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H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a FOLK-TRADE Kft.-t (székhely: 6300 Kalocsa, Vörösmarty
utca 38., adószám: 13738853-2-03, a továbbiakban: Társaság) 

k ö t e l e z i

arra, hogy a http://www.kalocsafolkart.hu/ internetes oldalon elérhető webáruház tekintetében
 az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó  jogszabályokban meghatározott

tájékoztatási  kötelezettségének (cégnév;  nyilvántartásba  vevő  szerv  megnevezése,
elérhetőségi  adataira;  tárhelyszolgáltató  székhelye,  telephelye,  e-mail  címe; elektronikus
szerződéskötés  lépései;  adatbeviteli  hibák  kijavításának  technikai  feltételei;  szerződés
alakisága,  iktatása,  utólagos  hozzáférhetősége;  szállítás  költségei  és  ideje;  panaszok
kezelése; ODR link megléte, tájékoztatás a platform létezéséről, valamint arról, hogy az
jogviták  rendezésére  használható;  békéltető  testülethez  fordulás  lehetősége,  az  illetékes
békéltető testület neve, székhelye és postai címe; a kellékszavatosság, termékszavatosság
és jótállás szabályai;  elállási jog megléte, gyakorlásának módja, feltételei)  a jogszabályi
előírásoknak megfelelően tegyen eleget;

 gondoskodjon  arról,  hogy  a  fogyasztó  a  szerződési  nyilatkozatának  megtételekor
kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után;

 a  határozat  indokolásában  részletezett  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlatokat
szüntesse meg.

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

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. 

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  http://www.kalocsafolkart.hu/ internetes oldalon elérhető  webáruház
tekintetében az alábbiakat állapította meg:

1.  A  s  zolgáltató  beazonosításához  szükséges  adatokra     vonatkozó  előzetes  tájékoztatás  
tekintetében:

 A vállalkozás nevét a honlap a „Vásárlási feltételek” „Fizetés és szállítás” részében, mint
a  banki  átutalás  esetére  megadott  számlaszám  számlatulajdonosának  megnevezésekor
tartalmazza. Előzőeken túl az „Adatvédelmi nyilatkozat” nyújt információt a szolgáltató
nevére vonatkozóan.

Megjegyzést  érdemel,  hogy  a  postautalvány,  mint  fizetési  módozat
tekintetében  megjelenített  6300  Kalocsa,  Sörös  Imre  u.  13/b.  –  a
www.opten.hu céginformációs  nyilvántartásban  foglaltak  alapján  –  a
vállalkozás  korábbi  székhelyének  (Hatályos:  2006.05.22. -  2016.01.25.)
felelt meg.

 „Rólunk” hivatkozás  alatt  a  vállalkozást  nyilvántartásba  bejegyző  Kecskeméti
Törvényszék,  mint  cégbíróság  megnevezése  helyett  nyilvántartásba  vevő  hatóságként
Kalocsa Város Önkormányzatát jelölik meg.

Bármely  távértékesítési  szerződés  megkötése  előtt  a  Társaságnak  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.

 a tárhelyszolgáltató székhelye,  telephelye,  e-mail  címe vonatkozásában nem nyújtanak
információt.

Valamennyi  szolgáltató  köteles  továbbá  annak  a  tárhelyszolgáltatónak  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.
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2.  A  szerződéskötés  feltételeire  vonatkozó  tájékoztatás  tekintetében  nem  tüntették  fel  az
alábbiakat:

 az elektronikus szerződéskötés lépései;

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 lehetőségei;

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.

 a  szerződés  alakisága,  iktatása,  illetve  amennyiben  a  szerződést  iktatják,  az  utólag
hozzáférhető lesz-e;

 a szerződéskötés lehetséges nyelvei;

A Társaság köteles tájékoztatást nyújtani a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, továbbá arról, hogy a
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.

3. A szerződéskötés technikai feltételei tekintetében „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”
vagy hasonló tartalmú figyelmeztetést nem tesznek közzé.

A  Társaság 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 Társaság javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga
után.

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.

Mindezek  alapján  jogsértő  a  fenti  adatközlés  elmulasztása,  amely  miatt  –  az  Fttv.  3.  §  (5)
bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható.
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4. A szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozó előzetes tájékoztatás tekintetében:
 a postai szállítási módot illetően a honlapon 1.950,- Ft-os szállítási díjat szerepeltetnek,

ami – a közzétett információk tanúsága szerint – egy átalánydíj, független a tényleges
postai díjtól, ami lehet attól több vagy kevesebb is.

Fentieket  igazolja,  hogy  a  próbamegrendelés  szakaszában,  a  szállítási  mód
kiválasztásakor postával történő szállítás esetén 914,- Ft-os díj mutatkozott volna.

Ugyanakkor  a  próbamegrendelés  során  ténylegesen  kiválasztott  „Házhozszállítás
futárszolgálattal..(GLS)” módozat esetén – az előzetes tájékoztatásban szereplő 1.950,-
Ft-os  szállítási  díjjal  szemben  –  1.989,-  Ft-ot  számoltak  fel.  Ez  utóbbi  szerepel  a
automatikus visszaigazolásban is.

 a  kiszállítási  határidő  az  előzetes  tájékoztatás  alapján  általánosan  2-4  munkanap,
ugyanakkor  a  próbamegrendelés  elküldését  követő  rendszerüzenetben  2-5  munkanap
szerepelt.

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

5. Nem volt biztosított továbbá az egyéb tájékoztatási követelmények az alábbiak tekintetében:
 a vállalkozás panaszkezelési módjáról nem tájékoztatnak;

A Társaságnak  előzetesen  tájékoztatni  kell  a  fogyasztókat  a  panaszok  kezelését  végző  szervekről,
hatóságokról  és  azok  elérhetőségéről,  továbbá  a panaszkezelés  módjáról.  A panaszkezelés  részletes
szabályait az Fgytv. bekezdései tartalmazzák.

 az online vitarendezési  platform létezéséről  egyáltalán nem informálnak,  a  platformra
mutató linket nem jelenítik meg;

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

 a békéltető testületekhez fordulás lehetőségéről, az illetékes békéltető testület nevéről,
székhelyének postai címéről nem adnak tájékoztatást;
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A jogszabály előírja a vállalkozás számára, hogy a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, továbbá
a  vállalkozás  székhelye  szerint  illetékes  békéltető  testület  nevéről  és  székhelyének  postai  címéről
informálja a fogyasztókat.

 kellékszavatosságról, termékszavatosságról egyáltalán nem informálnak;
 jótállás vonatkozásában  „Garancia”  hivatkozás alatt, egy olyan „Garanciális feltételek

(MINTA!)”  dokumentumot  tesznek  közzé,  melynek  rendelkezései  a  mintajellegből
adódóan,  és  a  vállalkozás  által  értékesítendő termékek jellegét  figyelembe véve  nem
releváns.

A  vonatkozó  jogszabályi  előírás  értelmében  a  Társaságnak  tájékoztatnia  kell  a  fogyasztót  a
kellékszavatosságra, termékszavatosságra továbbá 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

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

6.  A fogyasztót megillető elállási  jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében nem biztosítanak
tájékoztatást  a  fogyasztót  megillető  elállási  jogról,  gyakorlásának  feltételeiről,  módjáról,
valamint az elállási jog esetleges hiányáról.

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,  továbbá,  hogy  kizárólag  az  eladó  által  egyoldalúan
meghatározott információkra támaszkodhatott a vásárlás előtt.

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 Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette

 az Ektv. 4. § a), d) és h) pontjaiban;
 az Ektv. 5. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban, illetve
 a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), h), i), j), k), l), m), n), v) és w) pontjaiban;
 a 45/2014. Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdéseiben, továbbá
 az EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdéseiben;
 az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjaira figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében,
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 valamint az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. §
(1) bekezdésében foglaltakat.

Kecskemét, 2022. április 5. 

Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából:

Récsányi Ilona
osztályvezető

A döntésről értesül:
1. FOLK-TRADE Kft. (6300 Kalocsa, Vörösmarty utca 38.)
2. Irattár


