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H A T Á R O Z A T

A  Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Szép  Zoltán  egyéni  vállalkozót (székhely:  6090
Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep 0. VII. épület A. lépcsőház 2. emelet 6. ajtó, adószám: 56881741-1-23,
a továbbiakban: Vállalkozó)

k ö t e l e z i

arra, hogy a www.csokibarat.hu internetes címen üzemeltetett webáruház tekintetében
 az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó  jogszabályokban meghatározott

tájékoztatási  kötelezettségének (egyéni  vállalkozói  nyilvántartási  száma  vagy
kereskedelmi  nyilvántartási  száma;  nyilvántartásba  vevő  szerv  megnevezése;
tárhelyszolgáltató  székhelye,  telephelye,  e-mail  címe;  a  termék  lényeges  tulajdonságai;
fizetés  feltételei;  szállítás  módjai;  panaszok  kezelése;  kellékszavatosság,
termékszavatosság szabályai;) a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget;

 a  Vállalkozó által  forgalmazott  termékek egységáráról  a  jogszabályi  előírásoknak
megfelelően írásban tájékoztassa a fogyasztókat;

 a  Vállalkozó által forgalmazott termékek eladási áráról a feltüntetett kedvezménynek
megfelelően írásban tájékoztassa a fogyasztókat;

 a  határozat  indokolásában  részletezett  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlatokat
szüntesse meg.

A fenti kötelezettségének a Vállalkozó a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

k ö t e l e z i

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

A fogyasztóvédelmi hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. telefon: 76/795-710, e-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: KMETFOGY; KRID azonosító: 153009177
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3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

Az  elektronikus  kereskedelmi  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  való  megfelelés
vizsgálata során Hatóságunk a www.csokibarat.hu internetes oldalon elérhető webáruház tekintetében
az alábbiakat állapította meg:

1. A szolgáltató beazonosításához szükséges adatok tekintetében nem tüntették fel az alábbiakat:
 egyéni vállalkozói nyilvántartási szám vagy kereskedelmi nyilvántartási szám;
 nyilvántartásba vevő szerv megnevezése;
 tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, e-mail címe.

Említést  érdemel,  hogy  a  vállalkozó  bejegyzett  székhelye  6090  Kunszentmiklós,  Petőfi
lakótelep 0. VII. épület A lépcsőház 2. emelet 6. ajtó, ezzel szemben a honlapon a következő
szerepel: 6090 Kunszentmiklós, Petőfi ltp. VII A6. 

Bármely távértékesítési szerződés megkötése előtt a gazdálkodó szervezetnek a saját jogalanyiságára,
tevékenységére vonatkozó adatokat kell megismerhetővé tennie a fogyasztók általi beazonosíthatósága
érdekében, hiszen a szerződéskötés során a fogyasztó nem kerül közvetlenül kapcsolatba a kereskedővel,
nem  tud  meggyőződni  annak  tényleges  létezéséről.  A  fogyasztónak  egy  internetes  oldalra  való
belépéskor tudnia kell, hogy – amennyiben szerződéskötésre határozza el magát – mely kereskedővel
fog kapcsolatban állni. A jogszabály által előírt információk honlapon történő közzététele megkönnyíti a
fogyasztók számára a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételt és a fogyasztó esetleges jogérvényesítését.

Valamennyi  szolgáltató  köteles  továbbá  annak  a  tárhelyszolgáltatónak  a  székhelyére,  telephelyére,
elérhetőségére vonatkozó adatokat feltüntetni, amely számára tárhelyet biztosít, és az igénybe vevő által
biztosított  információt  tárolja,  kivéve,  ha  a  szolgáltató  részére  nyújtott  tárhelyszolgáltatás  jellegéből
adódóan az említett adatok egyébként is megismerhetőek. Az elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettség az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címre vonatkozik.

Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlés elmulasztása, amely miatt – az Fttv. 3. § (5) bekezdése
alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható.

2. A szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozó előzetes tájékoztatás tekintetében:

 számos termék esetében a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai vonatkozásában csupán a
termék tömege került feltüntetésre, egyéb adat, információ (pl. összetétel) nem;

 bizonyos  termékek tekintetében  azok  elnevezése,  illetőleg  több darabos  termékek esetében  a
darabszám  megjelölés,  mint  kiszerelési  egység  („ER”)  kizárólag  idegennyelven  szerepel  a
honlapon  (pl.  Jacobs  Löskaffee  Espresso  Sticks  25ER,  Reinhardt  Lolly  Mini  Candy  Canes
Zuckerstangen Rot-Weiss 24ER);

A vállalkozásnak  a  weblapon  tájékoztatnia  kell  a  fogyasztókat  a  szerződés  szerinti  termék  vagy
szolgáltatás lényeges tulajdonságairól (pl.: méret, szín, darabszám vagy súly), az adathordozónak és a
terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben.



3

 az  áruk  ellenértékéről  való  tájékoztatás  nem  megfelelő,  mivel  az  egységárra  vonatkozó
szabályokat  bizonyos  termékek  vonatkozásában  nem  tartják  be  (pl.: Treets  –  The  Peanut
Company Choco Peanut  Müsli  450g,  Kölln 1820 Bio Vollkorn-Müsli  Geröstete  Nüsse  Ohne
Zuckerzusatz 550g, Kölln 1820 Bio Vollkorn-Müsli Frucht & Nuss Ohne Zuckerzusatz 550g,
Kölln  1820  Bio  Vollkorn-Müsli  Schokolade  550g,  Kölln  1820  Bio  Vollkorn-Müsli  Knusper
Hafer-Dinkel 500g).
Megjegyzést  érdemel,  hogy  bizonyos  termékek  tekintetében  több  darab  vásárlása  esetén
kedvezményes  eladási  árat  biztosítanak  az  egy  darabos  vásárláshoz  tartozó  fogyasztói  árhoz
képest, azonban egységárat a kedvezményes eladási ár vonatkozásában nem tüntetnek fel.

Előfordul olyan termék is, amelynél sem az egy darabra vonatkozó eladási ár, sem a mennyiségi
kedvezmény alapján nyújtott eladási ár tekintetében sem szerepeltetnek egységárat.

 Az akciós áruk ellenértékéről való tájékoztatás nem megfelelő, mivel azok eladási ára nem az
abból levonandó kedvezménynek megfelelően került megállapításra.

Termék
megnevezése

Termék
eredeti

ára

Szolgáltató által
nyújtott

kedvezmény
mértéke

Szolgáltató által a
kedvezmény

érvényesítését
követően

megállapított
eladási ár

Kedvezmény
alapján

ténylegesen
fizetendő eladási

ár

Különbözet a
fogyasztó
hátrányára

Prinzen 
Rolle Kakao 
141g

699,- Ft -29 % 499,- Ft 496,- Ft 3,- Ft

Cavendish &
Harvey 
Filled 
Multivitamin
Drops 175g

1.299,- Ft -24 % 999,- Ft 987,- Ft 12,- Ft

Fini Boom 
Vampire + 
Gum 200ER

5.999,- Ft -17 % 4.999,- Ft 4.979,- Ft 20,- Ft

Anthon Berg 
Luxury Gold 
800g

13.399,-
Ft

-26 % 9.999,- Ft 9.915,- Ft 84,- Ft

Az elektronikus kereskedelemben érvényesülő árfeltüntetési szabályok megegyeznek az „offline-analóg”
világban  alkalmazandó  előírásokkal,  így  a  fogyasztót  a  weblapon  tájékoztatni  kell  a  fogyasztóknak
megvételre kínált termék egységáráról és eladási áráról. Az előzetes és pontos árfeltüntetés biztosítja a
fogyasztó  tájékoztatáshoz  való jogát,  hogy a  megvásárolni  kívánt  áru költségelemeit  megismerve,  a
weblap kínálatát más kínálattal is összehasonlíthassa, és így valós információk birtokában hozhassa meg
ügyleti döntését.

A kedvezmény  érvényesítését  követően  megállapított  eladási  ár  esetében  a  Társaság  a  Fogyasztó
hátrányára tért el.



4

 „Információk” oldalon fizetési feltételek között a szolgáltató bankkártyás, valamint utánvétes
fizetési lehetőséget említ. Ugyanakkor „ÁSZF” link alatt a következő olvasható:
„A  „Szállítási  mód”  dobozban  ki  kell  választania,  hogy  a  megrendelt  terméket  milyen
szállítási  módon juttassuk el  Önnek, vagy esetleg személyesen kívánja átvenni  (személyes
átvétel).”
Szintén az általános szerződési feltételek között az alábbiakat tüntették fel:
„Átvételi pont (ügyfélszolgálati iroda, vásárlás nem lehetséges): 6090 Kunszentmiklós, Petőfi
ltp. VII A6.”

A teljesítés  egyéb  feltételeiről  való  tájékoztatás  szintén  jelentős  információ  a  fogyasztók  számára.
Ekörben előzetesen és egyértelműen kell tájékoztatni a fogyasztót a fizetési feltételekről, valamint a
szállítás módjairól, annak érdekében, hogy ezekkel előre számolhasson.

Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlések félreérthető módon való feltüntetése, amely miatt – az
Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható.

3. Nem volt biztosított továbbá az egyéb tájékoztatási követelmények az alábbiak tekintetében:

 A vállalkozás panaszkezelési módjáról szóló tájékoztatásban a következő szerepel:
„A vállalkozás  a  panaszról  felvett  jegyzőkönyvet  és  a  válasz  másolati  példányát  öt  évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”

Megjegyzést  érdemel,  hogy a szolgáltató  „Panasztétel  a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.”
utalást  követően  az  elsőfokú  fogyasztóvédelmi  feladatokat  ellátó  hatóságként  a  járási
hivatalokat jelöli meg az alábbiak szerint:

„Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni
a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság  dönt  a  fogyasztóvédelmi  eljárás  lefolytatásáról.  A  fogyasztóvédelmi  elsőfokú
hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek
listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/”

A fogyasztókat  előzetesen  tájékoztatni  kell  a  panaszkezelés  módjáról,  így  különösen  a  panaszok
kezelését  végző  szervekről,  hatóságokról.  A  Kormány  a  hatályos  jogszabályok  alapján  általános
fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelöli ki.1 

 A  szolgáltató  tartós  fogyasztási  cikket  nem  kínál  a  termékei  között.  „Vonatkozó
jogszabályok”  címszó  alatt  csupán  felsorolja  –  többek  között  –  az  ide  vonatkozó
jogszabályokat, de a kellékszavatosság, termékszavatosság szabályait nem foglalja össze.

Igényérvényesítés tekintetében mindösszesen az alábbi tájékoztatást biztosítja a lapok alján
fixen elhelyezett „ÁSZF” link alatt „Fogalmak” címszót követően:

„Jótállás:  A fogyasztó és a vállalkozás között  kötött  szerződések esetén (a továbbiakban:
fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a)  a  szerződés teljesítéséért  vállalt  jótállás,  amelyet  a  vállalkozás a szerződés megfelelő
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal,
valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás”

1 A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum R.) 2. §
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A vonatkozó  jogszabályi  előírások  értelmében  a  Vállalkozónak  tájékoztatnia  kell  a  fogyasztót  a
kellékszavatosságra,  termékszavatosságra  vonatkozó  jogszabályi  kötelezettségekről.  A
kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás fogalmakat pontosan és megfelelően kell használni
úgy, hogy a fogalmak közötti különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen.

Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlés  elmulasztása, amely miatt – az Fttv. 3. § (5) bekezdése
alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható.

4. A Vállalkozó által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Vállalkozó megsértette

 az Ektv. 4. § d) és h) pontjaiban;
 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h) és m) pontjaiban, valamint
 az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében;
 az Fttv.  3.  §  (5)  bekezdésére és az Fttv.  7.  §  (1)  bekezdésére figyelemmel  az Fttv.  3.  §  (1)

bekezdésében, továbbá
 az Fgytv. 14. § (1), (3) és (6) bekezdéseiben foglaltakat.

Kecskemét, 2022. február 16.

Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából:

Récsányi Ilona
osztályvezető

A döntésről értesül:
1.) Szép Zoltán ev. (6090 Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep 0. VII. épület A. lépcsőház 2. emelet 6. ajtó)
2.) Irattár


