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H A T Á R O Z A T  

 
 

A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) a Synistrade Kft. terhére (székhely: 7030 Paks Tavasz u. 14..; adószám: 
24080099-2-17, a továbbiakban: Vállalkozás)  
 

200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 

 

Ezen túlmenően a Kormányhivatal kötelezi a Vállalkozást arra, hogy az általa üzemeltetett, 
https://www.hevedercsat.hu/ megnevezésű webáruházban végzett elektronikus kereskedelmi 
tevékenység során 
 

- a kellékszavatosságról szóló információk esetében ne alkalmazzon megtévesztő 
tájékoztatást 

- a szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozó tájékoztatás esetében adjon pontos 
információt a szállítási költségről 

 
A fenti kötelezettségének a Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni. 
A határozat a közléssel végleges. 

Kötelezi továbbá a Vállalkozást arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás során észlelt hiba, 
hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Kormányhivatalt a 
határozat véglegessé válását követő 30 napon belül értesítse. 

A bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01040030-
00000000 számú számlájára átutalással köteles befizetni, a bírságösszegnek a határozat véglegessé 
válását követően 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. Az átutalás során jelölni kell a 
határozat ügyiratszámát, a vállalkozás nevét, székhelyét, a határozaton szereplő modulszámot, továbbá 
a „Tolna Megye” és a „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.  

Amennyiben a bírságösszeg a jelzett időpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy annak behajtása 
iránt intézkedem. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. 

A véglegesen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 
foganatosító szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, a 
kötelezettel szemben pénzbírságot szabhat ki, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.  

A Kormányhivatal felhívja 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 

https://www.hevedercsat.hu/


Fgytv.) 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt 
megsértését, úgy a hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 15. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése 
értelmében, az ott meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab 
ki. 

E határozat ellen a bíróságnál – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható. A keresetet 
jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül a Pécsi Törvényszéknek címezve (7621 Pécs, 
Rákóczi u. 34.), de az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervnél (pl. Tolna Megyei 
Kormányhivatal 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.) kell – a következő bekezdés szerint - írásban 
benyújtani.  

A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő 
képviselője a keresetlevelet és ezek mellékletét választása szerint postai úton, közvetlenül a bíróságnál 
vagy elektronikus úton is benyújthatja. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet 
jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.  

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett a) az ügyfélként eljáró: gazdálkodó szervezet, 
állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság 
valamint b) az ügyfél jogi képviselője minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-
ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is 
elektronikusan kézbesít a részére. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett felperes az 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon 
keresztül köteles benyújtani a keresetlevelet. 

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője 
esetében az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az 
eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő 
benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni. 

Amennyiben adott ügytípusban törvény alapján a keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani, az 
elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet elektronikus úton az alábbi 
elérhetőségen, az ott meghatározott nyomtatványon adhatja be: https://birosag.hu/eljarasok-
nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A 
keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben 
azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes 
bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten 
leróni (megelőlegezni) nem kell.  

 
I N D O K O L Á S 

 
A Kormányhivatal munkatársa – az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése 
elnevezésű országos témavizsgálat keretében – 2022. október 13. napján ellenőrizte a 
https://www.hevedercsat.hu/ megnevezésű webáruházat, melyet a Synistrade Kft. működtet. 
 
Az ellenőrzés megállapításait a TJ-E0233 sorszámú ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiak 
szerint: 
 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2022.04.11. napján végzett hatósági ellenőrzés 

megállapításai alapján meghozott TOO/FOGY/343-5/2022. iktatószámú figyelmeztetés és kötelezésre 

szóló határozatban foglaltakban az ellenőrzött egység üzemeltetője eleget tett-e. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok
https://www.hevedercsat.hu/


Az ellenőrzés keretében próbavásárlást nem volt szükséges elvégezni, így regisztrációra sem került sor. 

A vizsgálattal párhuzamosan került sor a webáruház tartalmi ellenőrzésére, vizsgált linkek lementésére 

és kinyomtatására, melyek a hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

A jegyzőkönyv alapadatai a www.e-cegjegyzek.hu nyilvános, elektronikus adatbázis segítségével 
kerültek kitöltésre. 

A honlap ellenőrzése során az alábbi adatok, feltételek valamint tájékoztatások tekintetében hiányosság 

nem megfelelőség nem került megállapításra: 

 Szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok tekintetében; 

 Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás tekintetében; 

 Szerződéskötés technikai feltételei tekintetében; 

 A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében. 

 

A honlap ellenőrzése során az alábbi nem megfelelőségek kerültek megállapításra: 

A kellékszavatosságról szóló tájékoztatás esetében az alábbi megtévesztő/félrevezető volt, mivel: 

A https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-felhasznalasi-feltetelek.html link alatt az alábbi olvasható: 

 „Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy a Társaságunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel 

járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaságunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve 

mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.” 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerint:  

 „Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom 

szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó 

kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, 

illetve mással sem javíttathatja ki azt.” 

A kellékszavatosságról szóló tájékoztatás az alábbiakban megtévesztő/félrevezető volt: 

A https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-felhasznalasi-feltetelek.html link alatt a 

kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatások ellentmondásos információkat tartalmaztak: 

 „Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru a teljesítés 

időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, 

kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.” 

 „A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaságunk 

nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön 

által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.” 

A TOO/FOGY/343-5/2022. iktatószámú figyelmeztetés és kötelezésre szóló határozatban foglaltakon 

kívül az alábbi nem megfelelőségek kerültek megállapításra: 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-felhasznalasi-feltetelek.html
https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00
https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-felhasznalasi-feltetelek.html


Szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás esetében az alábbi nem 

megfelelő: 

 A vállalkozás írásban nem tájékoztatta a fogyasztókat a webáruházban a szállítás költségeiről. A 
díjszabásra csak egy hivatkozás (link) utal. 

A https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-felhasznalasi-feltetelek.html link alatt az alábbi olvasható: 

 „Az átvétel díja minden esetben a futárszolgálat aktuális díjszabásához igazodik, mely az alábbi linken 
keresztül érhető el: https://www.posta.hu/kuldemeny_kuldese/mpl_postacsomag” 
A https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-szallitasi-feltetelek.html link alatt az alábbi olvasható: 

 

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Vállalkozás nem teljes körűen tett eleget a 
TOO/FOGY/343-5/2022. iktatószámú határozatban foglaltaknak, továbbá egyéb új hiányosság is 
megállapításra került. 
 
Az ellenőrzés során tett megállapítások alapján a Kormányhivatal 2022. október 13. napján a fenti 
ügyiratszámon hivatalból eljárást indított, amelyről értesítette a Vállalkozást. 
 
A Vállalkozás jelen határozat meghozataláig nyilatkozatot nem küldött. 
 
 
A Kormányhivatal az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hozta meg döntését: 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdésének h) pontja szerint: 
11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését 
megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a 
vállalkozás panaszkezelési módjáról; 
 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének m) pontja szerint: 
11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését 
megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
 
 
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Fttv.). 3. § bekezdés (1)-(3) pontjai szerint: 
3. § (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. 
(2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, 

https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-felhasznalasi-feltetelek.html
https://www.posta.hu/kuldemeny_kuldese/mpl_postacsomag
https://www.hevedercsat.hu/hevedercsatok-szallitasi-feltetelek.html


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 
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 (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre 
alkalmas. 
(3) A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). 
Az Fttv. 3. § (5) bekezdése szerint: 
3. § (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. 
(5) 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. 6. § (1) bekezdésének i) pontja szerint: 
(1) 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: 
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos 
jogkövetkezmények kockázata. 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése szerint: 
7. §12 (1) 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 (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás). 
 

Az Fttv. 10. § (1) bekezdése szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
miatt a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Az Fttv. 21. § (1) 
bekezdés alapján az e törvény rendelkezései az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi 
rendelkezések.  

A fentiek alapján az alábbi tényállást állapította meg a Kormányhivatal: 
 
A Vállalkozás a kellékszavatosságra vonatkozó információkat, nem megfelelő, megtévesztő módon 
tűntette fel, a Vállalkozás ezzel ismételten sértette meg ugyanazon jogszabályt, mivel nem teljes körűen 
tett eleget a Kormányhivatal TOO/FOGY/343-5/2022. iktatószámú határozatában foglaltaknak. Ezen 
túlmenően az ellenőrzés során új jogsértés is feltárásra került, a Vállalkozás nem tájékoztatta a 
fogyasztókat a szállítási költségről. 
 

A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek: 

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Vállalkozás megsértette az  
- a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h, m, pontjait,  
- az Fttv.3. § (1) bekezdését, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára és a 7.§ (1) bekezdését 

 
A döntés meghozatala során a Kormányhivatal a mérlegelési szempontokat az alábbi 
jogszabályhelyek alapján vette figyelembe: 
 



A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció 
tv.) 2. § (1) bekezdése értelmében „ a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása 
esetén a közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz. 
(3) Közigazgatási szabályszegés esetén a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók: 

a) figyelmeztetés, 

c) közigazgatási bírság, 

d) tevékenység végzésétől történő eltiltás, 

e) elkobzás. 

(4) Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet további közigazgatási 
szankciókat állapíthat meg.” 

 

A Szankció tv. 6. § (3) bekezdése alapján „figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha 
közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási 
szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő 
visszatartó hatás várható.” 
 
A Szankció tv.10. § (1) „Közigazgatási bírság kiszabása esetén a hatóság – törvényben, 
kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott további szempontok mellett – az 
eset összes lényeges körülményét, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről: 
a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 
kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, 
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 
d) a jogsértő állapot időtartamát, 
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.” 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, „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 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, 
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását, 

illetve értékesítését, 
e)

 * 
 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottak szerinti dolgot 

jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére megsemmisíteni, 
f)

 * 
 

g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet 
ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a 
fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, 

h) a 16/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés 
megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve 
a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a 
jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását, 

i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.” 
 
Az Fgytv. 47.  § (2) bekezdése szerint „az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása 
esetén a fogyasztóvédelmi 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.” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv#lbj255id6260
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv#lbj256id6260


Az Fgytv. 47. § (3) bekezdése szerint „jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi 

rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket határozhat meg.” 

Az Fgytv. 47. § (4) bekezdése alapján „az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is 

megállapíthatók.” 

Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése értelmében „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.” 
 
Az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése értelmében „az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ismételten 
megállapított jogsértése esetén a bírság összege 200 ezer forinttól 

a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá 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 2 milliárd forintig, 

b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió 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.”  

Az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése szerint „a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, ha 

a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító véglegessé vált határozatában a vállalkozás 
számára előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidő lejártát követő 
hat hónapon belül a vállalkozás - amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon 
telephelyen - ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette.” 

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 által hozott véglegessé vált döntést vagy a 
bíróság által hozott jogerős döntést, valamint az azzal kapcsolatos alábbi adatokat: 

a) a közzététel e § szerinti jogcímét, 

b) a véglegessé válásra vagy jogerőre történő utalást, 

c) az eljáró hatóság vagy bíróság megnevezését, 

d) az ügy számát és tárgyát, 

e) a jogsértő vállalkozás nevét, székhelyét, a nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát és 

adószámát, 

f) a vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára 

beazonosítható elnevezését, honlapjának címét, 

g) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényére történő utalást, 

h) a megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését, valamint 



i) a közzététel napját és a honlapról történő törlés (7) bekezdés szerinti várható időpontját. 

 

A fentiekre tekintettel az Fgytv. 47. § (1) bekezdés c), i) pontja és a (2) bekezdése, az Fgytv. 47/C. § (1a) 
bek. a) pontja alapján szabta ki a szankciót a Kormányhivatal. 

A döntés során az alábbi mérlegelési szempontok kerültek figyelembevételre: 

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.” 

A webáruház tartalma a megjelenítés módjából adódóan nagyobb, szélesebb fogyasztói kör számára 
válhatott megismerhetővé, elérhetővé. A hatóság figyelembe vette azt is, hogy a Vállalkozás a 
jogsértéseket összesen egy webáruház (a hatóság által ellenőrzött ismételten webáruház) esetében 
valósította meg. A jogsértő állapot - az ellenőrzés időpontjához mérten régebbi - időtartama tekintetében 
a határozat meghozatala során adat nem állt rendelkezésre, a jogsértések a hatóság ellenőrzése során 
bizonyítottan megvalósultak. 
 
A kellékszavatosság, jogintézményéről szóló tájékoztatás nem megfelelősége, pontatlansága, illetve 
megtévesztő volta a fogyasztó tájékoztatáshoz és a jogérvényesítéshez fűződő érdekét sérti, mivel a 
nem megfelelő információ birtokában a termék meghibásodása esetében a fogyasztó nem rendelkezik 
kellő információval, a szavatossági jogaival kapcsolatban. 
 
A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy az áru vagy szolgáltatás 
ellenértékén kívül milyen egyéb fizetési kötelezettség terheli majd a szerződés teljesítése során. A 
szolgáltatónak már a honlapon egyértelműen és átláthatóan kell a szállítási és esetlegesen a 
csomagolásért felszámított költségekre is kifejezetten utalnia, hogy a fogyasztó ezekkel a többlet anyagi 
terhekkel előre számolhasson. A szállítási költségről szóló tájékoztatás hiánya, a fogyasztót olyan 
döntésre késztetheti, amit egyébként nem hozott volna meg, mivel a fogyasztó döntését nem a 
ténylegesen várható költségek ismeretében hozza meg, ezzel sérül a fogyasztó tájékoztatáshoz való 
érdeke. 
 
A webáruházban szereplő megtévesztő tájékoztatásokkal a fogyasztó tájékoztatáshoz és 
jogérvényesítéshez való érdeke sérül. 
 
A Kormányhivatal a Vállalkozás vonatkozásában a korábban szankcionált Ügyfelek bejegyzett döntéseit 
tartalmazó Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában (a továbbiakban: Nyilvántartás) 20221116-
001051 számon keresési igazolást generált, mely keresési igazolás alapján a Vállalkozás esetében a 
nyilvántartásban korábban már szankció került bejegyzésre. A Kormányhivatalnál vezetett nyilvántartás 
alapján a 2022.05.20. napján véglegessé vált, TOO/FOGY/343-5/2022. számú határozattal korábban 
már szankció meghatározására került sor a Vállalkozás terhére, ugyanezen jogsértés okán.  
 
A fent kifejtettekre tekintettel az eljárás során a szankció kiszabásánál a Kormányhivatal mérlegelte a 
Szankció tv. 6. § (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény alkalmazásának a lehetőségét is, azonban 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ismételt jogsértés megállapítása esetében a 
vonatkozó jogszabály szerinti bírságösszeg kiszabástól eltekinteni nem lehet. 
 
Jelen esetben tehát a rendelkező részben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását 
tartotta indokoltnak a Kormányhivatal a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatásához fűződő érdekeinek védelme érdekében. Mindemellett szükségesnek tartotta a 
vállalkozás számára a jogsértő magatartás folytatását megtiltani, továbbá kötelezni annak érdekében, 
hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson. 

Továbbá tájékoztatja a Kormányhivatal a Vállalkozást, hogy az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése 
értelmében a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján a 
törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott elektronikus 



kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi 
hatóság által hozott véglegessé vált döntés, valamint az azzal kapcsolatos adatok közzétételre 
kerülnek. 
 

A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén irányadó késedelmi pótlékot és annak 
mértékét az Fgytv. 48. § (6) bekezdése, valamint az Ákr. 135. §-a (1) bekezdése alapján határozta meg 
a Kormányhivatal. 
 
A döntést a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdésben és a 81. § (3) 
bekezdésben meghatározottak szerint, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (1)-
(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 1-2. §-aiban biztosított hatáskörében és az Ákr. 16. § (1) bekezdés  szerinti illetékességi ok 
alapján eljárva hozta meg a Kormányhivatal. 
 
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése 
alapján a keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény 
közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez 
benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de 
legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú 
közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási 
szervnél kell benyújtani.  
A Kp. 39. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet 
jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.  
A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi 
képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv 
jogorvoslati szervéhez (a továbbiakban: jogorvoslati szerv) nyújtotta be. Ebben az esetben a 
keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. 
§ (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a 
közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel 
nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés 
feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi 
az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. 
A Kp. 28. § (1) bekezdése alapján a beadványt elektronikus úton, postai úton vagy közvetlenül a 
bíróságnál kell benyújtani. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja. 
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. §. (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó 
szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási 
hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője. 
A Kp. 13. § (1) bekezdése alapján, ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre 
az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási tevékenység 
megvalósult. Ha a vitatott közigazgatási cselekményt többfokú eljárásban valósították meg, a perre az a 
bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósult. 
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 4. számú melléklet 6. pontja alapján a közigazgatási kollégiummal működő 
törvényszékek illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Baranya, Somogy, Tolna megye területén 
a Pécsi Törvényszék illetékes. 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) A törvényszéken 
tanácsok, csoportok és büntető, polgári, gazdasági, valamint munkaügyi kollégiumok működnek. A 
Fővárosi Törvényszéken, a Budapest Környéki Törvényszéken, a Debreceni Törvényszéken, a Győri 
Törvényszéken, a Miskolci Törvényszéken, a Pécsi Törvényszéken, a Szegedi Törvényszéken és a 
Veszprémi Törvényszéken közigazgatási kollégium is működik. A közigazgatási kollégium kivételével a 
kollégiumok összevontan is működhetnek. 
(6) Közigazgatási jogvitákban a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon a közigazgatási 
kollégiummal rendelkező törvényszékek törvényben meghatározott illetékességi területtel járnak el.  



A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem 
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A (2) bekezdés kimondja, 
hogy tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. A tárgyalás tartása 
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  
A Kp. 39. § (6) bekezdése kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél 
benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  
A Kp. 50. § (1) bekezdése alapján akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az 
azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett 
jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a 
perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali 
jogvédelmet kérhet.  
 
A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, 
a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) 
bekezdés alapján a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali 
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A 
kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 
 
Az elektronikus benyújtásról a Kp. 29. §-a és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
604-621. §-ai szólnak. 
 
 
A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § - 114. §-a szabályozzák. 
 
A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) 
bekezdése, továbbá a Kp. 35.§-a rendelkezik. 
 
 
 
Szekszárd, elektronikus aláírás napján 
 
 
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából 
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