét fél által eredményes egyeztetést követően, ha a vásárló hibájából mégis meghiúsult az 
átvétel vagy a kiszállítás, a tranzakciós/visszatérítési tranzakciós díjakat a visszatérítendő 
összegből levonja a szolgáltató.” 
 

e) A Vállalkozás arról tájékoztat továbbá, hogy „Külföldi devizában való átutalás esetén a banki 
átváltási költségeket a Szolgáltató átterheli a megrendelőre, vásárlóra. Amennyiben a vásárló a 
visszautalást kéri deviza számlájára devizában, úgy a teljes deviza átutalási költség a 
megrendelőt, vásárlót terheli.” 

 
5.2. Az alábbi, hatályos Korm. rendelet által előírt, kötelező tájékoztatások nem találhatóak meg a 
Vállalkozás weboldalain: 

- a fogyasztó az elállási jogát a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű 
nyilatkozatával gyakorolhatja, illetve elállási nyilatkozat-minta nem áll rendelkezésre a 
weboldalon, 
 

- az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a 
szerződéskötéskor, 
 

- a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti 
időszakban is gyakorolhatja, 
 

- írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül, 
 

- a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 
napon belül vissza kell juttatnia a terméket, 
 

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

- ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. 

 
Fentieken túl kizárólag a https://elj.hu/ webáruházban fennálló jogsértés: 
 
A Vállalkozás a szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó előzetes tájékoztatása 
körében nem megfelelően tájékoztat a termékek ellenértékéről, ugyanis az egységárra vonatkozó 
szabályokat nem tartja be. 
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A teljesség igénye nélkül, az alábbi termékeknek nincs feltüntetve az egységára: 
 

Termék megnevezése 
Kiszerelési 
egysége 

Feltüntetett eladási ára  
(Ft/ Mennyiség 1 db) 

Biopont Bio Búzafinomliszt BL-55 1 kg 635.- 

Szabó Malom Búzafinomliszt BL-55 1 kg 515.- 

Body Tip Argánolajos Sampon 250 ml 1.975.- 

Cleaneco Mosógél Koncentrátum 1,5 l 2.630.- 

   Naturmind Kr.Só Rózsaszín Durva 500 g 385.- 

 
A Korm. rendeletben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a 
továbbiakban: Ektv.) előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a 
továbbiakban: Fttv.) 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is 
minősül. 
 
Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás jogsértést követett el, ezáltal az 
online értékesítésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának vizsgálata miatt hivatalból eljárást 
indított a Vállalkozás ellen, melynek tényéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a PE/002/00694-3/2022 
ügyiratszámú végzésével értesítette a Vállalkozást. 
 
A Vállalkozás 2022. február 23-án előterjesztett levelében nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy 
2022. február 18-án átvette az eljárást indító végzést, és azóta a végzésben jelzett problémákat 
módosította, illetve javította. Ennek alátámasztására csatolta a módosított ÁSZF-et. 
 
Fentiek alapján a Hatóság 2022. március 7-én, vagyis a határozathozatal előtt megvizsgálta a 
honlapokat, és megállapította, hogy a feltárt hibák csak részben kerültek kijavításra, a Vállalkozás 
azonban továbbra sem nyújt tájékoztatást: 
 

- a szóbeli panasz fogadása esetén annak jegyzőkönyvezéséről, 
- a jótállás esetén az érvényesíthető jogokról, az igényérvényesítési határidőkről, a 

szavatosság fennállásáról, feltételeiről és a sávos jótállási időről (a Vásárlási feltételekben 
található pdf formátumú, letölthető jótállási jegy tartalmát a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően aktualizálni szükséges). 

 
A Hatóság a fennmaradó hiányosságokról telefonon tájékoztatta a Vállalkozást, melyről a 
PE/002/00694-5/2022 számú hivatalos feljegyzést rögzítette. 
 
Erre tekintettel a Vállalkozás 2022. március 24-én érkezett nyilatkozatában jelezte, hogy az 
észrevételek alapján javította a hibákat. 
 
Fentiek alapján a Hatóság 2022. március 25-én, a határozathozatal előtt ismét megvizsgálta a 
honlapokat, és megállapította, hogy a jelzett hibákat a Vállalkozás kijavította, pótolta. 
 
Fenti megállapításokat a Hatóság a PE/002/00694-7/2022 számú hivatalos feljegyzésében rögzítette.  
 
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. § 
értelmében a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 
hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 
 
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, 
 
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 
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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) bekezdés értelmében:  
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 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. 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés c) 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 
  
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a 
telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és 
postai címéről, akinek a nevében eljár; 

 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, 
valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról, 
 
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 14. § (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. 
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A Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése szerint: 
(1) *  Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési 
kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a 
fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) 
bekezdés a), e), f), p) és r) pontjában meghatározott információkra. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a 
fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata 
fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció 
aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési 
kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell 
ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési 
kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt 
kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 
 
A Korm. rendelet 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. 
 
(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) bekezdései értelmében: 
(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. 
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
 
A Korm. rendelet 23. § (1) és (3) bekezdései 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. 
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 
módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 
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A Korm. rendelet 3. melléklete: 
 
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 
 
1. Kellékszavatosság 
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a … hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel 
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve 
mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 
 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés 
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 
érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő...., de legfeljebb egy év. 
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a .... 
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
2. Termékszavatosság 
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül 
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell 
bizonyítania. 
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

mailto:fogyved@pest.gov.hu


11 

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 gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani 
tudja, hogy: 
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 
felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének 
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése 
is szükséges a tájékoztatóba:] 
 
3. Jótállás 
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Hibás teljesítés esetén szerződés/…. alapján a ... jótállásra köteles. 
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. 
 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, 
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól 
függetlenül megilletik. 
 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Jótállási R.) 1. § (1) és 2. § (1) bekezdései alapján: 
A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. 
mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet 
szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 
 
2. § (1) 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 Jótállási R. 4. § alábbi bekezdései szerint:  
(1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, 
amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi 
visszaszolgáltatása. 
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának 
elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. 
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés 
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az 
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó 
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal 
érvényesíthetőek. 
 
A Jótállási R. 5. § (1) bekezdései értelmében: 
 A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely 
telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál 
közvetlenül is érvényesítheti. 
 

mailto:fogyved@pest.gov.hu
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(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
 
(3) *  Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül 
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan 
fel kell tüntetnie: 
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint 
gépjármű esetében a kilométeróra állását, 
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá 
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű 
esetében a kilométeróra állását. 
 
(4) *  Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a 
kicserélés tényét és időpontját. 
 
(5) *  Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal 
történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, 
a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon 
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 
 
(6) *  Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal 
történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, 
valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a 
fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a 
fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a 
vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy 
nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 
 
(7) *  Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles 
a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos 
kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 
 
Az Fgytv.14. §-a értelmében: 
 (1) A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék 
eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.” 
(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés útján értékesítendő termékre, ha annak 
kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztató meghatározza. 
(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen 
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. 
(4)

 
Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a 

szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) 
vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. 
(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által 
ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell 
feltüntetni. 
(6)

 
Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - 

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

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) 4. §-a alapján: 
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Az egységárat 
a) a térfogatra értékesített terméknél literenként (Ft/l)vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan 

megkönnyíti az összehasonlítást - milliliterenként (Ft/ml), illetve köbméterenként (Ft/m3), 
b) a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg) vagy tonnánként (Ft/t), 
c) a hosszúságra értékesített terméknél méterenként (Ft/m), 
d) a felületre értékesített terméknél négyzetméterenként (Ft/m2), 
e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db) 
kell feltüntetni. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (3)-(8) bekezdései szerint: 
(3) 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 
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, 
b) 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. 
 
(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a 
vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 
 
(5) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) a fogyasztó neve, lakcíme, 
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és 
egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz 
azonnali kivizsgálása lehetséges, 
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 
esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 
 
(6) 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. 
 
(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
 
(8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy 
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a 
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a 
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 
 
Az Fgytv. 29. § (11)

  
bekezdése szerint: 

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. 
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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 (továbbiakban: 
524/2013/EU rendelet) 14. cikk (1) és (2) bekezdése alapján:  
 
(1) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett 
kereskedőknek, valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a 
honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a 
fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket 
is.  
 
(2) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon 
kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a 
fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online 
vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési 
platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-
mailben teszik, akkor az adott e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződés általános feltételei között is. 
 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § h) 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. § d) pontja 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: 

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 f) és 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 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  
f) az áruhoz kapcsolódóan biztosított ügyfélszolgálat és panaszkezelés, 
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos 
jogkövetkezmények kockázata tekintetében. 
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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 
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. 
 
Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján az ügyben megállapítható a Vállalkozás felelőssége. 
 
Az Fttv. 10. § (1) bekezdése szerint: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
miatt – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. 
 
Fentiekre tekintettel az elkövetett jogsértések esetében az Fttv. által meghatározott hatóság jár el, 
ezért az Fttv. hatásköri szabályaira figyelemmel a Hatóság rendelkezik hatáskörrel és jogosult eljárni. 
 
III. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
A weboldalak 2022. február 1-4. között közzétett tartalmainak ellenőrzése során feltárt tényállás 
alapján a Hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás az alábbi jogszabályi előírásokat sértette meg:  
 

 Ektv. 4. § c) és h) pontja, 5 § (1) bekezdése 

 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) h) i) m) n) v) w) pontja, 15. § (1) bekezdése 

 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése 

 Fgytv. 14. § (1) és (5) pontja 

 Ár rendelet 4. §-a 
 

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

 a Korm. rendeletben és az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségek 
elmulasztása, az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is 
minősül, 
 

 az elállási jog feltételeiről szóló hiányos tájékoztatás - 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 arra, hogy a fogyasztó ügyleti döntését torzítsa, 

 

 az elállási jogról szóló tájékoztatás körében közzétett, az egyoldalú kógencia követelményét 
sértő szerződéses kikötés alkalmazása - az Fttv. 6. § (1) bekezdése i) pontjára tekintettel – 
megtévesztő tájékoztatásnak, ezáltal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, 
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figyelemmel arra, hogy ezen valótlan információval megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy 
megtévessze a fogyasztót a jogai tekintetében és, ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés 
meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

 
IV. A Hatóság a Vállalkozás nyilatkozatát az alábbiak szerint értékelte 
 
A Hatóság eljárása során figyelemmel volt arra, hogy a Vállalkozás még a határozat meghozatala előtt 
intézkedett a hibák kijavítása felől, azonban az együttműködési készség az ellenőrzéskor feltárt 
szabálytalanságok tényét nem menti ki. A honlapon elhelyezett információkért, illetve az elektronikus 
kereskedelmi szabályok betartásáért a Vállalkozás, mint üzemeltető a felelős, illetve a jogszabályi 
változásokat figyelemmel kell kísérni. 
 
A Vállalkozás a feltárt hibák kijavítására azonnal intézkedéseket tett, ezek az enyhítő körülmények 
azonban nem tudják jelentősen mérsékelni annak súlyát, hogy jogsértő tájékoztatási hiányosság, és 
megtévesztő tájékoztatás szerepelt a honlapokon.  
 
V. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 

A Szankciós tv. 2. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási szabályszegésért való felelősség 
megállapítása esetén a közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz.  

A Szankciós tv. 3. § (4) bekezdése értelmében törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott 
kormányrendelet a Szankciós tv. 3. § (3) bekezdésében felsoroltakon túl további közigazgatási 
szankciókat állapíthat meg. 

Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b) pontja értelmében 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: 
(…) 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását. 
 

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. 
 
VI. 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. 
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A jogsértés súlya tekintetében a Hatóság az alábbiakat vette figyelembe: 
 
A fogyasztók érdekei sérelmének köre: 
 
A szolgáltató köteles a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségi lehetőségeiről tájékoztatni a fogyasztót, 
melynek hiányában sérül a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő érdeke, mivel nem tudja a kereskedővel 
közvetlenül és gyorsan felvenni a kapcsolatot.  A mulasztás révén megnehezül a fogyasztó számára a 
tájékoztatás kérése, illetve a reklamáció érvényesítése is. Az e-mail cím megadása mellett 
amennyiben rendelkezik vele, köteles tájékoztatni a fogyasztót telefonszámáról és telefaxszámáról.  
 
A tárhely szolgáltatóval kapcsolatos mulasztások a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
tárhely szolgáltató elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartást szolgálja, mindezek hiányában a vállalkozás akadályozza a fogyasztót ezen 
kapcsolatfelvételben, amely adott esetben a későbbi jogérvényesítés lehetőségét is megnehezíti. 
 
A webáruházak legtöbbször speciális elektronikus formanyomtatványokat, az online valóságban 
járatlan fogyasztó számára idegen technikai megoldásokat alkalmaznak. Erre tekintettel a szolgáltató 
köteles biztosítani a szerződések megkötésére és teljesítésére vonatkozó, általa előre, egyoldalúan és 
több szerződés megkötésének céljából közzétett ÁSZF feltételeinek tárolását, kinyomtathatóságát 
biztosíatni. A fogyasztó számára ugyanis bizonyítható módon rendelkezésre kell, hogy álljon a 
szerződéskötés után az adott jogügyletre vonatkozó szerződéses feltételekről és jogszabályi 
rendelkezésekről szóló tájékoztatás. 
 
A honlapon a ,,Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés'', vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés 
közzétételének elmulasztása a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A fogyasztónak a 
távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy számára az elektronikus úton kötött 
szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet. A szolgáltatónak erre egyértelműen és jól látható 
módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt kell kifejezetten utalnia, 
hogy a fogyasztó ezzel a többlet anyagi teherrel előre számolhasson. 
 
A panaszkezelés módjáról szóló tájékoztatás elmulasztása a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét 
sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy a Vállalkozás a 
panaszt milyen módon intézi, hogy azzal számolhasson. A panaszkezelés részletes szabályait az 
Fgytv. 17/A. § (3)-(8) bekezdései tartalmazzák. E körben fontos utalni a jegyzőkönyvezésre, 
válaszadás menetére, és a válaszadási határidőre, továbbá arra is, hogy a panasz elutasítása esetén 
a fogyasztó panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti. 
 
A Vállalkozás 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 székhelycímét. Ezen adatok közzétételének elmulasztásával a 
Vállalkozás súlyosan sérti a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sérülhet a 
fogyasztó érdekérvényesítéshez való joga is, mivel ezen információ hiányában nem gyakorolja a 
törvény által biztosított jogait.  
 
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 Vállalkozás köteles erről tájékoztatást is nyújtani.  
 
A Vállalkozásnak jogszabályon alapuló kötelezettsége tájékoztatást nyújtania az online vitarendezési 
platformról létezéséről, valamint arról, hogy az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből 
eredői fogyasztói jogviták rendezésére szolgál, továbbá meg kell jelenítenie a honlapján az online 
vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. 
 
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról illetve a jótállás fennállásáról és feltételeiről szóló 
hiányos illetve nem megfelelő tájékoztatás a fogyasztó 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.  
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Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló hiányos tájékoztatással 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 vállalkozás a 
szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót az elállás jogáról teljes körűen 
tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó a jogával megfelelően élni tudjon. 
 
Az elállási jogról szóló nem megfelelő tájékoztatás egyben megtévesztő is, mivel a fogyasztó nem kap 
megfelelő információt az őt megillető jogokról és ez az ügyleti döntés meghozatalát befolyásolhatja. 
 
A Vállalkozás továbbá sérti a fogyasztó tájékoztatásához fűződő alapvető érdekeit, tekintettel arra, 
hogy a Vállalkozás a jogszabályi rendelkezésekkel ellentétesen tájékoztatta a vásárlót, így vagyoni 
érdekei is sérülhetnek, mivel az elállási jogot jelen megtévesztő információ miatt meg sem próbálja 
gyakorolni, így a neki nem megfelelő termék visszaküldésével, illetve a szerződéstől való elállásával 
meg sem próbálkozik. 
 
Az egységár feltüntetésének hiánya miatt a tájékoztatáshoz való érdek sérelme állapítható meg, 
ugyanis a fogyasztók alapvető joga, hogy megismerhessék a fogyasztói döntés előtt a termékek 
pontos, érvényes eladási árát, amelynek mértéke mindenképpen befolyással van a fogyasztók ügyleti 
döntésére. A vállalkozás az eladási ár és/vagy egységár feltüntetésének elmulasztásával a termék 
forgalmazásával összefüggő alapvető követelményt sértett meg, továbbá sértette a fogyasztók 
tájékoztatáshoz való alapvető érdekét, hiszen a termék eladási ára és/vagy egységára olyan lényeges 
információ, amely a fogyasztót vásárlási szándékának kialakításában döntően befolyásolja. Ezért 
fontos, hogy az eladási árról a vásárlókat írásban egyértelműen, olvashatóan és könnyen 
beazonosíthatóan tájékoztassák. Az egységár az áruválasztást könnyíti meg a fogyasztó számára a 
különböző gyártók azonos termékei, illetve az azonos gyártók különböző kiszerelési egységű 
termékeinél. Ennek ismeretében a fogyasztó eldöntheti, hogy anyagi helyzetének melyik árfekvésű 
termék a megfelelőbb. Mindez jelentős szempont a fogyasztó számára  ügyleti döntése meghozatala 
során. Mindezekre tekintettel fontos, hogy az eladási- és/vagy egységárról a vásárlókat írásban 
egyértelműen, olvashatóan és könnyen beazonosíthatóan tájékoztassák. Emellett a megfelelő 
ártájékoztatásnak, azért is kiemelkedő jelentősége van, mert annak elmaradása a gazdaságilag 
kiszolgáltatott fogyasztók ügyleti akaratát torzíthatja, melynek következtében a fogyasztók vagyoni 
érdekei is tovább sérülhetnek. 

 
A jogsértő magatartás kiterjedtsége: 
 
A jogsértés bizonyíthatóan a Vállalkozás weboldalain valósult meg, mely a jogsértés alapesete, így 
enyhítő körülményként nem értékelhető. 
 
A jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapjain valósult meg, minden olyan fogyasztót 
érintett, 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 jogsértő állapot az ellenőrzés napján bizonyítottan megvalósult, mely jogsértés alapesete, így 
enyhítő körülményként nem értékelhető. 
 
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 Vállalkozás terhére jogsértés nem került 
megállapításra. 
 
Mindezekre tekintettel a Hatóság az eset lényeges körülményeinek értékelése alapján a 
fogyasztóvédelmi bírság kiszabását mellőzte, ugyanakkor a fent megjelölt mérlegelési körülmények 
figyelembevételével megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, annak érdekében, hogy a 
Vállalkozást a jövőben jogkövető magatartás tanúsítására ösztönözze. 

A Hatóság felhívja továbbá 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. 
 
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 c) h) i) m) és n) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé 
váló döntést a Hatóság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a 
fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára.  
 
VII. 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. 
 
VIII. 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. 
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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 Szankciós 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, 2022.04.01. 
Véglegessé válás időpontja: 2022.04.02. 
 
 
 
 
A döntésről értesül: 

1. NaMo Eco Kft. (adószáma: 12989290-2-13) - CK 
2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

(a döntés véglegessé válását követően az adatbázisban való megjelenítéshez) - HK 
3. Irattár 
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