
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEKEDÉSI, MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: BK/FGYV/00249-13/2022      Tárgy: kötelezést megállapító határozat
Ügyintéző: Modulszám: 2202K-00062
Ügyfél: Fárbás Gábor Károly e.v.
(6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.)
Telefonszám: 76/795-710                                                                                                                    
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Fárbás  Gábor  Károly  egyéni  vállalkozót (székhely:  6400
Kiskunhalas, Szénás u. 15., adószám: 71213192-2-23, a továbbiakban: Vállalkozó)

k ö t e l e z i

arra, hogy a https://webshop.farszer.eu/ internetes címen üzemeltetett webáruház tekintetében
 az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó  jogszabályokban meghatározott

tájékoztatási kötelezettségének (szolgáltató neve; szerződés iktatása; szállítás költségei és
feltételei;  panaszok  kezelése;  tájékoztatás  az  online  vitarendezési  platform  létezéséről,
valamint arról,  hogy az jogviták rendezésére használható;  az illetékes békéltető testület
neve,  székhelyének  címe;  kellékszavatosság,  termékszavatosság  és  jótállás  szabályai;
elállási jog gyakorlásának módja, feltételei;  az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb
szolgáltatásokról) a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget;

 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 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
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3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

Az  elektronikus  kereskedelmi  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  való  megfelelés
vizsgálata, valamint próbavásárlás során Hatóságunk a  https://webshop.farszer.eu/ internetes oldalon
elérhető webáruház tekintetében az alábbiakat állapította meg:

1.  A  szolgáltató  beazonosí  thatóságát  szolgáló   adatok  tekintetében  az  alábbiak  nyertek  
megállapítást:

 az  Ektv.  4.  §  a)  pontjában  előírt  közvetlen,  folyamatos  és  könnyen  hozzáférhető
tájékoztatási kötelezettség ellenére a szolgáltató neveként a 71213192-2-23 adószámú Fárbás
Gábor Károly egyéni vállalkozó neve helyett a  „Fárszer E.V.” megnevezést teszik közzé a
rendelési  folyamatban  elfogadandó  „Általános  szerződési  feltételek”  dokumentumban,  az
internetes oldalon elérhető „Általános Szerződési Feltételek”-ben, továbbá az „Impresszum”
és a „Cégünkről” hivatkozás alatt, illetve az Adatvédelmi nyilatkozatban. 

Bármely  távértékesítési  szerződés  megkötése  előtt  a  vállalkozásnak  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 való feltüntetése, amely miatt – az Fttv.
3. § (5) bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható.

2. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás   körében  :  
 „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) hivatkozás alatt tájékoztatnak
ugyan  arról,  hogy  a  szerződés  magyar  nyelven  jön  létre,  azt  a  webáruház  elektronikus
formában, automatikusan tárolja, s a felhasználó bejelentkezést követően hozzáfér, azonban a
szerződés iktatásáról (iktatják/nem iktatják) nem tesznek említést.

A Vállalkozó 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 adatközlés elmulasztása, 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:
 az  ÁSZF-ben  a  szállítás  költségei  és  feltételei  tekintetében  utalás  található  arra,  hogy  a

kiszállítás alapdíja módosulhat az áru mennyiségétől és jellegétől függően, azonban erre az
estre vonatkozóan díjat nem közölnek a fogyasztókkal.

A teljesítés  egyéb  feltételeiről  való  tájékoztatás  szintén  jelentős  információ  a  fogyasztók  számára.
Ekörben  előzetesen  és  egyértelműen  kell  tájékoztatni  a  fogyasztót  a  szállítási  díjakról,  valamint  a
szállítás feltételeiről, annak érdekében, hogy ezekkel előre számolhasson.
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Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlés 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. Panaszkezeléssel kapcsolatosan
mindösszesen az alábbi tájékoztatást nyújtják:
„A rendelés teljesítésével, illetve a termékek minőségével kapcsolatosan panasszal élhet, amit
elérhetőségeinken, illetve online felületünkön a kapcsolat menüpont alatt tehet meg. Ezeket
kivizsgáljuk és lehetőség szerint minél hamarabb rendezzük.”

A vállalkozásnak 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  tekintetében  egyáltalán  nem  biztosítanak  információt  a
fogyasztók számára;

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  Vállalkozót,  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  rendelési  folyamatban  elfogadandó  „Általános  szerződési  feltételek”  dokumentumban,
illetve  az  internetes  oldalon  elérhető  „Általános  Szerződési  Feltételek”-ben  a  békéltető
testülethez  fordulás  lehetőségéről  szóló  tájékoztatásban  a vállalkozás  székhelye  szerint
illetékes békéltető testületre utalnak, azonban a testület nevét nem megfelelően tüntették fel. 

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.

 kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás körében:

A  kellékszavatosságra,  termékszavatosságra  vonatkozóan  egyáltalán  nem  nyújtanak
információt.

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

A webáruházban  a  Jótállás rendelet  hatálya  alá  tartozó,  10.000,-  Ft-ot  elérő  eladási  árú
terméket  is  kínálnak,  azonban  a  jótállás  fennállásáról  és  annak  feltételeiről  a  termékek
oldalain mindösszesen a következőképpen tájékoztatnak:
„Termékeinkre általánosan 1 év  kötelező garanciát  vállalunk, melyre  esetenként  a  gyártó
további  plusz  garanciát  biztosíthat.  A  garanciális  feltételekről  az  Általános  Szerződési
Feltételekben (ÁSZF) tájékozódhat.” 
A fenti  szöveg a tartós  és  nem tartós  fogyasztási  cikkek oldalán is  megjelenik,  ezáltal  a
kötelező jótállást tévesen az azzal nem érintett termékekre is kiterjesztik.
A jótállás időtartamát a Jótállás rendelet 2021. január 1. napjától hatályos 2. § (1) bekezdés
a)-c) pontjaiban részletezett 1-3 év helyett egységesen és a fogyasztóra nézve hátrányosan 1
évben határozzák meg.
(Megjegyzést érdemel, hogy a feltüntetett szövegben foglaltakkal ellentétben az ÁSZF nem
tartalmaz információt a kötelező jótállást illetően.)

A vállalkozás által  kikötött jótállási idő 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.

5. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás   körében nem tájékoztatnak az  
alábbiakról  :  
 a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti
időszakban is gyakorolhatja;
 elállás  esetén  a  fogyasztót  a  termék  visszaküldésének  költsége  terheli,  kivéve,  ha  a
vállalkozás vállalta e költségek viselését;
 a  vállalkozás  követelheti  a  termék  jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének
megállapításához  szükséges  használatot  meghaladó  használatból  eredő  értékcsökkenés
megtérítését.

A 45/2014. 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.
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A próbavásárlás  során  megállapításra  került  továbbá,  hogy  a  Vállalkozó  az  elállási  jog
gyakorlása  tekintetében  a  fogyasztó  hátrányára  tért  el  az  elállási  nyilatkozatra  adott
válaszlevélben,  mivel  a  fogyasztónak  visszajáró  összeg  helyett  mindösszesen  a  vételár
visszafizetéséről  tájékoztat.  Mindemellett  az  összeget  nem a  fogyasztó  által  igénybe  vett
fizetési  móddal (készpénz)  megegyező módon térítené  vissza.  Az elállás  feltételeként  ép,
sértetlen termékre és dobozva hivatkoznak.

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 módja;
 az  elállási  jog  gyakorlásának  határideje  és  egyéb  feltételei,  valamint  a  45/2014.  Korm.

rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-minta;
 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 azok a körülmények,
amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti elállási jogát;

 a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek;
 az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállása és

annak feltételei;
 a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren

kívüli  panaszkezelési  mód  és  vitarendezési  mechanizmus  igénybevételének  lehetősége,
valamint az ehhez való hozzáférés módja;

 a békéltető testülethez fordulás lehetősége, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető
testület neve és székhelyének postai címe.

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 Vállalkozó 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.
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Hatóságunk a  Vállalkozótól érkezett valamennyi tájékoztatást (automatikus visszaigazolás) együttesen
vizsgálta. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a 45/2014. Korm. rendelet által előírt tartalmi elemeket. 

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 Vállalkozó a jogszabály alapján köteles a fogyasztónak a fogyasztási
cikkel együtt a vállalkozás nevére szóló, külön kérés nélkül átadni a jótállási jegyet.

Mindezek alapján a Vállalkozó nyilatkozatából megállapítást nyert, hogy a Vállalkozó jótállási jegyként
a  próbavásárolt  termékhez  átadott  számlát  használja, azonban  a  számla  nem rendelkezik  a  jótállási
jegyre vonatkozó kötelező tartalmi elemekkel2, ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy nem adott át a
termék  átadásával  egyidejűleg  a  vállalkozás nevére  szóló  a  fenti  jogszabály  által  előírt  megfelelő
tartalmú jótállási jegyet.

4. A Vállalkozó által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Vállalkozó megsértette
 az Ektv. 4. § a) pontjában;
 az Ektv. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá
 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 18. §-ában, illetve
 az EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdéseiben;
 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,
 valamint a a Jótállás rendelet 3. § (1) bekezdéseiben foglaltakat.

Kecskemét, 2022. május 4.

Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából:

Récsányi Ilona
osztályvezető

A döntésről értesül:
1.) Fárbás Gábor Károly e.v. (6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.)
2.) Irattár

1 Jótállás rendelet mellékletének 33. pontja: 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep

2 Jótállás rendelet 3. § (3) bekezdése


