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H A T Á R O Z A T 
 
 
 
A fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a 
továbbiakban: Hatóság) a Repka Invest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, 
Saszla köz 1., adószám: 28830913-2-13, cégjegyzék szám: 13-09-208726, a továbbiakban: Társaság, 
Vállalkozás, ill. Szolgáltató) ügyében a PE/002/1338-1/2022. iktatószámon, a Vállalkozás által 
üzemeltetett https://vitalize.hu/ elérhetőségű weboldal kapcsán az elektronikus kereskedelemi 
szolgáltatásra, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése 
tárgyában, hivatalból megindított közigazgatási hatósági eljárásban — az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet (továbbiakban: OGYÉI) OGYÉI/30389-2/2022 és OGYÉI/30389-4/2022. 
számú szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével — 

 
I. a Társaság terhére 

 
100.000 Ft, azaz százezer forint 

 
fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 
 
II. a Társaság számára 

megtiltja 

a „Human Regenerator professional” elnevezésű, a Társaság által „Test regenerátor”-nak 
nevezett orvostechnikai eszközzel (továbbiakban: Eszköz) kapcsolatos jogsértő magatartás 
további folytatását. 
 
A fentieknek a Társaság a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni. 
 
III. A Hatóság 

kötelezi  

a Társaságot arra, hogy a https://vitalize.hu/ weboldalon, valamint a Társaság kezelésében lévő 
további weboldalakon1 folytatott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatát szüntesse meg, és az 
Eszközzel kapcsolatos jogszerű állapot helyreállításáig az Eszköz reklámozására, kereskedelmi 
kommunikációjára vonatkozó jogsértő tevékenységét függessze fel. 
 
A II. pontban foglalt kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától 
számított 15 napon belül köteles eleget tenni és megtett intézkedéséről a Hatóságot értesíteni. 
 
 
 
 

                                                      
1
 testregenerator.hu és test-regenerator.hu domain címeken elérhető oldalak 

https://vitalize.hu/
https://vitalize.hu/
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IV. Továbbá a Hatóság  
 

kötelezi 

 
a Vállalkozást arra, hogy a jelen határozat 3. pontjában felsorolt, a fogyasztóvédelmi hatóság 
eljárása során észlelt, és a határozat meghozataláig még meg nem szüntetett hiba, hiányosság, 
illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Hatóságot a határozat 
véglegessé válását követő 30 napon belül a Hivatali kapun keresztül értesítse.  
 
V. A fentiek alapján a Hatóság 
 

kötelezi a Vállalkozást arra is, hogy 
 
a Hatóság eljárása során észlelt és a határozat rendelkező részében részletezett jogsértések 
megszüntetése érdekében előírt kötelezések teljesítése érdekében tett intézkedéséről a 
Hatóságot a Hivatali Kapun keresztül a határozat véglegessé válásának napjától számított 30 
napon belül értesítse. 
 
VI. A Hatóság ezúton tájékoztatja a Társaságot, hogy az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet OGYÉI/30389-2/2022 és OGYÉI/30389-4/2022. számú 
szakhatósági állásfoglalása szerint: 
• a „Human Regenerator professional” elnevezésű, a Társaság által „Test regenerátor”-nak 
nevezett eszköz orvostechnikai eszköznek minősül.  

• A https://vitalize.hu/testregenerator/ oldalon folytatott kereskedelmi gyakorlat nem áll 
összhangban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.  

• Az ESZKÖZ nincs regisztrálva az EUDAMED adatbázisban.  

• A Társaság által benyújtott dokumentumok nem alkalmasak az ESZKÖZ jogszerű 
forgalomba hozatalának igazolására.  

 
A Hatóság eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről rendelkezni 
nem volt szükséges. 
 
A fogyasztóvédelmi bírságot (100.000,-Ft, azaz százezer forint) a Pest Megyei Kormányhivatal 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01040030-00000000. számú számlájára átutalással köteles 
befizetni, a bírságösszegnek a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül a fenti számlára 
be kell érkeznie. Az átutalás során jelölni kell a határozat ügyiratszámát (PE/002/1338-10/2022.), a 
Társaság nevét, székhelyét, továbbá a „Pest Megye‖ és „Fogyasztóvédelmi bírság‖ szöveget. 
 
A véglegesen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, 
amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a 
teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani.  
 
Amennyiben a bírságösszeg a jelzett időpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy annak behajtása 
iránt a Hatóság intézkedik. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. 
 
A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 
annak Hatóság általi elrendelését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja. A végrehajtást 
foganatosító szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további elmaradása esetén - 
természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet esetén 500 ezer forintig 
terjedő - eljárási bírságot szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és 
veszélyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés 
megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása 
során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 45/A. § 



3 
 

 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911, KRID 540696917 
E-mail: fogyved@pest.gov.hu 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest  

(1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a 
Hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Szankció tv.) 2. § (3)-(4) bekezdéseiben, valamint az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor a Szankció tv. 9. § (3) bekezdésében, valamint az 
Fgytv. 47/C. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben 
bírságot szab ki. 
 
A Hatóság felhívja a Társaság figyelmét arra, hogy az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése értelmében, az ott 
meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki. Elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó ismételt jogsértés esetén pedig az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése 
alapján a bírság minimum összege 200 ezer forint. 
 
A határozat a közléssel válik véglegessé, fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a perindításra 
jogosult fél közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve 
– a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál benyújtani. 
 

 Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (állam / önkormányzat / költségvetési szerv / ügyész, 
jegyző / köztestület / az egyéb közigazgatási hatóság), illetve az ügyfél jogi képviselője 
elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet a https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu/client/ linken keresztül kell benyújtani. Elektronikus úton a keresetet az 
IKR rendszeren keresztül – mely az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 
(XII.19.) Korm. rendelet 114. § (2) bekezdése szerinti Ányk programot kiváltó űrlapbenyújtási-
támogatási szolgáltatás, melyen keresztül a kormányhivatali, járási hivatali ügyekben a 
keresetlevél benyújtható – lehet benyújtani. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a 
keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa 
digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési 
nyilvántartásban szerepel.  

 A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet postán (ajánlott 
küldeményként) is megküldheti, illetve a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 
előterjesztheti. 

 
A törvényszék eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és 
jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. A törvényszék az ügy érdemében 
tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a törvényszék sem tartja 
szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye.  
 
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 
ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a törvényszéktől kérhető. A 
kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási 
cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem 
hatályosulhat. 
 

I N D O K O L Á S  
 
1. Eljárási cselekmények 

 
1.1 A Gazdasági Versenyhivatal áttétele 
 
A Gazdasági Versenyhivatalhoz közérdekű bejelentés érkezett 2022. március 12-án, mely szerint a 
Bejelentő az alábbiakat kifogásolta: „Az ECR Technológiát úgy aposztrofálják, hogy kb. mindenre IS jó. 
Semmiféle tudományos hátterét nem találtam, az ECR-technológia elsődleges keresőtalálata irreleváns, 
más találatok meg teljes mértékben irrelevánsak. Ilyen technológia nem létezik. 
https://vitalize.hu/testregenerator/. A cégnév is nem gyógyászati tevékenységre utal, hanem 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://vitalize.hu/testregenerator/
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digitáliseszköz-befektetésre, tehát itt: csalásra, hiszen nincs másuk, csak egy megtévesztő weboldaluk, 
ami pénzt csal ki a laikusoktól.” 
 
A GVH 2022. március 17-én kelt P/259-1/2022. számú intézkedésével a bejelentést áttette a Pest 
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának (PE/002/1099-1/2022), mivel a 
fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, eljárás megindítására okot adó körülmény jutott a 
tudomására a Digital Asset Investments Kft. által üzemeltetett vitalize.hu weboldalon szereplő 
tényállítással kapcsolatban. A GVH a bejelentést, tekintettel arra, hogy a panaszban kifogásolt 
kereskedelmi gyakorlat kizárólag a Társaság alacsony látogatottságú honlapján, valamint Facebook 
hirdetésén keresztül valósult meg, – a Társaság kereskedelmi kommunikációjában közzétett esetlegesen 
megtévesztő állításra tekintettel – a Hatóság részére küldte meg a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében.  
 
1.2 Az eljárás megindítása a Digital Asset Investments Kft. terhére 

A Hatóság PE/002/1099-2/2022. számú, 2022. március 25-én kelt végzésével az eljárást megindította a  
Digital Asset Investments Kft.-vel (székhely: 2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16., adószám: 26498997-2-
13, cégjegyzékszám: 13-09-204847) szemben, mivel a vitalize.hu weboldalon a Kft. neve került 
megjelölésre üzemeltetőként. Egyben a Hatóság PE/002/1099-3/2022. számú levelével értesítette a 
közérdekű bejelentőt az eljárás megindításának tényéről. 
 
1.3 A Digital Asset Investments Kft. nyilatkozata 
 
A Digital Asset Investments Kft. PE/002/1099-4/2022. számon, 2022. április 11-én iktatott 
nyilatkozatában előadta, hogy a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot megvalósító honlapot nem az ő 
társaságuk üzemelteti, továbbá az eljárásban érintett eszköz üzemeltetése, szolgáltatásainak 
értékesítése sem tartozik a társaság tevékenységi körébe.  
 
A Digital Asset Investments Kft kizárólag marketing feladatokat végzett - megbízási szerződés alapján - 
az üzemeltető cég részére, amely a Repka Invest Kft. Ezen megbízás keretében cégük megbízottként 
weboldal tervezést, Facebook és Google Ads kampányok tervezését, kivitelezését végezte kizárólag a 
megbízó által rendelkezésre bocsátott információk alapján. Társaságuk a megbízás teljesítése során a 
megbízó utasításai szerint járt el. A hivatkozott Test Regenerátor nevű eszközt a megbízó Repka Invest 
Kft bérli, ő üzemelteti ahogy az azt népszerűsítő honlapot is. A marketingkampányokba és a honlapra 
kerülő információkat, termékadatokat, a technológiára vonatkozó információkat megbízó bocsátotta 
rendelkezésükre. Annak valóságtartalmát cégük megbízottként nem volt köteles vizsgálni, ez a megbízó 
felelősségi körébe tartozik.  
 
Cégük megjelölése a honlapon található ÁSZF-ben egy közreműködő által elkövetett technikai hiba 
eredménye, mely azóta már helyesbítésre került. Jelenleg már – a valóságnak megfelelően – a Repka 
Invest Kft szerepel szolgáltatóként a weboldalon található Általános Szerződési Feltételekben. 
Társaságuk a gyakorlattal érintett szolgáltatást nem értékesítette és az érdekében sem állt. A Digital 
Asset Investments Kft. kizárólag a hivatkozott megbízási szerződésben foglalt szerződéses 
kötelezettségeit teljesítette. Fentiekre tekintettel kérik a Hatóságot, hogy az eljárást a Digital Asset 
Investments Kft-vel szüntesse meg, mivel a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot nem a társaságuk 
valósította meg. 

 

1.4 Az eljárás megszüntetése a Digital Asset Investments Kft.-vel szemben 

 

Részben a Digital Asset Kft. nyilatkozata alapján, részben pedig a folyamatában felderített tényállás 

alapján a Hatóság 2022. június 30-án kelt PE/002/1099-5/2022. számú végzésével a Kft. ellen indított 

eljárását megszüntette. 

 

1.5 Eljárás megindítása a Repka Kft. ellen 

 

A Hatóság időközben 2022. április 14-én kelt PE/002/1338-1/2022. számú végzésével az eljárást 

megindította hivatalból a Digital Asset Kft. által megjelölt Repka Invest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-

vel (székhely: 2045 Törökbálint, Saszla köz 1., adószám: 28830913-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-
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208726, a továbbiakban: Társaság) szemben. A végzésben részletezve az ellenőrzés során tett 

megállapításokat, valamint tájékoztatva a Társaságot jogairól és kötelezettségeiről, egyben 

nyilatkozattételi jogáról is.  
 
Egyben 8 napon belüli adatszolgáltatásra hívva fel a Vállalkozást, hogy igazolja, hogy a Társaság által 
üzemeltetett honlapon olvasható megjelölt tényállítások a valóságnak megfelelnek-e, valamint arról, 
hogy a tényállítások pontosan melyik napon kerültek fel a Társaság honlapjára. Nyilatkozzon továbbá a 
https://vitalize.hu/testregenerator/ weboldalon népszerűsített Test Regenerátor megnevezésű eszköz 
státuszbesorolásáról, vagyis a gyártó szándékáról, miszerint orvostechnikai eszköznek, gyógyászati 
segédeszköznek vagy pontosan minek sorolja be, a releváns dokumentumok csatolásával. Valamint 
ismertesse álláspontját a bejelentésben és a Digital Asset Kft. 2022. április 11. napján kelt 
nyilatkozatában előadottakkal kapcsolatban, illetve adja elő azokat a tényeket, amelyek az ügy eldöntése 
szempontjából relevánsak lehetnek. 

 

A Hatóság végzésében felhívta a Társaság figyelmét arra, hogy a fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 

14. §-a értelmében, amennyiben a kereskedelmi gyakorlata részét képező fent kiemelt tényállítás 

valóságát nem igazolja megfelelően, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt 

meg a valóságnak. 

 
A végzést a Társaság részéről 2022. május 4-én vették át, azzal kapcsolatban adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek az előírt határidőben nem tettek eleget, nyilatkozattételi jogukkal nem éltek. 

 

1.6 Az OGYÉI megkeresése szakhatósági állásfoglalás kérése céljából 

 

Hatóságom 2022. május 11-én kelt PE/002/1338-2/2022. számú végzésével szakhatósági állásfoglalás 

teljesítésére irányuló megkereséssel él az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet Főigazgatója (1135 Budapest, Szabolcs utca 33.) felé az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 531/2017 Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az 1. melléklet 6. 

táblázat (fogyasztóvédelmi ügyek) 5. és 6. pontjában foglaltak alapján. 

 

A Hatóság kérte az OGYÉI Orvostechnikai Főosztálya tájékoztatását arra vonatkozóan, miszerint  

 a https://vitalize.hu/testregenerator/ weboldalon ismertetett „Test Regenerátor‖ elnevezésű 

termék orvostechnikai eszköznek, esetleg gyógyászati segédeszköznek minősül-e? 

 Amennyiben igen, a termék vonatkozásában a https://vitalize.hu/ weboldalon megvalósított 

kereskedelmi gyakorlat az OGYÉI hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a 

gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban áll-e? 

 A „Human Regenerator professional‖ elnevezésű termék az EUDAMED adatbankjában 

regisztrált eszköz-e és ha igen,  

 milyen információk ismerhetőek meg róla az adatbankból. 
 
1.7 Hatósági ellenőrzés 
 
Figyelemmel a közérdekű bejelentésre, a csodatermékeket érintő témavizsgálat keretében, „Az 
interneten kapható „csodát ígérő termékeket‖ értékesítő webáruházak ellenőrzéséhez‖ elnevezésű 
országos témavizsgálat alapján 2022. május 9-én a Hatóság képviseletében ellenőrizésre került a 
https://vitalize.hu/, https://vitalize.hu/testregenerator/ oldal. 
 
A honlap ellenőrzése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatókra vonatkozó szabályokat illetően 
teljes körű volt, mely a honlap ellenőrzés napján elérhető valamennyi menüpontjára kiterjedt, és annak 
tartalma az ellenőrzés napján, a Hatóság szerverén archiválásra és kinyomtatásra került. A weboldalon 
webáruház nem működik, az Eszközzel kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele időpontfoglalással 
működik, mely a honlapról is kezdeményezhető. 

 

https://vitalize.hu/testregenerator/
https://vitalize.hu/
https://vitalize.hu/testregenerator/
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A hatósági ellenőrzés érdemi tényállásait és a weboldal tájékoztatási elemeinek vizsgálata körében tett 
megállapításait a Hatóság PE/002/1338-3/2022. számú, 2022. május 9-én kelt hivatalos feljegyzésében 
rögzítette, melynek tartalmát részletesen jelen döntés (továbbiakban: Határozat) 3/B/2 és 3/B/3. alpontja 
tartalmazza. 

 

1.8 Az OGYÉI 2022. május 20-án kelt OGYÉI/30389-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása 

 

A Hatóságnál május 23-án PE/002/1338-4/2022. számmal beiktatott, 2022. május 20-án kelt 

OGYÉI/30389-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása (részletesebb ismertetése a Határozat 3/A/2. 

pontjában) szerint 
• a „Human Regenerator professional” elnevezésű, a Társaság által „Test regenerátor”-nak 
nevezett eszköz orvostechnikai eszköznek minősül.  

• A https://vitalize.hu/testregenerator/ oldalon folytatott kereskedelmi gyakorlat nem áll 
összhangban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.  

• Az ESZKÖZ nincs regisztrálva az EUDAMED adatbázisban.  

 

1.9 Társaság tájékoztatása az OGYÉI szakhatósági állásfoglalásáról 

 

Hatóságom május 25-én kelt, PE/002/1338-5/2022. számú intézkedésével megküldte a Társaság 

számára az OGYÉI szakhatósági állásfoglalását véleményezés, nyilatkozattétel céljából. 

 

1.10 Adatszolgáltatásra felhívó végzés 

 

Valamint PE/002/1338-6/2022. számú végzésével adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre szólította fel a 

Vállalkozást, miszerint nyilatkozzon a Vállalkozás által a https://vitalize.hu/testregenerator/ weboldalon 

népszerűsített Testregenerátor („Human Regenerator professional‖) elnevezésű készülék tekintetében: 

 annak státuszbesorolásáról, vagyis a gyártó szándékáról, miszerint orvostechnikai eszközként 

tartja-e számon ezen termékét,  

 arról, hogy az Európai Unió más országaiban milyen gyártói státuszbesorolással kerülnek 

forgalmazásra / használatra, valamint 

 arról, hogy a termék milyen dokumentációval rendelkezik, csatolva elektronikus formátumban! 

Arról, hogy a Testregenerátor („Human Regenerator professional‖) elnevezésű készüléket 

 mely időpont óta népszerűsítik a vitalize.hu domain címen?  

 Havonta hányan veszik igénybe a készüléket a 1063 Budapest, Bajnok u. 13. (Bajnok Irodaház) 

szám alatt hirdetett helyiségben? 

Valamint nyilatkozzon az OGYÉI 2022. május 20-án megküldött OGYÉI/30389-2/2022. számú 

szakhatósági állásfoglalásával kapcsolatban, illetve arról, hogy a 

 https://test-regenerator.hu/, a  

 www.testregenerator.hu, valamint  

 a http://humanregenerator.hu/ domain címen elérhető oldalakat is a Társaság üzemelteti-e? 

Illetve a 6-os sorszámú végzés I.4 pontjában közölt, a weboldalt érintő hatósági megállapításokkal 

kapcsolatban is nyilatkozattételi jogáról tájékoztatta a Társaságot. 

 

1.11 A Társaság nyilatkozata 

 

A Vállalkozás 2022. május 28-án küldte meg PE/002/1338-7/2022. számon iktatott nyilatkozatát és 

adatszolgáltatását, melyben előadta, hogy a https://vitalize.hu/testregenerator weboldalon feltüntetett 

állítások nem a Repka Invest Kft. szellemi termékei, hanem a berendezés gyártójának a System4 

Technologies GmbH a berendezéssel kapcsolatos megállapításai.  

 

A weboldalon feltüntetett állítások igazolására nyilatkozatukhoz mellékelik a gyártó cég által cégük 

rendelkezésére bocsájtott dokumentumokat. (A berendezés, valamint az ECR illetve HIP technológiák 

részletes bemutatása, a berendezés megfelelősségét igazoló TÜV illetve CE tanúsítványok, 

kockázatelemzési dokumentációk, a berendezés hatásosságának érdekében végzett klinikai vizsgálatok 

megállapításai.) A weboldalon közölt tényállások a társaságuk honlapjára 2021. év elején kerültek fel. A 

https://vitalize.hu/testregenerator/
https://test-regenerator.hu/
http://www.testregenerator.hu/
http://humanregenerator.hu/
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gyártó cég állítása szerint a berendezés orvostechnikai eszközként történő engedélyeztetési eljárása 

EU-s szinten folyamatban van. A Társaság 14 PDF fájl csatolt adatszolgáltatása keretében. 

 

1.12 OGYÉI ismételt megkeresése 

 

Hatóságom 2022. május 31-én kelt PE/002/1338-8/2022. számú intézkedésével továbbította az OGYÉI 

részére a Társaság nyilatkozatát és a csatolt mellékleteit annak érdekében, hogy kívánja-e az OGYÉI 

eredeti szakhatósági állásfoglalást kiegészíteni, vagy megváltoztatni. 

 

1.13 Az OGYÉI 2022. június 10-én kelt OGYÉI/30389-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalása 

 

Az OGYÉI 2022. június 10-én kelt OGYÉI/30389-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalása 

PE/002/1338-9/2022. számon került iktatásra Hatóságomnál, melynek részletes tartalma a Határozat 

3/A/3. pontjában szerepel. 

 

A megküldött iratok birtokában az OGYÉI/30389-2/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalást 

továbbra is fenntartotta az OGYÉI. Az ismételt megkeresés mellékleteként benyújtott dokumentumok – 

állásfoglalása szerint - nem alkalmasak a „Human Regenerator‖ jogszerű forgalomba hozatalának 

igazolására.  

 

 
Mindezek alapján a Hatóság meghozta alábbiakban részletezett határozatát. 
 
 
2. A döntés meghozatala az, az ellenőrzés idején hatályos alábbi jogszabályhelyek 
figyelembevétele alapján történt 
 
2.1 Az ellenőrzés jogszabályi háttere és a rövidítések 
 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.‖);  

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: „Fttv.‖);  

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.‖);  

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.tv.) 

 a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban „Ákr.‖)  

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);  

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.); 

 kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kkvtv.) 

 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Szankció tv.) 

 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv) 

 a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom 
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 
szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 373/2021 Korm. rendelet) 

 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017 Korm. rendelet) 

 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003 Kr.) 

 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet‖);  
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 a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: „Statútum R‖);  

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó 
súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: ―453/2016 Kr.‖)  

 a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 6/2013 Kr.) 

 a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár rendelet). 

 a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági 
és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 
(továbbiakban: 19/2014 NGM rendelet), 

 a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető 
testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel 
összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről 
szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet (továbbiakban: ITM rendelet). 

 a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv (továbbiakban: 2011/83/EU irányelv)2 

 a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet

3
 

(továbbiakban: „524/2013/EU rendelet‖) 

 a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő 
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival 
szembeni fellépésről /…/ szóló 2018/302/EU

4
 rendelet (továbbiakban: „geoblocking rendelet‖ 

vagy „2018/302/EU rendelet‖) 

 a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 
765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 
európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: 2019/1020/EU rendelet]. 

 
2.2 Az OGYÉI eljárása kapcsán irányadó jogszabályok és rövidítései 

 
 az orvostechnikai eszközökről szóló 745/2017/EU rendelet (továbbiakban: MDR) mely 2021. 

május 26. napjától alkalmazandó.  

 Az MDR alkalmazásba lépése során bizonyos esetekben lehetőséget biztosít arra, hogy a 
korábbi 93/42/EGK irányelv szerint forgalomba került eszközök forgalomba hozhatók legyenek, 
abban az esetben ha az MDR alkalmazásba lépését követően is rendelkeznek érvényes EK 
megfelelőségi tanúsítvánnyal és nem történik rajtuk lényeges módosítás, ezek az ún. legacy 
device-ok (öröklött eszközök)  

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

 az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) 
Korm. rendelet (28/2015 Kr.) 

 
2.3. Az ellenőrzés során irányadó anyagi jogszabályhelyek 
 
2.3.1 A fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörében rögzített anyagi jogszabályi helyek 
 
Az Ektv. 4. § a) b) d) f) és h) pontja alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és 
folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 
a) a szolgáltató nevét, 
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét, 
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba 
való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, 
és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát, 
f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát; 

                                                      
2
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU  

3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu  

4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
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h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató 
székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató 
részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek. 
 
Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely 
lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A Ptk. 6:82. § (2) bekezdése 
alapján az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon 
hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 
 
A piacfelügyeleti jogszabályok szempontjából a Hatóság felhívja a Társaság figyelmét a Pftv. 3. § (1) és 
(4) bekezdésére, 5. § (1)-(3) bekezdésére, 6. § (1)-(2) bekezdésére, 15. § (3) bekezdésére, 15. § (9) 
bekezdés c) f) és g) pontjára, 15. § (12) bekezdésre. 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) c) és w) pontja szerint üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és 
távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető 
módon tájékoztatni a fogyasztót 
b) a vállalkozás nevéről; 
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról és elektronikus levelezési címéről, 
továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, ha a vállalkozás egyéb olyan online kommunikációs eszközre 
vonatkozó elérhetőséget is rendelkezésre bocsát, amely biztosítja a fogyasztó számára az adatok tartós 
adathordozón történő tárolását (beleértve a levelezés dátumát és időpontját is), valamint annak a 
vállalkozásnak a nevéről, postai címéről és azonosító adatairól, akinek a nevében eljár; 
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről és székhelyének postai címéről. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdése szerint a tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a 
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás 
lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, 
internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási 
kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal 
rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, 
általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Az Fgytv. 18. § (2) 
bekezdése alapján a békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 
működtetett szakmailag független testület. 
 
A Statútum rendelet 2. §-a szerint a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt 
jelöli ki. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem 
támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 
 
Az Fttv. 2. § c) d) e) és h) pontja szerint a törvény alkalmazásában  
c) termék: áru vagy szolgáltatás, ideértve az ingatlantulajdont, a digitális szolgáltatást és digitális 
tartalmat, valamint a jogokat és kötelezettségeket is, 
d) kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 
személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy 
eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, 
marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja, 
e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével 
közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, 
eszközétől, 
h) ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek 
mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban. 
 
Az Fttv. 3. § (1)-(5) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Tisztességtelen az 
a kereskedelmi gyakorlat, 
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható 
szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható 
gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és 
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b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges 
információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez 
eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 
A (3) bekezdés rendelkezik arról, hogy a (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a 
kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). A (4) bekezdés alapján a 
mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek. 
Az (5) bekezdés alapján a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) 
vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb 
követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. Melléklete alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül: 
4. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozást, annak kereskedelmi gyakorlatát vagy áruját valamely 
közigazgatási hatóság, közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy erre feljogosított 
magánjogi jogi személy engedélyezte, jóváhagyta vagy elismerte, vagy ilyen állítás az engedélyezési, 
jóváhagyási, illetve elismerési feltételeknek való megfelelés nélkül. 
9. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában az árunak a 
kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által –, hogy az áru jogszerűen forgalmazható. 
17. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési 
zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés bg) bj) bk) g)  pontja alapján 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 az 
alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés 
meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas az áru lényeges 
jellemzői, így különösen 
bg) az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények, előnyei, 
bj) az egészségre gyakorolt hatása, vagy 
bk) tesztelése, ellenőrzöttsége vagy annak eredménye, illetve 
g) a vállalkozás vagy képviselőjének személye, jellemzői és jogai, így különösen az ilyen minősége, a 
jogállása, társulásokban való részvétele és kapcsolatai /…/ vonatkozásában. 
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – 
az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt 
elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja 
rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben 
az a körülményekből nem derül ki, és 
b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 
meg, vagy erre alkalmas (megtévesztő mulasztás). 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdése szerint a 7. § alkalmazásában 
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, 
b) kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi 
rendelkezésekben, illetve 
c) az 1. § (4) bekezdésének a)–d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi 
rendelkezésekben meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott 
kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős. 
 
Az Fttv. 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja alapján — figyelemmel arra, hogy a jogszabály a fogyasztók 
jogairól szóló 2011/83/EU irányelv rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott norma — a Korm. 
rendelet tájékoztatási követelményeiben előírtak az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció 
tekintetében jelentős információnak minősülnek.  
 
Az Fttv. 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján pedig vásárlásra felhívás esetén jelentős információnak 
minősül a vállalkozás neve és címe azonosításra alkalmas módon, illetve annak a vállalkozásnak az 
azonosításra alkalmas neve és címe, amelynek a javára a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója eljár. 
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Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért 
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának 
ösztönzése közvetlenül érdekében áll. A Korm. rendeletben, az Ektv.-ben előírt előzetes tájékoztatási 
kötelezettségek elmulasztása az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatnak is minősül. Az Fttv. 14. §-a alapján a vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a 
kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz 
eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Erre 
a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell. 
 
A 453/2016 Kr. 1. § a) pontja szerint az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés b), c) d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 
 
2.3.2 Az OGYÉI hatáskörében rögzített, szakhatósági állásfoglalása kialakítása során alkalmazott anyagi 
jogszabályi helyek 
 
A termék kategória meghatározásának alapját az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(továbbiakban: Eütv.) 3. § h) pontjában megadott orvostechnikai eszköz definíció képezi. Az Eütv. 3.§ h) 
pontja alapján orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet] 2. cikk 1. pontjában 
meghatározott fogalom. 
 
Az MDR. 2. cikk 1. pontja szerint „orvostechnikai eszköz‖: minden olyan műszer, berendezés, készülék, 
szoftver, implantátum, reagens, anyag, illetve egyéb árucikk, amelyet a gyártó önmagában vagy 
kombináció részeként embereken történő felhasználásra szánt a következőkben felsorolt egy vagy több 
speciális orvosi célra:  
— betegség diagnosztizálása, megelőzése, figyelemmel kísérése, előrejelzése, prognózisa, kezelése 
vagy enyhítése,  
— sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, figyelemmel kísérése, kezelése, enyhítése vagy 
ellensúlyozása,  
— az anatómia vagy egy élettani vagy patológiás folyamat vagy állapot vizsgálata, helyettesítése vagy 
módosítása,  
— emberi szervezetből származó minták – beleérte szervek, vér és szövetek adományozását is – in vitro 
vizsgálatával információ szolgáltatása, és amely elsődlegesen szándékolt hatását az emberi 
szervezetben vagy az emberi testen nem farmakológiai vagy immunológiai úton, és nem is az 
anyagcsere útján éri el, de amelyet működésében a fent említett hatásmechanizmusok segíthetnek. A 
következő termékek szintén orvostechnikai eszköznek minősülnek: — a fogamzás szabályozására vagy 
támogatására szánt eszközök; — az 1. cikk (4) bekezdésében és az e pont első albekezdésében 
említett, kifejezetten eszközök tisztítására, fertőtlenítésére vagy sterilizálására szánt termékek. 
 
Az MDR VIII. melléklet III. fejezet 9. szabálya szerint: 
A IIa. osztályba tartozik minden olyan aktív terápiás eszköz, amelynek a rendeltetése energia átadása 
vagy cseréje, kivéve, ha olyan jellemzőkkel rendelkezik, hogy az emberi test részére történő energia-
átadás, illetve az emberi testtel történő energiacsere az energia jellegének, sűrűségének és alkalmazási 
környezetének figyelembevételével potenciálisan veszélyes módon történik; ebben az esetben az eszköz 
a IIb. osztályba tartozik.  
A IIb. osztályba tartozik minden olyan aktív eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy a IIb. osztályba 
sorolt aktív terápiás eszközök teljesítőképességét vezérelje vagy figyelje, vagy hogy az ilyen eszközök 
teljesítőképességét közvetlenül befolyásolja.  
A IIb. osztályba tartozik az összes olyan aktív eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy terápiás célból 
ionizáló sugárzást bocsásson ki, ideértve az ilyen eszközöket vezérlő vagy figyelő, vagy azok 
teljesítőképességét közvetlenül befolyásoló eszközöket is. 
A III. osztályba tartozik minden olyan aktív eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy az aktív 
beültethető eszközök teljesítőképességét vezérelje, figyelje vagy közvetlenül befolyásolja.  
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Továbbá az orvostechnikai eszközök besorolásáról szóló MDCG 2021-24. számú útmutató 4.2.3. pontja 
során az MDR fent idézett 9. szabályára vonatkozóan konkrét példákat is megjelenít, melyben a IIa 
kockázati osztályra hozott példák között éppen az elektromágneses energia használatával működő 
eszközök szerepelnek. Az MDR 2. cikk 12. pontja szerint „rendeltetés‖: valamely eszköz 
rendeltetésszerű használata a gyártó által a címkén, a használati útmutatóban, a reklámanyagokon, a 
kereskedelmi tájékoztató anyagokon vagy nyilatkozatokban feltüntetett adatok, valamint a gyártó által a 
klinikai értékelésben meghatározottak szerint. 
 
3. A Hatóság az alábbi tényállást állapította meg 
 
3/A. Az OGYÉI szakhatósági állásfoglalása alapján tett ténymegállapítások 
 
3/A/1. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja a Test Regenerátor Készülékkel kapcsolatos 
állítások vonatkozásában 
 
A Határozat 1.1 pontjában szereplő közérdekű bejelentés alapján vizsgált, a Repka Kft. által közzétett 
tájékoztatás szerint: „Ismerje meg a világszerte egyedülálló Test Regenerátort! A 18 éves kutatássorozat 
eredményeként létrejött prémium gép, sejt- és molekuláris szinten is regenerál. Az ereket kitágítva 
fokozza a test oxigén ellátottságát, amely által többek között nő a szervezet kollagéntermelése, 
beindulnak a szervezet öngyógyító folyamatai, és javul a kognitív és fizikai teljesítmény is! Legyen Ön is 
egyike azoknak, akik újjá születnek a Test Regenertorral!‖ Illetve: „Egyedülálló regenerációs eszköz a 
terápiás orvoslásban!” 
 
A weboldalon is megtalálható tájékoztatás 
szerint: „A Test Regenerátor 
világszerte egyedülálló regenerációs 
eszköznek számít a terápiás orvoslásban, a 
terápiás támogatásban, valamint a 
regeneratív és megelőző orvoslásban. Két 
fejlett technológiát használ: 

 ECR (elektromágneses sejtek 
regenerálása) PEMF technológián 
alapulva 

 HIP (hiperion plazma indikáció) 
anion technológián alapulva 

Mindkét technológia regeneratív folyamatokat vált ki sejt- és molekuláris szinten is.„ 

 
Ezen kívül a weboldalon több, mint 60 féle betegség kapcsán állítják, hogy a készülék alkalmas a 
felsorolt betegségek kezelésére. (ld. Határozat 3/A/2. pontban) 
 
A főoldal alján a „Test Regenerátor főbb hatásai‖ címszó alatt is hasonlóképp kommunikál a Vállalkozás, 
és betegség megelőzése, kezelése vagy enyhítése céljából ajánlja az Eszköz használatát (pl. Post-Covid 
19 tünetek kapcsán a készülék használata megakadályozhatja a szövődmények kialakulását, 
gyulladáscsökkentő hatásával kezeli és gyógyítja a mozgásszervi eredetű betegségeket és az avval járó 
fájdalmakat, csökkenti a pánikot és a depressziót). 
 
A Hatóság felderítette, hogy a vitalize.hu weboldalon jelzett készüléket más domain neveken is 
reklámozzák, mint pl. https://test-regenerator.hu/, www.testregenerator.hu, valamint a 
http://humanregenerator.hu/ oldalon is. Az utolsó kivételével mindet a Repka Kft. üzemelteti (a domain 
regisztrációs adatok alapján). Ezeken az oldalakon látszik a gépre írt megnevezés is, mely szerint: 
„Human Regenerator professional‖ (továbbiakban: Eszköz) a hivatalos neve. 
 
Hatóságunk szerint a weboldalon feltüntetett tájékoztatások révén felmerült a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmának sérelme, ezért vált szükségessé az Eszköz kapcsán az OGYÉI 
megkeresése a PE/002/1338-2/2022 számú végzéssel, szakhatósági állásfoglalás kérése céljából. 
 
 
 

https://test-regenerator.hu/
http://www.testregenerator.hu/
http://humanregenerator.hu/
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3/A/2. OGYÉI/30389-2/2022 számú szakhatósági állásfoglalás 
 
Az OGYÉI 2022. május 20-án kelt OGYÉI/30389-2/2022 számú szakhatósági állásfoglalásában 
kifejtette, hogy a Test Regenerator készülék orvostechnikai eszköznek minősül, a 
https://vitalize.hu/testregenerator/ oldalon folytatott kereskedelmi gyakorlat a rendelkezésre álló 
információk alapján nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel; valamint a 
termék nincs regisztrálva az EUDAMED adatbázisában. 
 
Az OGYÉI adott termék orvostechnikai eszköz státuszának eldöntésekor elsősorban a termék gyártói 
dokumentációjának vizsgálata, valamint az Orvostechnikai Eszközök Európai Adatbankjában 
(EUDAMED) végzett keresés eredménye alapján tudja megítélni. Sem a terméknévre keresve, sem a 
hivatkozott honlapon fellelhető gazdasági szereplőkre, sem a feltételezett gyártó (System4 Technologies 
GmbH Székhelye: 27755 Delmenhorst, Steller Stasse 32. Adószáma: DE267288259) nevére keresve 
nem hozott eredményt az EUDAMED-ben végzett keresés. 
 
Az OGYÉI rendelkezésére bocsájtott weboldalakon elérhető információk (kereskedelmi kommunikáció) 
valamint videó felvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy speciális orvosi célt tulajdonítanak 
a Készüléknek. Különböző betegségek, sérülések megelőzésére, kezelésére javallott és ajánlott, 
terápiás hatást tulajdonítanak a Készülék használatának. 
 
A hivatkozott weboldalon a termék leírása szerint „a Test Regenerátor egyedülálló regenerációs eszköz‖, 
valamint „A Test Regenerátor világszerte egyedülálló regenerációs eszköznek számít a terápiás 
orvoslásban, a terápiás támogatásban, valamint a regeneratív és megelőző orvoslásban‖. 
 

 
forrás: https://vitalize.hu/testregenerator/  

 
A termékkel való kezelést a fent felsorolt betegségek kezelésére ajánlják és alkalmazzák. A hivatkozott 
weboldalakon a vizsgálat idején több videó felvétel is elérhető, melyekben betegeken alkalmazzák a 
terméket. Az Eszköz a hatását többek között elektromágneses úton fejti ki. Speciális orvosi célt, terápiás 
hatást tulajdonítanak a terméknek, betegeken használják. A termék besorolása gyártói feladat és 
felelősség, figyelembe véve azonban a termékleírást, a videó felvételeken elhangzottakat a termékről 
megállapítható, hogy megfelel a fent idézett fogalomnak és orvostechnikai eszköznek minősül. 
 
Az eszközök besorolásáról szóló MDCG 2021-24. számú útmutató, valamint az MDR VIII. melléklet III. 
fejeztében foglalt besorolási szabályokat – annak hangsúlyozásával, hogy az OGYÉI részére első 
alkalommal a weboldalon és a videófelvételeken található információk álltak rendelkezésére – minimum 

https://vitalize.hu/testregenerator/
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IIa kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköznek minősül az ESZKÖZ a fentiek értelmében. 
Fontos azonban kiemelni, hogy a besorolás ennél magasabb kockázati osztályba is történhet attól 
függően mi a termék pontos rendeltetése, a felhasználás ideje, az előny/kockázat arány stb. 
 
Az OGYÉI a saját adatbázisában és az EUDAMED adatbázisban keresést végzett a klinikai vizsgálatok 
tekintetében is. A keresés nem vezetett eredményre, sem más EU-s tagállamban sem Magyarországon 
nincs engedélyezett klinikai vizsgálat (kutatás) folyamatban ezzel a termékkel, mint orvostechnikai 
eszközzel. A weboldalakon fellelhető videókban több esetben említést tesznek folyamatban lévő és 
utalnak már lefolytatott klinikai kutatásokra is, azonban a fentiekben kifejtettek okán ezen eszközzel 
engedélyezett klinikai kutatás nem történhetett. 
 
A System4 Technologies GmbH weboldalán https://human-regenerator-jet.com/faq/ nem 
szerepelnek olyan hatások, tulajdonságok, mint amit az OGYÉI rendelkezésékre bocsájtott 
hivatkozásokon szerepeltet az Eszközt üzemeltető Repka Invest Kft. Egy eszköz rendeltetésének 
megadása a gyártó feladata, tehát az hogy mire való és kinek való az eszköz valamint milyen hatásai 
vannak és hogyan kell rendeltetés szerűen használni, azt a gyártó feladata és felelőssége meghatározni. 
Alapvetően a gyártótól eltérő gazdasági szereplő nem tulajdoníthat eltérő rendeltetést egy 
terméknek anélkül hogy alkalmazandók lennének rá a gyártói felelősségi és feladat körök. 
 
Az egyik videóban kijelentésre kerül, hogy a „termék még nem orvostechnikai eszköz, de a regisztrációja 
EU szinten folyamatban van‖. Szakmailag és jogilag is aggályos ezen mondat, mivel egyrészt a „még 
nem orvostechnikai eszköz‖ fogalma értelmezhetetlen, ugyanis ha megfelel az orvostechnikai eszköz 
fogalomnak, akkor ekként kell forgalomba hozni. Ha nem felel meg „még‖, akkor később sem fog, mivel 
adott a hatásmechanizmusa és a felhasználási területe már jelenleg is. Ilyen formában az embereken – 
adott speciális felhasználási területen – úgy használni, hogy arra a termékre nem folytattak le 
igazolhatóan megfelelőségértékelési eljárást, azaz nem igazolták sem a biztonságosságát, sem a 
teljesítőképességét, szakmailag is megkérdőjelezhető és erősen aggályos. Másrészről nem egy 
regisztrációs eljárásról kell beszélni ezen Eszköz esetén, hanem egy teljes megfelelőségértékelési 
eljárásról, melybe egy arra kijelölt megfelelőségértékelő szervezetet (tanúsítószervezetet) kell bevonni 
és EK megfelelőségi tanúsítványt kell szerezni, amennyiben igazolt a biztonságosság és a 
teljesítőképesség. 
 
Az OGYÉI szakhatósági állásfoglalása alapján az Eszköz magasabb kockázati osztályba tartozó 
(minimum IIa) orvostechnikai eszköznek minősül, a hatásmechanizmusa, felhasználási területe és 
általában a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációban foglaltakat figyelembe véve, 
ugyanakkor a termék nem került jogszerűen forgalomba, ezért nem is forgalmazható, vehető 
használatba jogszerűen.  
 
Sem a termékre, sem a vélhető gyártóra, sem a weboldalakon fellelhető más gazdasági 
szereplőkre vonatkozóan folytatott keresés nem vezetett eredményre. A termék nem került 
jogszerűen forgalomba az Európai Unió (Közösség) piacán így Magyarországon sem, továbbá a 
termékkel, engedélyezett klinikai kutatást sem lehet találni.  
 
Az orvostechnikai eszközök használatától a végfelhasználó joggal várja el az eszközre vonatkozóan 
annak használati útmutatójában, csomagolásán, vagy általában az eszközzel kapcsolatos kereskedelmi 
kommunikációban felsorolt hatásokat, teljesítményszintet és a biztonságot, melyek meglétét a gyártó 
elsődlegesen az MDR követelményeinek való megfeleléssel, a szükséges dokumentációs és 
regisztrációs kötelezettségeknek való megfeleléssel valamint a feltüntetett jelölések, tájékoztatások 
elhelyezésével bizonyítja. Ha az eszköz ezen előírások szerint feltüntetett jelöléseket, tájékoztatásokat 
nem, vagy nem megfelelően tartalmazza, dokumentáció pedig nem vagy nem megfelelően kíséri, úgy 
felmerül a termék biztonságosságának és a betegbiztonságnak a kérdése is. 
 
3/A/3. OGYÉI/30389-4/2022 számú szakhatósági állásfoglalás 
 
Miután a Repka Kft. Hatóságom részére megküldte nyilatkozatát és az Eszközzel kapcsolatos 
dokumentációját, azt Hatóság továbbította az OGYÉI felé. 
 
Az OGYÉI 2022. június 10-én kelt OGYÉI/30389-2/2022 számú szakhatósági állásfoglalásában 
kifejtette, hogy a megküldött dokumentáció birtokában is fenntartja előző szakhatósági 
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állásfoglalásában kifejtetteket, valamint állásfoglalása szerint a megküldött dokumentáció nem 
alkalmas az Eszköz jogszerű forgalomba hozatalának igazolására. 
 
Az OGYÉI szerint a TÜV NORD által kiállított dokumentum, vizsgálat, mérés elvégzéséről szól. CE 
tanúsítványt nem lelt fel a megküldött dokumentumok között, csak egy megfelelőségi nyilatkozatot az 
EMC irányelv szerint kiállítva. Az orvostechnikai eszköz-szabályozás szerinti jogszerű forgalomba 
hozatal igazolása szükséges, melyre a Kft. által egyetlen benyújtott dokumentum sem alkalmas.  
 
Klinikai vizsgálatot orvostechnikai eszközzel Magyarországon kizárólag az OGYÉI engedélyezhet, ezen 
Eszköz tekintetében pedig az OGYÉI nem engedélyezett klinikai vizsgálatot. Továbbá más 
tagállamokban is az orvostechnikai eszközökért felelős, kompetens hatóság engedélye szükséges a 
klinikai vizsgálat elvégzéséhez ahhoz, hogy az így megszerzett adatok, eredmények a 
megfelelőségértékelési eljárás során klinikai adatként felhasználhatók legyenek. Az EUDAMED 
adatbázisban engedélyezett klinikai vizsgálatok tekintetében – más tagállamokban - is keresést végzett 
az OGYÉI, mely nem vezetett eredményre. A benyújtott klinikai adatok csak akkor vehetők figyelembe, 
ha annak megszerzése jogszerűen történt.  
 
3/B. A fogyasztóvédelmi hatóság által feltárt tényállás 
 
3/B/1 Az Eszköz használatával kapcsolatos állítások kapcsán tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
megállapítása 
 
Az OGYÉI szakhatósági állásfoglalására és a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel a „Human 
Regenerator professional‖ elnevezésű, a Társaság által „Test regenerátor‖-nak nevezett eszköz 
orvostechnikai eszköznek minősül. 
 
Figyelemmel az OGYÉI-nek a Határozat 3/A. pontjában megfogalmazott szakhatósági állásfoglalására, a 
fogyasztóvédelmi hatóságnak meg kellett állapítania, hogy az Fttv. 14. §-a értelmében — mivel a 
Társaság nem igazolta megfelelően a weboldalán közzétett tájékoztatások valóságtartalmát — úgy kell 
tekinteni, hogy a tényállításai nem feleltek meg a valóságnak. 
 
A https://vitalize.hu/hirek/ oldalon elérhető, a „Test Regenerátorról részletesen‖ című, közvetlenül a 
https://www.youtube.com/watch?v=VKWUB1wpUYw linkről, 2021. december 13-a óta elérhető videóban 
8:53 percnél hangzik el, miszerint: „Jelen pillanatban azt tudni kell, hogy ez egy rekreációs eszköz. Még 
nem orvosi eszköz. Orvosi eszközként való nyilvántartásba vétele az Európai Unióban folyamatosan 
most történik és rövid időn belül meglesz.‖ 
 
Összességében a terméket orvostechnikai eszközként kellett volna forgalomba hozni, ez azonban nem 
történt meg; nem igazolt, hogy a gyártó bármilyen kockázati osztályban megfelelőségértékelési eljárást 
folytatott volna le a termékre vonatkozóan és tanúsította, vagy regisztrálta bármely tagállami 
orvostechnikai eszközökért felelős hatóságnál az Európai Unió tagállamaiban. Az EUDAMED 
adatbázisban engedélyezett klinikai vizsgálatok tekintetében az Eszközzel kapcsolatos adat nem 
szerepel.  
 
Az OGYÉI álláspontja értelmében, valamely termék az orvostechnikai eszköz definíciójában felsorolt 
alkalmazási célokat (betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség 
tüneteinek enyhítése, sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek 
enyhítése vagy kompenzálása, az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, 
helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása, fogamzásszabályozás) csak orvostechnikai eszköz 
minőségben lehet képes teljesíteni, a termék orvostechnikai eszközként történő jogszerű forgalmazását, 
alkalmazását alátámasztó, a készülék hatásosságát meghatározott módon összeállított klinikai 
értékeléssel igazoló dokumentáció birtokában. Ezen dokumentáció hiányában, orvostechnikai eszköz 
státusszal nem rendelkező termék, az orvostechnikai eszköz definícióban felsorolt alkalmazási célok 
teljesítésére igazoltan nem alkalmas. 
 
Ezért az Eszköznek a weboldalon közzétett tájékoztatások szerinti reklámozása, az azzal kapcsolatos 
kommunikáció az Fttv. vonatkozásában jogsértőnek minősül. A fogyasztók Eszközzel kapcsolatos 
igénybevételével kapcsolatos ügyleti döntését befolyásoló Szolgáltatói kommunikáció nem tekinthető 
valósnak. 

https://vitalize.hu/hirek/
https://www.youtube.com/watch?v=VKWUB1wpUYw
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Így az értékesítési / felhasználási láncban bárhol elhelyezkedő gazdasági szereplő, aki a terméknek akár 
az értékesítés során átadott dokumentációban, akár az azt övező kereskedelmi kommunikációban a fent 
felsorolt hatásokat tulajdonítja, vagy a potenciális felhasználóknak - figyelembe véve azok képzettségét 
és tudásszintjét - a kommunikáció akár egyes részeiben, akár a maga egészében a termék erre való 
alkalmasságát sugallja, tisztességtelenségtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. 
 
A Társaságnak az Eszközzel kapcsolatos kommunikációja, valamint az Eszköz egészségjavító hatások 
ígéretével való szolgáltatás igénybevételére való felkínálása sérti az Fttv. 3. § (1)-(5) bekezdését, 
figyelemmel az Fttv. 6. § (1) bekezdés bg) bj) bk) pontjaira, 7. § (1) bekezdésére, a 7. § (3) bekezdés b) 
pontjára, valamint a Melléklet 4., 9. és 17. pontjaira. 
 
3/B/2. A weboldalon ellenőrzésének jogi alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások körében: 
 
Figyelemmel a közérdekű bejelentésre, a csodatermékeket érintő témavizsgálat keretében, ellenőrzésre 
került a weboldal, annak tájékoztatási elemei szempontjából. 
 
A weboldal hivatkozott tartalmait a Hatóság a további hivatkozásaiban az alábbiak szerint rövidíti: 
 
 Főoldal: https://vitalize.hu/  
 Test Regenerátor (továbbiakban: Eszköz oldala): https://vitalize.hu/testregenerator/  
 Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF): 

 https://vitalize.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/  
 Adatvédelem: https://vitalize.hu/adatvedelmi/  

 
A weboldalon webáruház nem működik, azon keresztül a szolgáltatás (Eszköz használata) 
igénybevételére lehet időpontot foglalni. 
 
Az Ektv. 2. § a) pontja alapján a törvény alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: 
olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető 
forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható 
természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű 
értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 
 
k) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 
 
A fentiek alapján a weboldalt működtető Repka Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatónak minősül, így 
az Ektv. alábbi előírásainak érvényesülése is vizsgálható volt a weboldal kapcsán: 
 
3/B/3. A weboldalon az alábbi tényállás felderítésére került sor a hatósági ellenőrzés során: 
 
3/B/3.1  A Szolgáltató a szolgáltató beazonosíthatóságát biztosító adatok közül az 
alábbiakat nem, vagy nem megfelelő módon szerepelteti honlapján: 

 
a) Cégnév, illetve egyéni vállalkozói név [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés b) 

pont; Ektv. 4. § a) pont] 
 
Eredetileg az ÁSZF-ben üzemeltetőként – helytelenül - a Digital Asset Investments Kft. (2017 
Pócsmegyer, Bükkös utca 16.) szerepelt (Ld. PE/002/1099/2022), de azt később javították 
Repka Kft-re. Viszont az ellenőrzés idején az adatvédelem menüpontban 
(https://vitalize.hu/adatvedelmi/) továbbra is maradt a Digital Kft. megnevezése és elérhetősége. 
Ezáltal kétféle tájékoztatás szerepel a weboldalon, mellyel megtévesztik a fogyasztókat. (Fttv. 3. 
§ (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés g) pont, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés b) pont) 
 

b) Szolgáltató székhelyének (lakcímének) postai címe [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) 
bekezdés c) pont, Ektv. 4. § b) pont] 

 

https://vitalize.hu/
https://vitalize.hu/testregenerator/
https://vitalize.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
https://vitalize.hu/adatvedelmi/
https://vitalize.hu/adatvedelmi/
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Eredetileg az ÁSZF-ben üzemeltetőként – helytelenül - a Digital Asset Investments Kft. (2017 
Pócsmegyer, Bükkös utca 16.) és elérhetősége szerepelt (Ld. PE/002/1099/2022), de azt 
később javították Repka Kft-re. Viszont az ellenőrzés idején az adatvédelem menüpontban 
(https://vitalize.hu/adatvedelmi/) továbbra is maradt a Digital Kft. megnevezése és elérhetősége. 
Ezáltal kétféle tájékoztatás szerepel a weboldalon, mellyel megtévesztik a fogyasztókat. (Fttv. 3. 
§ (1)-(2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés g) pont, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés b) pont) 
 

c) Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése nincs feltüntetve.  [Ektv. 4. § d) pont] 
 

d) Adószám nincs feltüntetve. [Ektv. 4. § f) pont] 
 

e) A tárhelyszolgáltató e-mail címe nincs feltüntetve. [Ektv. 4. § h) pont] 
 

3/B/3.2.  A Vállalkozás a honlapján a webáruház révén nem nyújt előzetes tájékoztatást a 
szerződéskötés technikai feltételei vonatkozásában: 

 
a) Az általános szerződési feltételeket oly módon kell hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az 

igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A weboldalon a szolgáltatói tájékoztató 
kinyomtathatóságának, lementésének technikai feltétele nem biztosított, nincs sem link a 
letöltéshez, sem PDF csatolmány.  [Ektv. 5. § (1) bekezdés, Ptk. 6:82. § (2) bekezdés) 

 
3/B/3.3  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartás 
 
Az Eszköz kapcsán a weboldalon feltüntetett állításokon túl (Ld. Határozat 3/A/1. és 3/B/1. pont) 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját felvető további szabálytalanságok az alábbiak: 
 

a) A Szolgáltató ÁSZF-jében az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok kapcsán még a járási 
hivatalokra utalnak: „Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztói jogainak 
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg (a Fogyasztó lakóhelye szerint) 
illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linkre kattintva 
érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.‖ 

 
Nem aktuális már a járási hivatalokra való hivatkozás. A Statútum R. 2020. március 1-től 
hatályos rendelkezései szerint, ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, a Kormány általános 
fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki. A kormányhivatalok elérhetőségei: 
www.kormanyhivatal.hu. A másodfokú hatósági jogkör ezen időponttól kezdve megszűnt. 
Amennyiben a Hatóság döntésével az ügyfél nem ért egyet, a döntés ellen az illetékes 
törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. (Fttv. 7. § (1) bekezdés, Statútum rendelet 2. §, Ákr. 
114. § (1) bekezdés). 
 

b) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, az illetékes békéltető testület neve, székhelyének 
postai címe tekintetében a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei Békéltető 
Testületnek nem a hatályos elérhetőségei szerepelnek az ÁSZF-ben (Ld. „Levelezési cím: 1364 
Bp., Pf. 81.” — Megszűnt a postafiók cím ). [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés 
w) pont, Fttv. 3. § (5) bekezdés] 

 
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Pest Megyei Békéltető Testület 
elérhetősége helyesen: 
 
Székhelye / Levelezési címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. 
Telefon: 06-1-792-7881 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  
Honlap: http://panaszrendezes.hu/  
PMKIK hivatali kapu / KRID: 560351920 
Kérelem online benyújtása: http://panaszrendezes.hu/online-kerelem-kuldes/  

 
 
 
 

https://vitalize.hu/adatvedelmi/
http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
http://panaszrendezes.hu/
http://panaszrendezes.hu/online-kerelem-kuldes/
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3/B/3.4  Egyéb megállapítások (nem képezik szankció alapját) 

 
a) A Szolgáltató ÁSZF-je a békéltető testületek kapcsán még az alábbiakra utal: „A szerződés 

megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése 
céljából a Fogyasztónak minősülő Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes, kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületnél.” 

 
Felhívjuk a Társaság figyelmét, hogy az ÁSZF-ben javítani szükséges a megfogalmazást, mivel 
jogszabály módosítás következtében a békéltető testületek már nem a szakmai kamara mellett, 
hanem annak szervezetében működnek tovább. A békéltető testület a megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett szakmailag független 
testület.  (Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdése, 18. § (2) bekezdése) 

 
b) Az ÁSZF-ben nem teljes a békéltető testületek előtti eljárásban fogyasztónak minősülő 

személyek felsorolása. (Fgytv. 2. § a) pont). 
 

Az ÁSZF szerint:”A békéltető testületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásában 
fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok 
érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- 
és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval 
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.” 
 
A hatályos rendelkezések szerint: „a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, 
használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 
címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták 
online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának 
kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, 
egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely 
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 
kommunikáció, ajánlat címzettje. A /…/ 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint 
vevőnek minősülő vállalkozás is.‖ 

 
4. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
 Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés b) c) w) pont, 
 Ektv. 4. § a) b) d) f) h) pont, 5. § (1) bekezdés, 
 Fttv. 3. § (1)-(5) bekezdései, figyelemmel a 2. § c) d) e) h) pontjára, 6. § (1) bekezdés bg) bj) bk) 

g) pontjára, 7. § (1) bekezdésére, (3) bekezdés b) pontjára, (5) bekezdés b) pontjára, 9. § (1) 
bekezdésére, 14. §-ára, a Melléklet 4. 9. és 17. pontjára. 

 453/2016 Kr. 1. § a) pont. 
 
5. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 
 
A Vállalkozás szerint a weboldalon feltüntetett állítások nem a Repka Invest Kft. szellemi termékei, 
hanem a berendezés gyártójának a System4 Technologies GmbH a berendezéssel kapcsolatos 
megállapításai.  
 
A Vállalkozás nyilatkozatában foglaltakat a Hatóság tudomásul vette, azonban azokat nem tudta a javára 
értékelni, figyelemmel arra, hogy elsődlegesen a Vállalkozást terheli a felelősség az általa folytatandó 
tevékenység feltételeit, illetve az Eszköz használatát illetően. E körben pedig szükségszerű az adott 
Eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályi előírások kellő mértékű ismerete 
és betartása. Figyelemmel arra, hogy az Eszköz az EU-ban nem került jogszerűen orvostechnikai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:20138G20000524
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eszközként forgalomba, így a weboldalon feltüntetett állításokkal tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatot valósítottak meg. 
 

A Pftv. 3. § (1) és (4) bekezdése szerint csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő 
termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és 
felhasználók rendelkezésére. Ahol jogszabály üzemeltetést, rendelkezésre bocsátást vagy használatba 
vételt említ, ott e törvény alkalmazásában a forgalmazásra előírt követelményeket kell alkalmazni. 
 
Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért 
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának 
ösztönzése közvetlenül érdekében áll. 
 
Nyilatkoztak arról is, hogy a gyártó cég állítása szerint a berendezés orvostechnikai eszközként történő 
engedélyeztetési eljárása EU-s szinten folyamatban van.  

 

Az Eszköz használata nem kezdődhetett volna meg addig, míg nem rendelkeznek orvostechnikai 

eszközként történő besoroltatásáról, bejegyzéséről; az OGYÉI állásfoglalása szerint pedig a megküldött 

dokumentáció nem alkalmas az Eszköz jogszerű forgalomba hozatalának igazolására. 
 
6. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
6.1 Kötelezés  
 
A Szankció tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a 
közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít 
meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. Jelen esetben a kötelező 
rendelkezés mellett a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltására is sor került, így nem volt 
mód figyelmeztetés alkalmazására. 
 
A Szankció tv. 9. (2) bekezdése szerint közigazgatási bírságot szab ki a közigazgatási hatósági eljárás 
során a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet bírság 
kiszabását teszi lehetővé, 
a) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül az ügyfél 
vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be és 
b) a hatóság nem figyelmeztetés alkalmazásáról dönt. 
 
A Szankció tv. 9. § (3) bekezdés c) pontja alapján a hatóság a figyelmeztetés szankció alkalmazása 
feltételeinek teljesülése esetén is közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, ha a jogsértésre – kora, 
anyagi és szociális helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota, megváltozott munkaképessége, 
cselekvőképességének korlátozása miatt – különösen kiszolgáltatott személlyel szemben került sor. 
 
A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása 20220629-001229. számú keresési igazolása szerint a 
Vállalkozás ellen 2021. január 1-je óta bejegyzett közigazgatási bírság szankció nem szerepel. 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés a) b) c) és i) pontja szerint, ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során 
megállapítja a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések 
megsértését, az eset lényeges körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot 
időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – 
figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával pl. az alábbi 
jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását,  
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást, 
i) fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. 
 
Az Fgytv. 47. § (2)-(4) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása 
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság – amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek 



20 
 

 
 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1088 Budapest, József krt. 6.  

Telefon: (06-1) 459 4911, KRID 540696917 
E-mail: fogyved@pest.gov.hu 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest  

tartja – határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a 
jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. Jogszabály az abban 
meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket 
határozhat meg. Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. 
 
A Pftv. 15. § (9) bekezdés f) pontja, szerint ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés 
során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e törvényben, egyéb jogszabályban vagy európai 
uniós jogi aktusban foglalt követelményeknek, jogosult határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok 
megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt. A (12) bekezdés alapján pedig a (9) bekezdésben 
foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a piacfelügyeleti hatóság – amennyiben azt az eset 
körülményeire tekintettel szükségesnek tartja – határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, 
hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a 
hatóságot értesítse. 
 
6.2 Fogyasztóvédelmi bírság 
 
Kizárólag a határozat 3/A. főpontjában részletezett jogsértés miatt a Hatóság az Fgytv. 47. § (1) 
bekezdés i) pontja alapján, valamint figyelemmel a Szankció tv. 9. § (3) bekezdés c) pontjára alkalmazott 
fogyasztóvédelmi bírságot a Határozat 8. főpontjában, különösen a 8.2.5. alpontjában szereplő 
mérlegelési szempontok alapján. 
 
Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben meghatározott bírság mértékét 
találta alkalmasnak a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz, 
illetve a fogyasztók egészségének és biztonsághoz való jogainak védelme érdekében.  
 
Mindamellett a Hatóság szükségesnek ítélte a Vállalkozás számára kötelezést alkalmazni a jogsértés 
mielőbbi kiküszöbölésének, a jogszerű állapot mihamarabbi helyreállításának, továbbá a Vállalkozás 
jövőbeni jogsértéstől való visszatartásának eléréséhez.  
 
Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése szerint a bírság összege 15 ezer forinttól 
a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás 
esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 
széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig, 
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles 
körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének 
jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. 
hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet. 
 
A fentiek alapján a Hatóság az eljárás során feltárt elektronikus kereskedelmi jogsértésekre, 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra és piacfelügyeleti előírást is érintő szabálytalanságokra, 
tekintettel az Fgytv. 47. § (1) bekezdés a) b) c) és i) pontjának megfelelő szankciót alkalmazta, 
figyelemmel a Pftv. 15. § (9) bekezdés f) pontjára és (12) bekezdésére is. 
 
6.3 Közzététel a súlyosan jogsértő elektronikus kereskedelmi szolgáltatók adatbázisában 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a 
Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja értelmében az Fgytv. 51/B. § (1) 
bekezdés a) pontja alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos 
jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem 
tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), c) d), h), i), m), n) vagy p) pontjában 
meghatározott adatokról. 
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Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos 
jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság 
által hozott végleges döntést.  Ez a http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul 
meg. 
 
A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett 
adatokat – feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági 
Versenyhivatal vagy a bíróság véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított két év 
elteltével törli a honlapról. 
 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 
összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés b) c) pontjának megsértésével5, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a Hatóság az 
Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért felelős 
minisztérium számára. 
 
7. Az alkalmazott jogkövetkezmények 
 
Összegezve a fentieket, a Vállalkozás a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat elkövette, 
valamint a rendelkezésre álló dokumentumok is alátámasztják ezen jogsértések minden kétséget kizáró 
megtörténtét.  
 
7.1 A Vállalkozás kötelezése 
 
A rendelkező részben megjelölt kötelező rendelkezés lefedi a jelen vizsgálat során fellelt és bizonyított 
és jelen határozat meghozatala idején még fennálló szabálytalanságot, annak kiküszöbölése elsődleges 
a fogyasztók érdekeit tekintve.  
 
Eszerint a Hatóság az Fgytv. 47. § (1) bekezdés a) b) és c) pontja és Pftv. 15. § (9) bekezdés f) pontja 
alapján elrendelte, hogy a Vállalkozás a jogsértő állapotot az Eszközzel kapcsolatban, valamint jogsértő 
magatartását az Eszköz kapcsán való kommunikációja során szüntesse meg, valamint a megszüntetés 
érdekében tett intézkedéseiről a Hatóságot az előírt határidőn belül értesítse a Pftv. 15. § (12) 
bekezdése és az Fgytv. 47. § (2)-(4) bekezdése szerint. 
 
A Társaság weboldalával kapcsolatban, elektronikus kereskedelmi szabályok ellenőrzése és megsértése 
kapcsán az elmúlt három évben fogyasztóvédelmi hatósági eljárás nem indult. Így jelen határozatban, a 
weboldal fogyasztói tájékoztatóival összefüggésben feltárt szabályszegések kapcsán azok ismételt 
jellege nem állapítható meg. Mindezek alapján fogyasztóvédelmi bírság mellőzésével csak a jelzett 
kötelezés jellegű szankciók megállapítására került sor a weboldalon feltárt és 3/B. pont alatt részletezett 
jogsértések tárgyában. 
 
7.2 Fogyasztóvédelmi bírság  
 
Jelen esetben a fogyasztóvédelmi bírság kiszabása a Szankció törvény 9. § (3) bekezdés c) pontja 
alapján nem volt mellőzhető, a fogyasztóvédelmi hatóság nem mérlegelhette, hogy alkalmaz-e bírságot, 
mivel arra kötelezettsége volt az alábbiak szerint: A Hatóság közigazgatási bírságot szab ki, ha a 
jogsértésre különösen kiszolgáltatott személlyel, személyekkel szemben kerül sor.  
 
A Vállalkozás a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon közzétett beszámolója szerint 2020-ban és 2019-
ben alkalmazottat nem foglalkoztatott, és nettó árbevétele egyik évben sem volt. A Társaság 
kis/középvállalkozásnak minősül. Ugyanakkor a Hatóság az alábbiakban megjelölt mérlegelési 

                                                      
5
 /Figyelemmel arra, hogy a Társaság ÁSZF-je szerint (2. bekezdés) az időpontfoglalás már a szerződéskötés része, így az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértés megvalósultnak tekintendő./ 

 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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körülmények figyelembevételével a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását mellőzni nem tudta, figyelemmel 
a már hivatkozott, Szankció tv. 9. § (3) bekezdés c) pontjára. 
 
7.3 Közzététel az adatbázisban 
 
A 453/2016. Kr. 1. § b) pontja értelmében, az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése alapján a Hatóság nem 
mérlegelhet, jelen döntését az általános publikáláson túl közzétételre meg kell küldenie a 
fogyasztóvédelemért felelős minisztérium részére.  
 
8. Mérlegelési szempontok 
 
8.1 Mérlegelési jogkör alkalmazása 
 
Az Fgytv. 47. § (5) bekezdés szerint az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a 
jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, 
valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg.  
 
Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a döntés tartalmazza a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint 
az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást. 
 
Mindezek alapján a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat csak akkor tekinthető 
jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat 
betartotta, a mérlegelés szempontja megállapítható és a határozat indokolásából a bizonyítékok 
mérlegelésének okszerűsége kitűnik.  
 
Fontos szempont, hogy a jogkövetkezmény alkalmas legyen az alábbi célok elérésére: a jogsértés 
mielőbbi kiküszöbölése, a jogszerű állapot mihamarabbi helyreállítása, az eljárás alá vont jogsértő 
Vállalkozás jövőbeni jogsértéstől való visszatartása, más Vállalkozások jövőbeni jogsértéstől való 
visszatartása, a jogkövető magatartás megerősítése, illetve az elkövetett jogsértés miatti szankcionálás. 
 
A jogkövetkezmények fajtáját és mértékét a tényállás feltárását követően, az eset lényeges körülményeit 
– az Fgytv.-ben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével értékelve – az adott ügy 
egyedi sajátosságaira és a fokozatosság elvére tekintettel kell megállapítani, úgy hogy arányos legyen 
az elkövetett jogsértéssel. 
 
A Szankció törvény 10. § (1) bekezdése értelmében közigazgatási szankció kiszabása esetén a hatóság 
az Fgytv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok mellett az eset összes lényeges 
körülményét értékelve, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről: 
a) a jogsértéssel okozott hátrány, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 
kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, 
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, 
c) a jogsértéssel érintettek körének nagysága, 
d) a jogsértő állapot időtartama, 
e) a jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága, 
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása, valamint 
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlya. 
 
Abban az esetben, ha a hatóság a lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az 
ügyfél megsértette a jogszabályban, illetve a hatóság határozatában foglaltakat, főszabály szerint a 
fokozatosság elve alapján kell eljárnia a jogkövetkezmények alkalmazása során. A fokozatosság elvének 
megfelelően annak a legenyhébb jogkövetkezménynek az alkalmazása mellett kell dönteni, amellyel a 
jogellenes magatartás megszüntethető, vagy a jogszerű állapot helyreállítható.  
 
8.2 A Hatóság a Vállalkozás terhére történő jogkövetkezmény megállapításánál az alábbi körülményeket 
értékelte 
 
8.2.1 A jogsértés súlya 
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 a jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján valósult meg, minden olyan 
fogyasztót érintett, aki a weboldalon keresztül időpontot foglalt és igénybe vette az Eszközt, vagy 
csak érdeklődött az Eszköz igénybevétele iránt. A szabálytalanságok az összes fogyasztó 
érdeksérelmét okozták, azokét is, akik csak érdeklődés szintjén, akár a szolgáltatás 
realizálódása nélkül tájékozódtak a honlapon. Ezen körülményeket súlyosító szempontként 
kellett értékelni az ügy kapcsán.  
 
Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerinti tilalom megtévesztésre alkalmas magatartás tanúsítása 
miatti megsértésének megállapíthatóságához nem szükséges, hogy a fogyasztókat, illetve akár 
csak egy fogyasztót is ténylegesen sérelem érjen. Ennek megfelelően az Fttv. megsértése miatt 
eljáró hatóságnak nincs arra irányuló kötelezettsége, hogy a döntésében pontosan megjelölje 
azokat a fogyasztókat, akinek a vonatkozásában ez megtörtént.‖ [FKMB 30.K.31.340/2015/15. 
(102/2013. VJ)]. 
 
Nem kell bizonyítás tárgyát képezze az, hogy a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat valóban 
megtévesztett-e akár egyetlen fogyasztót is, mivel az Fttv. 6. § (1) bekezdésének szóhasználata 
szerint elegendő, hogy a valótlan információ alkalmas legyen arra, hogy megtévessze a 
fogyasztót, tehát kizárólag a kereskedelmi kommunikáció megtévesztésére való alkalmasságát 
kell vizsgálni. 
 

 a fogyasztók érdeksérelmének köre:  
 
A feltárt szabálytalanságok egyaránt sértették a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő 
alapvető érdekét, panasztételhez – érdekérvényesítéshez való jogát. A szabálytalanságok a 
Vállalkozás jelen ügyben vizsgált weboldalán bizonyítottan jelentkeztek, valamint a Hatóság 
tudomása szerint további két weboldalon is, melyet a Szolgáltató üzemeltet, s ami már 
szélesebb spektrumú érdeksérelem okozására volt alkalmas. Különös tekintettel, hogy az 
érdeklődőket Youtube videón keresztül is elérték és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a 
videókon keresztül is megnyilvánult a tájékoztatási elemeket nézve. 
 

 a jogsértő magatartás kiterjedtsége:  
 
A szabálytalanságok e hatósági eljárás során a Vállalkozás egy weboldalán kerültek 
megállapításra, elsősorban tájékoztatást érintő hiányosságok kapcsán, feltárva ugyanakkor 
tisztességtelennek minősíthető üzleti gyakorlatot is, mely összességében többféle módon 
valósult meg, súlyosítva az elkövetés körülményeit.  
 
Az ügyleti döntés torzítása bekövetkezhet a fogyasztói döntéshozatali folyamat bármely 
szakaszában, így például ha a fogyasztó az esetlegesen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
hatására módosítja az adott esetben szóba jöhető kereskedő kiválasztására vonatkozó 
preferencia-sorrendjét. A fentiek alapján az Fttv. védett jogi tárgya a fogyasztói döntés teljes 
folyamata. (Vj-104/2009., Vj-132/2009.) A fogyasztó által a vásárlás kapcsán hozott döntés 
akkor is ügyleti döntésnek minősülhet, ha a döntés eredményeként vagy annak meghozatalát 
követően végül is nem jön létre polgári jogi szerződés a vállalkozás és a fogyasztó között. 
(Vj/90/2011.). 
 

 a jogsértéssel érintett áruk értéke:  
 
Nem volt releváns a szankció meghatározása során. 
 

8.2.2 A jogsértő állapot időtartama:  
 
A jogsértő állapot időtartama a honlapon elhelyezett tájékoztatásokat tekintve annak ismeretében 
értékelendő, hogy a Társaság a hatályos előírásoknak megfelelő általános szerződési feltételeit és 
fogyasztók számára szánt tájékoztatásait a hatósági eljárás megindítását követően sem javította ki, a 
jogsértések bizonyíthatóan a közérdekű bejelentéskor és azt követően, az ellenőrzés idején, valamint a 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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határozathozatal idején is fennálltak. A Társaság nyilatkozata szerint a kifogásolt tájékoztatások 2021. év 
elején kerültek ki a weboldalra, vagyis több, mint másfél éve, ami jelentős időszaknak mondható. 
 
Az elmúlt két év az internetes kereskedelem, és az egészségjavító, regeneráló szolgáltatások 
tekintetében kiemelt időszak volt, figyelemmel a pandémiás időszak által gerjesztett fogyasztói 
érdeklődés megnövekedésére, ezért a Hatóság a jogsértő állapot időtartamát súlyosító körülményként 
értékelte. 
 
8.2.3 A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása:  
 
A Hatóság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a határozathozatal napjáig a 2021. január 1-
jétől működő Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába a vállalkozás ellen bejegyzett, végleges 
határozat nem szerepel.  
 
A Hatóság enyhítő körülményként értékelte továbbá, hogy a vállalkozás weboldala és üzemeltetője a 
határozat meghozatalának idején nem szerepel a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium kezelésében 
lévő súlyos elektronikus kereskedelmi jogsértést elkövető elektronikus kereskedelmi szolgáltatók 
adatbázisában, a végleges határozatok országos adatbázisában sem szerepel a Vállalkozás ellen szóló 
szankció; valamint azt, hogy a Hatósághoz konkrét panasz ill. bejelentés — a mostani közérdekű 
bejelentést leszámítva — az elmúlt két évet tekintve a Társaság ellen nem érkezett. 
 
8.2.4 A jogsértéssel elért előny:  
 
A jogsértéssel elért előny tekintetében a Hatóság nem talált értékelhető körülményt, ezért azt a 
határozatának meghozatala során nem értékelte. 
 
8.2.5 A mérlegelés során figyelembe vett további körülmények:  
 

 A Hatóság a jogkövetkezmények megállapítása során figyelembe vette, hogy vállalkozás a 
feltárt jogsértés révén olyan alapvető jogszabály által előírt kötelezettségét sértette meg, 
amelyek megtartása valamennyi fogyasztónak elemi érdeke. Az elektronikus kereskedelemre 
vonatkozó, távollévők között kötött szerződések alapvető előírásainak megsértése a fogyasztók 
alapvető jogát, a megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekeit is sértette.  

 

 A Hatóság az alábbiak szerint különös súllyal vette figyelembe, hogy az Eszközzel 
kapcsolatos jogsértés kapcsán, az Eszközzel kapcsolatos szolgáltatást célzottan kereső és 
használó fogyasztók az Eszköz rendeltetése folytán különösen kiszolgáltatott személynek 
minősülnek az egészségi állapot tárgyában. 

 
Folyamatosan bővül azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek egészségre ható termékek 
előállításával, forgalmazásával, üzemeltetésével foglalkoznak. A termékpaletta igen színes. Egy 
adott egészségügyi probléma orvoslására több termékkategória és azokon belül is széles 
termékválaszték, szolgáltatási lehetőség áll a fogyasztók rendelkezésére igen eltérő árszinten. 
Sok esetben a gyógyulás reményében akár több tízezer forintot is hajlandó áldozni a fogyasztó 
pl. egy-egy kezelésért. 
 
A valamilyen egészségügyi probléma miatt kiszolgáltatottabb — pl. mozgásszervi, keringési, 
emésztési, változó-kori, depressziós, daganatos, vagy akár post-covid tünetekkel, panaszokkal 
küszködő — fogyasztók figyelmét könnyen megragadják az újabb és újabb készítmények és 
készülékek reklámjai és bízva az új felfedezés, a korábban soha nem alkalmazott hatóanyag, 
módszer stb. eredményességében és a gyógyulás reményében, megvásárolják a termékeket, 
használják az ilyen Eszközöket. Könnyen belátható, hogy a speciális szakmai tudással nem 
rendelkező fogyasztók számára nehéz a választás az egyes egészségügyi problémák 
kezelésére szolgáló termékek, szolgáltatások széles választékából. 
 
A Hatóság a jogsértés súlyának megítélése során a gondosan és körültekintően eljáró átlagos 
fogyasztói mércét vesz alapul azzal a kiegészítéssel, hogy a megcélzott fogyasztók — általában 
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valamilyen egészségügyi probléma miatt — kiszolgáltatottabb helyzetben vannak az átlagosnál, 
pl. idős emberek, túlsúlyos személyek, rákos betegek.  
 
A vizsgált esetben speciális orvosi célt tulajdonítanak a Készüléknek. Különböző betegségek, 
sérülések megelőzésére, kezelésére javallott és ajánlott, terápiás hatást tulajdonítanak a 
Készülék használatának.  
 
Abban az esetben, ha egy termék-ismertetőben olyan állítás jelenik meg, ami az emberi 
szervezetre gyakorolt hatást minősíti, akkor e közlés csak akkor tekinthető biztonsággal 
valósnak, ha a termék ezen tulajdonságát az erre hatáskörrel rendelkező szerv megállapította. A 
különböző betegségekre pozitívan ható, gyógyhatású állításokkal népszerűsített termékek, 
eszközök esetén a potenciális fogyasztók sérülékeny, az átlagosnál kiszolgáltatottabb fogyasztói 
csoportot alkotnak. E fogyasztói kör az átlagosnál kiszolgáltatottabb, ezért ezen a területen 
különös jelentősége van a tényszerű, túlzásokat nélkülöző, valós tájékoztatásnak. (Vj/99/2012.) 
 
Itt utal a Hatóság arra, hogy az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről 
szóló (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke uniós szintű tilalmat vezetett 
be a címkén, a használati útmutatóban vagy a reklámban szereplő olyan állításokra 
vonatkozóan, amelyek megtévesztik a felhasználót vagy a beteget az eszköz rendeltetése, 
biztonságossága vagy teljesítőképessége tekintetében, különösen az alábbiak révén:  
— olyan funkciókat és tulajdonságokat tulajdonítanak az eszköznek, amelyekkel az nem 
rendelkezik,  
— hamis benyomást keltenek a kezelést vagy a diagnózist, illetve az eszköz – nem létező – 
funkcióit vagy tulajdonságait illetően,  
— nem nyújtanak tájékoztatást a felhasználó vagy a beteg számára az eszköz rendeltetésszerű 
használatával összefüggő valószínűsíthető kockázatokról,  
— más alkalmazási területeket sugallnak, mint amelyeket az eszköz rendeltetéseként felsoroltak, 
és amelyek tekintetében a megfelelőségértékelést elvégezték. 

 
A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás ügyleti döntésekre gyakorolt befolyását a tájékoztatás 
összhatását szem előtt tartva lehet megállapítani. Ennek megfelelően a termék, eszköz egyes 
alkotóelemeire, ezek különféle hatására vonatkozó tájékoztatás is megalapozhatja a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapítását, ha a kereskedelmi kommunikációk a 
fogyasztók számára összhatásukat tekintve a termékről (jelen esetben Eszközről), mint olyanról, 
illetve a terméktől / eszköztől várható hatásról fogalmaznak meg jogsértő állításokat. /…/ Éppen 
ez is a célja az ilyen jellegű kereskedelmi gyakorlatoknak, hogy a fogyasztók az Eszköznek 
tulajdonított kedvező hatást a termékkel is összekapcsolják, az adott tulajdonsággal a terméket 
is felruházzák, hiszen ezek révén várható, hogy a fogyasztóban igény keletkezik az adott termék 
megvásárlására (jelen esetben az Eszköz igénybevételére). (Vj/103/2010.) 
 
A fentiek alapján a Hatóság a 3/A. pontban kifejtettek alapján a rendelkező részben megállapított 
mértékű fogyasztóvédelmi bírságot alkalmazta a Társaság terhére. 

 

 A Hatóság a Vállalkozás együttműködő, eljárást segítő magatartása körében enyhítő 
körülményt nem tudott értékelni, mivel a Vállalkozás közreműködése vitatható volt, a Határozat 
meghozatala előtt nem intézkedett a már ismert, a weboldalon feltárt szabálytalanságok 
megszüntetése felől. A Társaság az adatközlésre felszólító első végzésére egyrészt nem 
válaszolt, másrészt azt követően pedig bizonyos kérdésekre érdemben nem válaszolt, nem 
szolgáltatott adatot. 

 

 A jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések körében a Hatóság enyhítő körülményt nem talált. 

 

 A Vállalkozás gazdasági súlya értékelésének a szankció mértékének meghatározása 
szempontjából van jelentősége annak biztosítása érdekében, hogy az megfelelő visszatartó erőt 
képviseljen az adott - jogszabálysértésért felelős - vállalkozással szemben. A Vállalkozás 
árbevétele nem a jogsértés súlyának meghatározása, hanem a megfelelően hatékony 
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bírságösszeg meghatározása szempontjából lényeges. A Társaság gazdasági súlyának 
értékelése során a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy a Vállalkozás weboldalain keresztül 
forgalmat bonyolít az Eszközhasználatra vonatkozóan, ugyanakkor a Készülék kihasználtságára 
vonatkozó adatot nem közölt. 

 

 A Hatóság jelen döntésében a fokozatosság elvének figyelembevételével járt el, ügyelve arra, 
hogy a szankció arányos legyen a feltárt jogsértések súlyával. A fokozatosság elvének 
megfelelő jogkövetkezmény alkalmazása során a Hatóságnak azt kellett értékelnie, hogy a 
szankció megfelelő mértékű legyen a feltárt szabálytalanságok súlyához viszonyítva. A Hatóság 
kötelező rendelkezések előírását tartotta indokoltnak a törvény által megfogalmazott cél, vagyis 
a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz ill. vagyoni érdekeinek védelme, valamint a jogkövető 
magatartás elérése érdekében. 
 

 
8.2.6 Összefoglalva:  
 
A Hatóság álláspontja szerint az alkalmazott bírság mértéke alkalmas arra, hogy a Társaság a jövőben 
jogkövető magatartást tanúsítson, s a kötelező tájékoztatási elemeket olyan módon valósítsa meg, mely 
a fogyasztó érdemi döntésére kihatással nem minősül megtévesztőnek.  
 
A megállapított szankció a Hatóság álláspontja szerint megfelel a fokozatosság és arányosság 
követelményének, valamint a kötelező rendelkezések alkalmasak arra, hogy a Vállalkozás a jövőben 
jogkövető magatartást tanúsítson az elektronikus kereskedelem területén. A bírság ennél magasabb 
összegben való meghatározása nem volt indokolt, figyelembe véve az eset körülményeire jellemző 
enyhítő és súlyosító körülmények arányára.  

9. Hatásköri és illetékességi szabályok 

 
A Hatóság által kifogásolt magatartás tekintetében nem valósultak meg az Fttv. 11. § (2) bekezdésében 
nevesített körülmények és a feltételezett jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével 
az Fttv. 11. § (1) bekezdésében nevesített szempontok alapján sem állapítható meg a gazdasági 
verseny érdemi befolyásolására alkalmasság, mivel a Vállalkozás megtévesztő tájékoztatása csak a 
weboldalának pár aloldalán jelent meg, a fentiekben részletezettek miatt a tájékoztatások vizsgálatára és 
az eljárásra a fogyasztóvédelmi hatóságnak volt hatásköre. 
 
A Hatóság döntését az Fttv. 10. § (1) és (4) bekezdése, 19. § a) pontja, a 21. § (1) bekezdése, a Korm. 
rendelet 31. §-a, az Ektv. 16/A. § (1)-(5) bekezdése, az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdés a) pontja, (2) 
bekezdése, 45/A. § (3) bekezdés a), e) és g) pontja, a Pftv. 15. §-a, a Statútum rendelet 1. § a) pontja, 2. 
§-a, 3. § (4) bekezdés d) és j) pontjában biztosított hatáskörében, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés c) 
pontja  szerinti illetékességi ok alapján eljárva hozta meg. 
 
Az OGYÉI megkeresésére az 531/2017. Korm. rendelet 1. melléklet 6. táblázat (Fogyasztóvédelmi 
ügyek) 5-6. pontjai értelmében került sor. Az OGYÉI szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 80. § (1) 
bekezdése, a 81. §, és az 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, az 531/2017. Korm. rendelet 1. 
melléklet 6/5. pontjában, valamint a Kr. 6. § (1) bekezdés d) és e) pontjaiban meghatározott kijelölés 
alapján, a 28/2015. Korm. rendelet 3.§ o) pontjában megállapított hatáskörében, országos 
illetékességgel eljárva hozta meg. A szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos jogorvoslati jogról szóló 
tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul. 

10. Záró rendelkezések 

 
A döntés alakszerűségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 
bekezdései alapozzák meg. A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén 
irányadó jogkövetkezményekről az Ákr. 132-138. §-ai rendelkeznek. A pénzfizetési kötelezettség 
késedelmes teljesítése esetén irányadó késedelmi pótlék és annak mértéke az Fgytv. 48. § (6) 
bekezdése, valamint az Ákr. 135. §-a alapján került meghatározásra. 
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A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel 
szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset 
benyújtásának helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szabályozza. A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § 
(1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése (bíróság hatásköre, illetékessége), 37-40. §-ai, 50-55. §-ai 
(azonnali jogvédelem és halasztó hatály) rendelkeznek.  
 
A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § 
(1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.  
 
Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól a 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) 605.§-a, 608.§-a és 611.§-a  
rendelkeznek. 
 
Az Fgytv. 51. § (3) bekezdése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a határozatot véglegessé válását 
követően a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján is közzé teszi.  
 
A Ksztv. 3. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság a döntés adatait a jogorvoslati kérelem benyújtására 
nyitva álló idő elteltével egyidejűleg bejegyzi a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába, mely azokat a 
bejegyzés időpontjától számított három évig tartalmazza. 
 
Budapest, 2022.07.22. 
Végleges: 2022.08.02. 
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