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H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  a  POLIEXT  Kft.-t  (székhely:  6000  Kecskemét,
Matkó tanya 232., adószám: 10567423-2-03, a továbbiakban: Társaság)

k ö t e l e z i

arra, hogy a http://webaruhaz.poliext.hu/ internetes címen elérhető webáruház tekintetében

 az  elektronikus  kereskedelmi  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályokban
meghatározott  tájékoztatási  kötelezettségének (cégnév;  elektronikus
szerződéskötés lépései; adatbeviteli hibák technikai feltételei; szerződés utólagos
hozzáférhetősége; a termék lényeges tulajdonságai; szállítás határideje, költségei
és  feltételei; panaszok  kezelése;  tájékoztatás  az online vitarendezési  platform
létezéséről, valamint arról, hogy az jogviták rendezésére használható; békéltető
testülethez  fordulás  lehetősége,  illetve  az  illetékes  békéltető  testület  neve,
székhelyének címe; kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás szabályai;
elállási  jog  megléte,  gyakorlásának  módja,  feltételei)  a  jogszabályi
előírásoknak megfelelően tegyen eleget;

 a  Társaság  által  forgalmazott  termékek eladási  áráról  a  jogszabályi
előírásoknak megfelelően írásban tájékoztassa a fogyasztókat;

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

 a távollévők között kötött szerződés megkötését követően tartós adathordozón
adjon a jogszabálynak megfelelő tartalmú visszaigazolást a fogyasztóknak a
megkötött szerződésről;

 az  egyes  tartós  fogyasztási  cikkekre  vonatkozó  kötelező  jótállásról  szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Jótállás rendelet) hatálya
alá  tartozó  tartós  fogyasztási  cikk  átadásával  egyidejűleg  biztosítson  a
fogyasztó számára a fenti jogszabályban előírt tartalmú jótállási jegyet;

 a  határozat  indokolásában  részletezett tisztességtelen  kereskedelmi
gyakorlatokat szüntesse meg.

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

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
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

k ö t e l e z i

továbbá a Társaságot 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. 

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

Az  elektronikus  kereskedelmi  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  való
megfelelés  vizsgálata,  valamint  próbavásárlás  során  Hatóságunk  a
http://webaruhaz.poliext.hu/ internetes oldalon elérhető webáruház tekintetében az alábbiakat
állapította meg:

1. A szolgáltató  beazonosíthatóságát  szolgáló adatok tekintetében az alábbiak nyertek  
megállapítást:
 a  http://webaruhaz.poliext.hu/ oldal  felületén  elhelyezett  „ÁSZF” link  alatt

szolgáltatóként  a  Poliext  Csövek  Kft.  került  feltüntetésre,  ugyanakkor  a
www.opten.hu céginformációs portál szerint 2021.  november 22. napjától a cég
elnevezése POLIEXT Kft.

Megjegyzést  érdemel,  hogy  a  http://webaruhaz.poliext.hu/ felületén  elhelyezett
„Elérhetőség” link  a  https://poliext.hu/index.php?lang=hu&page=kapcsolat
oldalra  mutat,  ahol  a  szolgáltató  beazonosíthatóságát  szolgáló  adatok
vonatkozásában a POLIEXT Kft. jelenik meg.

A webáruház felületén lévő  „Impresszum” illetve az „Adatkezelési Tájékoztató”
hivatkozásokra kattintva a Poliext Csövek Kft. cégnév szerepel.

A próbavásárlás során, a rendelési folyamatban elfogadandó „Általános Szerződési
feltételek’ Vásárlói tájékoztató!” dokumentumban szolgáltatóként szintén a Poliext
Csövek Kft. került feltüntetésre.

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.

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

2. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás tekintetében nem tüntették fel a  
következőket:

 az elektronikus szerződéskötés lépéseiről nem informálnak;
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Tekintettel arra, hogy a weblapok a legtöbbször speciális elektronikus formanyomtatványokat,
az  online  világban  esetleg  járatlan  fogyasztó  számára  idegen  technikai  megoldásokat
alkalmaznak,  a  szolgáltatónak egyértelműen kell  a  fogyasztót  tájékoztatnia  a  megrendelés
elküldését (azaz az ajánlattételt) megelőzően az elektronikus szerződéskötéshez kapcsolódó
alapvető tudnivalókról.

 az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről nem tájékoztatnak;

Az  adatbeviteli  hibák  („félrekattintások”)  ajánlattételt  megelőző  azonosításának  és
kijavításának technikai eszközeiről is tájékoztatni kell a fogyasztókat, annak orvoslására, ha a
fogyasztó tévedésből vagy téves tartalommal küldi  meg a szerződés megkötésére irányuló
nyilatkozatát.

 az ÁSZF-ben  „I.  Általános tudnivalók,  a Felek közötti  szerződés létrejötte”
címszót követően tájékoztatnak ugyan arról, hogy a magyar nyelven létrejött
szerződés  írásba  foglalt  szerződésnek  minősül,  a  szolgáltató  azt  iktatja  és
annak  létrejöttét  követő  5  évig  őrzi,  azonban  annak  utólagos
hozzáférhetőségére nem utalnak.

A  Társaság  köteles  egyértelműen  tájékoztatni  a  fogyasztót  arról,  hogy  a  megkötendő
szerződés  írásba  foglalt  szerződésnek  minősül-e,  a  szolgáltató  iktatja-e,  illetve,  hogy  az
iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e.

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

Fentiekben  nevezett  címszót  követően  a  webáruház  előzetes  tájékoztatása,  illetve a
próbavásárlás során, a rendelési folyamatban elfogadandó  „Általános Szerződési  feltételek’
Vásárlói tájékoztató!” dokumentumban a szolgáltató a következő jogsértéseket teszi közzé:

a) Az Ektv. 1. § (1) bekezdése alapján: 

„1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:
a) a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló

információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra;
b)  az  a)  pontban meghatározott  szolgáltatás  tekintetében  igénybe vevőnek,  illetve

szolgáltatónak  minősülő  természetes,  illetve  jogi  személyre  vagy  jogi  személyiség
nélküli szervezetre.”

Fentiekkel ellentmondásban a szolgáltató a következőket teszi közzé:
„A Poliext Csövek Kft. webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások,  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen
ÁSZF-fel a Ptk. szerint Fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében mellőzésre kerülnek
az Ektv. 5. § (2) és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.”

Az Ektv.  1.  §  (1)  bekezdésének  b)  pontja  értelmében  az  Ektv.  hatálya  kiterjed  a
természetes személyekre, így a fogyasztókra is, amennyiben igénybe veszik az Ektv.
szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatást.

b) A szolgáltató helytelenül az alábbi tájékoztatást nyújtja a távollévők között kötött
szerződésekre vonatkozóan: 
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„Felek  közötti  szerződés az  áru  megvásárlásával  jön  létre.  Erre  való  tekintettel  a
személyesen, szaküzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött
szerződésnek.”
„A Felek  között  létrejött  azon  kereskedelmi  ügylet  sem  minősül  távollévők  között
létrejött  szerződésnek,  amelyet  az  Ügyfél  a  Szolgáltató  ügyfélszolgálatán  keresztül
bonyolít (írásban, személyesen vagy faxon).”

Fentiekkel ellentmondásban a 45/2014. Korm. rendeletben az alábbiak szerepelnek:
A  45/2014.  Korm.  rendelet  4.  §  10.  pontja alapján  a  „távollévők  között  kötött
szerződés: olyan  fogyasztói  szerződés,  amelyet  a  szerződés  szerinti  termék  vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű
fizikai  jelenléte  nélkül  úgy  kötnek  meg,  hogy  a  szerződés  megkötése  érdekében  a
szerződő  felek  kizárólag  távollévők  közötti  kommunikációt  lehetővé  tévő  eszközt
alkalmaznak.”
A  45/2014.  Korm.  r.  4.  §  11.  pontja  alapján a  „távollévők  közötti  kommunikációt
lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés
megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére.  Ilyen eszköz különösen a
címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés  megrendelőlappal,  a  katalógus,  a  telefon,  a  telefax  és  az  internetes
hozzáférést biztosító eszköz.”

c) Az ÁSZF „III. Megrendelés” részében az Ektv. 6. § (2) bekezdésében foglaltakba
ütközően – a fogyasztóra nézve hátrányosabb – 2 munkanapos határidőt állapítanak
meg a törvényben előírt határidő helyett, mivel a következőket tüntették fel:

„A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően
köteles  az  Ügyfél  részére  a  vásárlást  elektronikus  úton  (e-mailben)  visszaigazolni.
Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 2 munkanapon belül az
Ügyfél részére nem érkezik meg,  akkor a Szolgáltató ajánlati  kötöttsége, illetve az
Ügyfél  bárminemű  kötelezettsége  minden  további  feltétel  nélkül,  automatikusan
megszűnik.”

A Társaság által  támasztott  fenti  feltétel  a jogszabályban foglaltakhoz képest  a  fogyasztó
hátrányára való eltérésnek tekintendő. Mindezek alapján a fenti információk a fogyasztók
ügyleti döntésének befolyásolására alkalmas, megtévesztő tájékoztatásnak minősül. 

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. A szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozó előzetes tájékoztatás tekintetében  
 a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól nem informálnak;

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

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

 az  áruk  ellenértékéről  való  tájékoztatás  nem  megfelelő,  mivel  számos  termék
esetében azok fogyasztói árát nem megfelelően tüntetik fel, például:
A „KPE IVÓVÍZCSŐ PE100 20 P 16 100M” termék esetén bruttó árként 267,- Ft
szerepel a honlapon. Fenti terméket kosárba helyezve látható, hogy a 100 méter
eladási ára 26.686,- Ft:
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Amennyiben  a  termékből  megvásárolni  kívánt  mennyiségként  a  kosárban  100
alatti  értéket  próbálunk  beállítani,  úgy  közli  a  rendszer,  hogy  a  termékből
vásárolható  legkisebb  mennyiségi  egység  100  méter.  Fentiek  alapján  a  termék
eladási áraként szerepeltetett összeg valójában annak egységárát jelenti.

Ugyanezen nem megfelelőség mutatkozik – többek között – az alábbi termékek
tekintetében is:
 „KPE IVÓVÍZCSŐ PE100 20 P 16 300M”;
 „KPE IVÓVÍZCSŐ PE100 25 P 16 100M”;
 „KPE IVÓVÍZCSŐ PE100 25 P 16 200M”.

Az  egységárra  vonatkozó  szabályokat  számos  darabra  értékesített  termék
vonatkozásában nem tartják be, például:
 „TEFLON TÖMÍTŐSZ. 0,075MMX12M VÍZRE”;
 „TEFLON TÖMÍTŐSZALAG 0,1MMX10M GÁZRA”.

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.  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.

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.

 a telephelyre történő, vagy nagyméretű csomag tekintetében a várható kiszállítási
határidőről  –  az  ÁSZF-ben  közzétett  információk  alapján  –  csupán  a
visszaigazolásban tájékoztatják a fogyasztókat.

Említést  érdemel,  hogy  az  ÁSZF fenti  bekezdésében  nem biztosított  a  kis-  és
nagyméretű csomagok méretbeli elhatárolása.

 a telephelyre történő, vagy nagyméretű csomag szállítása a szolgáltató által saját
vagy bérelt járművel történik, azonban annak díjáról nem tájékoztatnak.

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

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

4. Nem  volt  biztosított  továbbá  az  egyéb  tájékoztatási  követelmények  az  alábbiak  
tekintetében:
 a vállalkozás panaszkezelési módjáról szóló tájékoztatás nem megfelelő, mivel

nem utal az Fgytv. 17/A. §-ának panaszkezelésre vonatkozó szabályaira.

A Korm. rendelet előírja a vállalkozás számára, hogy 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
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hozzáférés módjáról a hatályos jogszabályok megadásával együtt tájékoztatni a fogyasztót. A
Társaságnak  előzetesen  tájékoztatni  kell  a  fogyasztókat  a  panaszok  kezelését  végző
szervekről, hatóságokról és azok elérhetőségéről.

Továbbá  előzetesen  tájékoztatni  kell  a  fogyasztókat  a  panaszkezelés  módjáról.  A
panaszkezelés részletes szabályait az Fgytv. bekezdései tartalmazzák.
 

 az online vitarendezési platform tekintetében a szolgáltató mindösszesen annak
elérési lehetőségéről nyújt tájékoztatást.

Az  EU  rendelet  fentiekben  hivatkozott  14.  cikke  is  meghatároz  a  vállalkozás  számára
kötelezettséget: a vállalkozásnak az online vitarendezési platformra mutató elektronikus link
(ODR link) elhelyezésén túlmenően tájékoztatást kell adnia az online vitarendezési platform
létezéséről,  valamint arról,  hogy az online vitarendezési  platform felhasználható az online
adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. 

Fentiekkel összefüggésben tájékoztatom a Társaságot, hogy az ODR link, valamint az online
vitarendezéssel  kapcsolatos  információk  elérhetőek  az  alábbiak  szerint:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás körében

Jótállással  kapcsolatosan  az  ÁSZF  ide  vonatkozó  pontja  a  Jótállás rendeletben
foglaltak  vonatkozásában  –  tévesen  a  45/2014.  Korm.  rendelet  előírásaként
megjelölve – csupán a sávos jótállási időről informál.
Ez utóbbival ellentmondásban ugyanakkor utalás található az ÁSZF-ben és a rendelési
folyamatban  elfogadandó  ÁSZF’ Vásárlói  dokumentumban  a  2020.  december  31.
napjáig hatályos rendelkezések alapján a jótállás 1 éves időtartamára is,  illetőleg a
kivételt képező PEDROLLO szivattyúkra, melyek esetében – a közzétett információk
alapján – a gyártói „garancia” a mérvadó.

Megjegyezzük,  hogy  a  45/2014.  Korm.  rendelet  megnevezését  nem  megfelelően
szerepeltetik.

Termékszavatosság  és  kellékszavatosság  tekintetében  a  szolgáltató  által  használt
„jogosult  Ügyfél” és  „Fogyasztó  Ügyfél” fogalmakat  nem  minden  esetben
alkalmazzák  megfelelően,  ezáltal  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.
törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  által  a  hibás  teljesítés  vonatkozásában  biztosított
jogintézmények (termék-  és  kellékszavatosság)  tekintetében  a fogyasztó  hátrányára
térnek el.

Fentieken  túlmenően  termékszavatosság  és  kellékszavatosság  tekintetében  a
bizonyítási teher megoszlásáról nem tájékoztatnak.

Kellékszavatosság  tekintetében  a  Ptk.  XXIV.  Fejezet  6:159.  §  (2a)
kimondja: „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.” Előzőek okán a szolgáltató az ÁSZF ide vonatkozó részében nem
megfelelően tájékoztat:
„az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett Szolgáltató
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.”



7

A próbavásárlás  során  az  „Általános  Szerződési  feltételek’ Vásárlói  tájékoztató!”
dokumentum „VI. Garancia, szavatosság” részében lévő tájékoztatás nem megfelelő,
tekintettel  arra,  hogy  helytelen  jogszabályi  hivatkozást  tartalmaz,  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényre utal a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény helyett.

A Jótállás rendelet 7. §-ában foglaltakkal szemben – a fogyasztóra nézve hátrányosabb
– 72 órás határidőt állapítanak meg.

A vonatkozó jogszabályi előírás értelmében a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztót a
kellékszavatosságra, termékszavatosság és a jótállásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről.
A  fenti fogalmakat pontosan és  megfelelően  kell  használni  úgy,  hogy a fogalmak közötti
különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen.

A  vállalkozás  a  fenti  tájékoztatást  a  Korm.  rendelet  3.  számú  mellékletében  foglalt
mintatájékoztató felhasználásával is teljesítheti.

Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i)  pontja értelmében 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  a  fogyasztó  jogai,  illetve  a  fogyasztót  az  ügylet  folytán
esetlegesen  terhelő  hátrányos  jogkövetkezmények  kockázata  tekintetében  és  ezáltal  a
fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna
meg, vagy erre alkalmas.

5. A fogyasztót  megillető  elállási  jogra  vonatkozó  tájékoztatás  tekintetében  a
következőt tüntették fel:
„A  Szolgáltató  az  Elállási  nyilatkozat  beérkezését,  illetve  a  termék  sértetlen
visszaérkezését  követően  a  fenti  jogszabályok  értelmében  haladéktalanul,  de
legkésőbb a termék visszaérkezését és az elállás tudomásszerzésétől számított 14
napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási
díjat is.”

Fentiek alapján az elállási jog érvényesítését a szolgáltató sértetlen állapotú termék
visszaérkezésének feltételéhez köti.

A próbavásárlás során az „Általános Szerződési feltételek’ Vásárlói tájékoztató!”
dokumentum  „V.  Elállás  joga,  módja,  következményei”  címszót  követően  a
hatályon  kívül  helyezett  17/1999.  (II.  5.)  Korm.  rendelet  szabályait  foglalják
össze.

A próbavásárlás során megállapításra került továbbá, hogy a Társaság az elállási
jog gyakorlása tekintetében a fogyasztó hátrányára tért el az elállási nyilatkozatra
adott válaszlevélben, mivel a fogyasztónak visszajáró összeget nem a fogyasztó
által igénybe vett fizetési móddal (készpénz) megegyező módon térítené vissza.
Említést érdemel, hogy a megküldött nyilatkozat-minta is ugyanezen tájékoztatást
tartalmazza.

A Korm. rendelet ún. távollévők között kötött szerződések (pl: online értékesítés) esetén a
fogyasztó számára többletjogosultságot, indokolás nélküli elállási jogot biztosít. Az elállási
jog  azt  jelenti,  hogy  az  interneten  megkötött  szerződéstől  a  fogyasztó  jogszabályi
felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti
a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy
a fogyasztónak vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására és kipróbálására,
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továbbá,  hogy  kizárólag  az  eladó  által  egyoldalúan  meghatározott  információkra
támaszkodhatott a vásárlás előtt.

Ezen túlmenően a Társaság által támasztott feltételek a jogszabályokban foglaltakhoz képest
a fogyasztó hátrányára való eltérésnek tekintendőek. Mindezek alapján a fenti információk a
fogyasztók  ügyleti  döntésének  befolyásolására  alkalmas,  megtévesztő  tájékoztatásnak
minősülnek.

Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i)  pontja értelmében 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  a  fogyasztó  jogai,  illetve  a  fogyasztót  az  ügylet  folytán
esetlegesen  terhelő  hátrányos  jogkövetkezmények  kockázata  tekintetében  és  ezáltal  a
fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna
meg, vagy erre alkalmas.

6.   A 45/2014. Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott visszaigazolást hiányos
tartalommal  bocsátotta  a  megrendelő  rendelkezésére,  mivel  nem  biztosított
tájékoztatást az alábbiakról:

 a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a

Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-mintáról;
 arról,  hogy az  elállási  jog gyakorlása  esetén a  termék visszaküldésének

költségét  a  fogyasztónak  kell  viselnie,  ha  a  vállalkozás  nem vállalta  e
költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a
termék postai küldeményként nem küldhető vissza;

 a fogyasztót milyen esetekben nem illeti meg az elállási jog, illetve azokról
a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti elállási
jogát;

 a  kellékszavatosságra  és  a  termékszavatosságra  vonatkozó  jogszabályi
kötelezettségről;

 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;

 a  békéltető  testülethez  fordulás  lehetőségéről,  a  vállalkozás  székhelye
szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

Annak érdekében, hogy a fogyasztó a szerződéskötést követően, egy esetleges jogvita esetén
bizonyítani  tudja a  közte és  a  szolgáltató  között  létrejött  jogügylet  szerződéses  feltételeit,
továbbá,  hogy  tisztában  legyen  az  ügyletükre  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezésekkel,  a
vállalkozásnak észszerű időn belül (termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb
az  átadáskor,  szolgáltatásnyújtására  irányuló  szerződés  esetén  legkésőbb  a  szolgáltatás
teljesítésének megkezdésekor), tartós adathordozón (papír, USB kulcs, CD, DVD, memória
kártya, számítógép merevlemeze, elektronikus levél) visszaigazolást kell adnia a fogyasztónak
a megkötött szerződésről.

A  Társaság  tehát  nem  csak  előzetesen  a  honlapján,  hanem  a  fogyasztónak  átadott
visszaigazolásban is  köteles  tájékoztatást  nyújtani,  kivéve, ha a  szerződés megkötése előtt
tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta a tájékoztatást.

Hatóságunk  a  Társaságtól  érkezett  valamennyi  tájékoztatást  (automatikus  visszaigazolás)
együttesen  vizsgálta.  A visszaigazolásnak  tartalmaznia  kell  a  Korm.  rendelet  által  előírt
tartalmi elemeket. 
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A tájékoztatás elmulasztása esetén a szolgáltató – tekintettel az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b)
pontjára  –  az  Fttv.  7.  §  (1)  bekezdése  szerinti  megtévesztő  mulasztásnak  minősülő
kereskedelmi  gyakorlatot  is  megvalósít,  hiszen  alkalmas  a  fogyasztó  joggyakorlására  és
jogérvényesítésére vonatkozó ügyleti döntésének torzítására.

7.    Jótállási jegy átadásának elmulasztása  :  

A próbavásárolt terméket a Jótállás rendelet melléklete1 tartalmazza, ezért a rendelet
hatálya  alá  tartozik.  Erre  tekintettel  a  Társaság a  jogszabály  alapján  köteles  a
fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt  a Társaság nevére szóló, külön kérés nélkül
átadni a jótállási jegyet.

Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy a Társaság annak ellenére, hogy a próbavásárolt
termék a Jótállás rendelet hatálya alá tartozik, a próbavásárlás során csupán gyártói (önkéntes)
jótállási  jegyet  adott  át,  ebben az esetben úgy kell  tekinteni,  hogy nem adott  át  a  termék
átadásával  egyidejűleg  a  Társaság  nevére  szóló  a  fenti  jogszabály  által  előírt  megfelelő
tartalmú jótállási jegyet.

4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette 
 az Ektv. 5. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban;
 az Ektv. 6. § (2) bekezdésében, továbbá
 a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), b), e), h), i), j), k), l), m), n), v) és w)

pontjaiban;
 a 45/2014. Korm. rendelet 18. §-ában, illetve
 az EU rendelet 14. cikk (2) bekezdésében;
 az Fttv. 3. § (5) bekezdésére, az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára és az Fttv. 7. § (1)

bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében; 
 az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) pontjára figyelemmel az Fttv. 7. § (1) bekezdésében,

továbbá
 az Fgytv. 14. § (1), (3) és (6) bekezdéseiben;
 valamint a Jótállás rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat. 

Kecskemét, 2022. március 29.

Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából:

Récsányi Ilona
osztályvezető

A döntésről értesül:
1.) POLIEXT Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)
2.) Irattár

1 Jótállás  rendelet  mellékletének 1.  pontja:  10  000  forintot  elérő  eladási  árú  háztartási  készülékek,  így  különösen
hűtőszekrény,  fagyasztó,  kombinált  hűtőszekrény,  villanytűzhely,  mosógép,  centrifuga,  szárítógép  és  ezek  bármely
kombinációja, mosogatógép,  vasaló, vízmelegítő,  fűtő-,  légkondicionáló-  és  egyéb légállapot-szabályozó berendezés,
porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler,
szivattyú;


