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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a FARKAS Bőrdíszmű Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, 

Mezei utca 7., adószám: 10737877-2-03, a továbbiakban: Társaság)  

 

k ö t e l e z i 

 

arra, hogy a https://farkasbordiszmu.hu/ internetes oldalon elérhető webáruház tekintetében 

 az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

tájékoztatási kötelezettségének (szerződés alakisága, iktatása, utólagos hozzáférhetősége; 

szállítás ideje, költségei és feltételei; fizetés feltételei; panaszok kezelése; tájékoztatás az 

online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról, hogy az jogviták rendezésére 

használható; az illetékes békéltető testület neve, székhelye és postai címe; a 

kellékszavatosság, és jótállás szabályai; elállási jog gyakorlásának módja, feltételei) a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget; 

 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.  

 

 

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: 
 

Az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

vizsgálata során Hatóságunk a https://farkasbordiszmu.hu/ internetes oldalon elérhető webáruház 

tekintetében az alábbiakat állapította meg: 

https://farkasbordiszmu.hu/
https://farkasbordiszmu.hu/
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1. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás körében: 

 

 a szerződés alakisága, iktatása és az utólagos hozzáférhetőség tekintetében az „Általános 

szerződési feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) oldalán az alábbiakat tüntetik fel: 

„Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, 

nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.” 

 

Ezzel szemben a „Vásárlási feltételek” között az alábbi olvasható: 

„A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül/nem 

minősül annak. A megkötött szerződést iktatják/nem iktatják, utólag hozzáférhető lesz/nem 

lesz hozzáférhető.” 

 

A Társaság köteles egyértelmű tájékoztatást nyújtani 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 adatközlés félreérthető módon való feltüntetése, 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: 

 

 A honlap kezdőoldalán az átlagos kiszállítási határidőként egy munkanapos határidőt tesznek 

közzé. Míg a „Szállítás és fizetés” hivatkozás alatt az előzőekkel ellentmondásban az átlagos 

kiszállítási határidőként 1, maximum 4 munkanapot tüntetnek fel. Az ÁSZF-ben már 5 

munkanapról kapunk információt. 

 

Fentiek alapján a szolgáltató a kiszállítási határidő tekintetében ellentmondásosan tájékoztat. 

 

 A fizetés feltételei körében az ÁSZF-ben arról tájékoztatnak, hogy utánvét esetén 

készpénzben, valamint átutalással van mód a teljesítésre. A kezdőoldalon elhelyezett 

információk alapján a fogyasztó választhat banki utalás és utánvétes fizetés között. Utánvétes 

fizetés esetén készpénzzel vagy bankkártyával is fizethet. A „Vásárlási feltételek” szerint a 

banki átutalás, utánvét, fizetés egy kiválasztott GLS csomagponton, illetve készpénzzel vagy 

bankkártyával történő fizetés üzletünkben fizetési módok biztosítottak. 

 

Fentieket összegezve a fizetés feltételeit illetően nyújtott tájékoztatás nem egyértelmű. 

 

 A szállítás költségei és feltételei tekintetében közzétett tájékoztatás nem megfelelő az 

alábbiak miatt: 

A honlap kezdőoldalán olvasható, hogy a rendeléseket a GLS futárszolgálat szállítja ki. A  

„Vásárlási feltételek” oldalán először szintén a GLS futárszolgálatot szerepeltetik, majd 

ugyanezen oldalon – fizetési módok között –  a későbbiekben utalás található a DPD 

futárszolgálatra is. A „Szállítás és fizetés” hivatkozás alatt ismételten a GLS futárszolgálatról 

nyerünk információt. 

 

Fentieket figyelembe véve a szállítás feltételei vonatkozásában nem egyértelmű tájékoztatást 

tesznek közzé. 
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A teljesítés egyéb feltételeiről való tájékoztatás szintén jelentős információ a fogyasztók számára. 

Ekörben előzetesen és egyértelműen kell tájékoztatni a fogyasztót a szállítási költségről, a szállítás 

feltételeiről, a szállítás idejéről, valamint a fizetés feltételeiről 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 tájékoztatás az ÁSZF-ben nem megfelelő, mivel 

a panaszról felvett jegyzőkönyv és az arra adott válasz megőrzése tekintetében az Fgytv.-ben 

rögzítettekhez képest hosszabb időtartamot állapítanak meg. 

 

Előzőeken túl említést érdemel, hogy a szolgáltató a fogyasztó esetleges panasza esetén 

helytelenül a járási hivatalokat, illetőleg a már megszűnt Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóságot és annak területi szerveit jelöli meg fogyasztóvédelmi hatóságként, a Pest Megyei 

Kormányhivatalt pedig másodfokú hatóságként. 

 

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 esetében csupán a platformra mutató elektronikus linkről 

tájékoztat 

 

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 testülethez fordulás lehetőségéről szóló tájékoztatás az illetékes testület nevét, 

székhelyének postai címét nem tartalmazza, csupán a magyarországi békéltető testületek 

listájára vonatkozó linket teszik közzé, melyre kattintva a 

https://ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html oldal jelenik meg. A honlapon lévő 

tájékoztatás szerint az oldal nem elérhető. 

 

Említést érdemel továbbá, hogy az Fgytv. 18. § (5) alapján „Online adásvételi vagy online 

szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 

fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett 

békéltető testület illetékes.”, melyet a 2019. 09. 01. napjától hatályos 2019. évi LXVII. 

törvény 55. § (2) állapított meg. 

A 2019. 09. 01. napján hatályba lépett, a békéltető testületi tagsági feladat ellátására 

vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.ht
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adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói 

jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 

14. § alapján „Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon 

átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok 

figyelembevételével - valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által 

működtetett békéltető testület eljárhat.” 

 

Fentiek alapján a vállalkozás által közzétett tájékoztatás nem megfelelő miszerint: 

„Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 

fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara 

mellett működő békéltető testület illetékes.” 

 

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. 

 

Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlések elmulasztása, illetve félreérthető módon való 

feltüntetése, amely miatt – az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő 

mulasztás) is megállapítható. 

 

 kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás körében: 

 

Kellékszavatosság vonatkozásában az ÁSZF-ben a következőket szerepeltetik: 

„Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet 

kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó 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 

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a 

szerződéstől is elállhat.” 

 

Kellékszavatosság tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: 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.” 

 

Fentieken túlmenően kellékszavatosság tekintetében a bizonyítási teher megoszlásáról nem a 

hatályos szabályozásnak megfelelően tájékoztatnak. 

 
A jótállás tekintetében tett megállapítások: 

 a jótállás időtartamát az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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. 
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(Megjegyzést érdemel, hogy a szolgáltató a webáruházban a Jótállás Rendelet hatálya alá 

tartozó terméket nem kínál megvételre.)  

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. 

 

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. 

 

4. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás körében: 

 

A „Vásárlási feltételek” között a 45/2014. Korm. rendelet 20. §-ában rögzített elállási jogot 

„Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia” megnevezésben határozzák meg. 

 

A tájékoztatásban helytelenül a már hatályon kívül helyezett 17/1991. (IX. 10.) 

Kormányrendelet szabályait foglalják össze: 

 az elállási jog gyakorlására 8 munkanapot biztosítanak; 

 elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett 

összeget. 

Megjegyezzük, hogy a közzétett szövegben utalnak a már megszűnt Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóságra, továbbá azt is, hogy a szövegben elállási jog alóli kivételként 

említett kozmetikai termékek (felbontott) nem szerepelnek a kínált termékek között. 

 

A szolgáltató az ÁSZF 7. pontjában tájékoztat a 45/2014. Korm. rendelet szerinti elállási 

jogról, melyekkel kapcsolatban az alábbiak kerültek megállapításra: 

 a tájékoztatás 7.9., illetőleg a 7.17. pontjában a következőket rögzítik: 

„7.9. A Felhasználó hozzájárul, hogy a visszatérítés során a Szolgáltató kizárólag banki 

átutalási módot alkalmazzon, mégpedig a Felhasználó által emailben/levélben megadott, az 

átutaláshoz szükséges banki adatok alapján;…” 

„7.17. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott 

bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.” 

 

A 45/2014. Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése a fogyasztó elállása esetére a vállalkozás 

kötelezettségeként fogalmazza meg: „A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a 

vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal 

megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a 

visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen 

többletdíj nem terhelheti.” 

 

 a tájékoztatásban nem térnek ki arra, hogy írásban történő elállás esetén elegendő az elállási 

nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül; 
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 a 45/2014. Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozatmintára nem utalnak, 

ugyanakkor a szolgáltató által hivatkozott „mellékelt adatlap” nem található; 

 nem tájékoztatnak arról, hogy a fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta 

útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával; 

 a szövegben a 45/2014. Korm. rendelet kapcsán hivatkozott link a következő oldalra mutatva 

nem tartalmaz tájékoztatást. 

 

Megjegyezzük, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvére 

mutató link szintén nem működik. 

 

Említést érdemel, hogy a Társaság „Vásárlási feltételek” között a termékek visszaküldésére 

vonatkozóan arról informál, hogy a terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, 

hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszik vissza. 

A megjelölt tájékoztatással összefüggésben a Társaság azon szándéka nem egyértelmű, mely 

igény/jog fogyasztó általi érvényesítése (elállási vagy szavatossági jog) esetére alkalmazza a 

kikötést. A tájékoztatás mindkét esetre tartalmaz jogsértő feltételt. 

 

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. 

 

A honlapon elhelyezett „Vásárlási feltételek” linkre kattintással elérhető tájékoztató 

szövegezése azonos a rendelési folyamatban elfogadandó vásárlási feltételek szövegezésével, 

így jelen feljegyzésben a „Vásárlási feltételek” említése esetén mindkét tájékoztatót 

szükséges érteni. 

 

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 adatközlések elmulasztása, illetve félreérhető módon történő 

közzététele, 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. 5. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve 

 a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), l), m), n), v) és w) pontjaiban, 

 az EU rendelet 14. cikk (2) bekezdésében, továbbá 
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 az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében, 

 valamint az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § 

(1) bekezdésében foglaltakat. 

 

 

 

Kecskemét, 2022. május 12. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és  

megbízásából: 

 

 

 

Récsányi Ilona 
osztályvezető 

 

 

 

 

 

A döntésről értesül: 
1. FARKAS Bőrdíszmű Kft. (6000 Kecskemét, Mezei utca 7.) 
2. Irattár 


