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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 Red Nose Media Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79., 
adószám: 27770029-2-13, cégjegyzék szám: 13-09-218735, a továbbiakban: Társaság, ill. Vállalkozás) 
ügyében a PE/002/2196-4/2022. iktatószámon, a Vállalkozás által üzemeltetett https://zennatural.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/50534-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása 
figyelembevételével — 

 
I. a Társaság terhére 

 
110.000 Ft, azaz száztízezer forint 

 
fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 
 
II. Továbbá a Hatóság  
 

kötelezi 

 
a Vállalkozást arra, hogy a jelen határozat 3. ill. 4. pontjában felsorolt, a fogyasztóvédelmi 
hatóság eljárása során észlelt, és a határozat meghozataláig még meg nem szüntetett hiba, 
hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében intézkedjen és megtett intézkedéséről a 
Hatóságot a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Hivatali kapun keresztül 
értesítse.  
 
III. A Hatóság ezúton tájékoztatja a Társaságot, hogy az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet OGYÉI/50534-2/2022. számú, ez eljárás során kifejtett 
szakhatósági állásfoglalása szerint: 
 

1) A https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto weboldalon eladásra kínált „Amazonit 
karkötő” megnevezésű ásvány karkötő termékről megállapítható, hogy a kereskedelmi 
gyakorlatban kommunikált a terméknek tulajdonított hatások alapján megfeleltethető az 
orvostechnikai eszköz fogalommeghatározásnak, így az orvostechnikai eszköznek 
minősül, a termékeket nem kíséri a jogszerű forgalomba hozatal igazolására és a 
megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásának igazolására szolgáló kötelező gyártói 
dokumentáció.  

2) Megállapítható továbbá, hogy a https://zennatural.hu/ weboldalon a kereskedelmi 
kommunikációban gyógyító hatást tulajdonítanak számos ásványi ékszernek, így azok 
megfeleltethetők az orvostechnikai eszköz fogalommeghatározásnak, orvostechnikai 
eszköznek minősülnek.  

3) Mindezen termékek, mint orvostechnikai eszközök jogszerű kereskedelmi gyakorlatának 
megítélésére az OGYÉI-nek nem áll rendelkezésre elegendő adat.  

 

https://zennatural.hu/
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A Hatóság eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről rendelkezni 
nem volt szükséges. 
 
A fogyasztóvédelmi bírságot (110.000,-Ft, azaz száztízezer 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/002/2196-10/2022.), 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. § 
(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. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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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 Szignalizáció 

 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához 2022. május 27-én bejelentés érkezett a 
zennatural.hu webáruházzal szemben. Amit a Somogy megyei hatóság 2022. július 8-án kelt 
SO/FOGY/2-25/2022. számú átiratában jelzett a Társaság székhelye szerint illetékes Pest Megyei 
Kormányhivatal (Hatóság) részére, s mely PE/002/2196-1/2022. számon került a Hatóságnál iktatásra. 
 
1.1.1 A panaszbejelentés tartalma 
 
A bejelentés szerint a webáruházban nem elérhető az elállási nyilatkozat mintája, ha a fogyasztó 
letöltötte az ÁSZF-et, és rákattintott az elállási nyilatkozat menüpontra, a felület átvitte az alábbi oldalra: 
Page Not Found - Myshine (https://myshine.hu). Ezt a bejelentő megtévesztőnek ítélte. Valamint a 
vállalkozás nem tünteti fel a visszaküldési címet, azt külön e-mailben kellett kérni. Miután nem találta 
meg a honlapon a visszaküldési címet, csak a székhely címet, ahova fel van tüntetve, hogy nem 
postázási cím, a kapcsolatok menüpontban 20222.05.20-án felvette a céggel a kapcsolatot.  Ennek 
során a vállalkozás viszont egy másik társaság nevét és címét adta meg a visszaküldés kapcsán (Bridge 
Logistics Kft, 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/H).  
 
A weboldalon biztonságos vásárlást, 100%-os pénzvisszafizetési garanciát hirdetnek az alábbi 
szöveggel: "Ha nem vagy 100%-ig elégedett a weboldalunkon tett vásárlásoddal, MINÉL ELŐBB tudasd 
azt velünk, a többit pedig bízd ránk. Velünk 100% garanciát kapsz: bármely terméket visszaküldhetsz 
nekünk a kézhezvételtől számított 14 napon belül anélkül, hogy meg kellene indokolnod annak okát." 
 
2022.05.27-én kapott egy újabb e-mailt, hogy a tasakot, ami véleménye szerint a csomagolás része volt, 
nem küldte vissza, ezért annak az árát (500,-Ft) levonják a visszautalt összegből. A tasak nem lett 
kiszámlázva, ajándékként sincs feltüntetve sehol, a bejelentő nem kérte. Amiben érkezett a karkötő, szét 
volt szakadva, ezért kidobta. Az ÁSZF-ben sem írnak csomagolásról, és arról sem, hogy abban kell 
visszaküldeni. A számlán sem szerepel, hogy a csomagolást kifizette volna, amit most levontak tőle. 
 
1.1.2 A Somogy Megyei Kormányhivatal kérelemre való eljárása a panasz kapcsán 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal 2022. július 12-én kelt SO/FOGY/345-8/2022.

1
 számú határozatával 

figyelmeztetésben részesítette a Red Nose Media Kft-t a jótállásra és a távollévők között kötött 
szerződés megkötését megelőző tájékoztatásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése 
miatt. Egyben kötelezte arra, hogy a forgalmazott - kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék - 
értékesítésekor a fogyasztó részére a jogszabályban meghatározottak szerint hiánytalan tartalommal 
adjanak át jótállási jegyet, valamint legkésőbb a termék átadásáig a jogszabályi előírásoknak 

                                                      
1
 Publikus változat elérhető itt: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jogeros_hatarozatok_tartalom  

https://myshine.hu/
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jogeros_hatarozatok_tartalom
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megfelelően tartós adathordozón adjanak visszaigazolást a fogyasztóknak az elállás nyilatkozat-
mintáról.  
 
A határozat szerint a megadott adatok alapján a kérelmező fél által rendelt „Amazonit karkötő‖ az egyes 
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
mellékletének 22. pontja alapján (10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek) jótállásra kötelezett 
termék, így a vállalkozásnak jótállási jegyet kellett volna biztosítani a kérelmező részére, amit nem tett 
meg. 
 
Tekintettel arra, hogy az elállással kapcsolatos és az utána bejelentett kérelmezői panaszt, miszerint 
elálláskor a fogyasztó nem a teljes vételárat kapta vissza (mivel levonták a tasak díját), csak a Somogy 
Megyei Kormányhivatalnak nyújtotta be, az eladó felé a problémát nem jelezte, így a panaszkezelés 
tekintetében a Somogy megyei hatóság a panaszkezelésre vonatkozó jogsértést nem tudott felderíteni, 
mert konkrét panaszt a vállalkozás felé a fogyasztó nem jelzett. A kérelemnek a termék teljes árának 
visszatérítésének kikényszerítésére vonatkozó részét pedig hatáskör hiánya miatt visszautasította, és 
tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy e tekintetben a lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez 
fordulhat. 
 
A Korm. rendelet előzetes tájékoztatás tekintetében nem írja elő elállás esetén a visszaküldendő cím 
feltüntetését, csak a vállalkozás székhelyét, így e tekintetben valamint a becsatolt dokumentumok, 
levelezések alapján egyéb megtévesztő kereskedelmi tevékenységet nem állapított meg a Somogy 
megyei hatóság a kérelem keretei között. 
 
1.2 Próbarendelés 

A fentiek alapján Hatóságom a webáruház és az üzemeltetője hivatalbóli ellenőrzését tartotta 
indokoltnak. Ennek keretében a próbarendelésről készült PE/002/2196-2/2022. számú hivatalos 
feljegyzés tartalmazza a vizsgálat és a feltárt szabálytalanságok részletes leírását, utóbbiak jelen döntés 
3/B/2. pontjában kerültek rögzítésre. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal (Hatóság) szúrópróbaszerű kiválasztás révén 2022. augusztus 4-én 
próbarendelési folyamatot kezdett a https://zennatural.hu/ weboldalon. Kiválasztásra került egy Amazonit 
karkötő 10.990,-Ft értékben, erről a linkről: https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto.  
 
A termék adatlapján a következő tájékoztatás szerepel: „Amazonit hatásai: lelkierő, depresszió, 
pajzsmirigy, máj, csontritkulás, menstruációs panaszok, elektromágneses szennyeződés. Anyagok: 
Amazonit, kristály, bőr. Hossz: Kb. 50 cm, háromszori feltekerés + 3 állítható méret. Vásárlás előtt mérd 
meg a csuklód méretét, ez a Te felelősséged. Szeretettel, kézzel készített gondos alkotás. A Zen 
Natural-nál minden ékszerek kézzel készülnek és egyedülállóak. Minden kő gondosan lett kiválasztva, 
és csak a legjobb minőségű drágaköveket kínáljuk. Vedd figyelembe, hogy minden darab egyedileg, 
kézzel készül, ezért apró eltérések lehetnek. Bővebben a rajta levő kövekről és hatásairól lentebb.‖ 
 
Lejjebb pedig ez a leírás: „Az Amazonit, más néven zöld földpát, a torok és a szív csakra köve. Lelkierőt 
ad és pozitív gondolkodást hoz. Segít a gyászban, feloldja a szomorúságot és megnyugtatja a viselőjét. 
Pozitív hatással van az idegrendszerre, torokra, pajzsmirigyre, májra és csontritkulás esetén is 
hatékonyan alkalmazható. Mivel erős görcsoldó, így ajánlott, hogy szülés közben a kezünkbe tartsuk, 
illetve a menstruációs panaszokat is enyhíti. Védelmet biztosít az elektromágneses szennyeződés ellen, 
ezért ajánlott az asztalunkra tenni, ha sokat vagyunk számítógép előtt.‖ 
 
Figyelemmel a leírásban szereplő, gyógyhatásra és betegségek kezelésére utaló állításokra, a Hatóság 
indokoltnak tartotta az OGYÉI megkeresését szakhatósági állásfoglalás kialakítása céljából. A 
weboldalon található letölthető használati-kezelési útmutató a karkötők kapcsán ezen a linken: 
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/03/A%CC%81SVA%CC%81NY-KARKO%CC%88T-
HASZNA%CC%81LATI-U%CC%81TMUTATO%CC%81.pdf  
 
A termékekből augusztus 7-én egyet kosárba rakva a kosár megtekintésekor felső ablakban tájékoztat a 
kereskedő arról, hogy 15.000,-Ft felett díjmentes a kiszállítás, 3 db terméktől ajándék díszdobozt 
biztosítanak. Ugyanakkor augusztus 8-tól a főoldalon és a termékoldalon is az szerepel, hogy 20.000,-Ft 
felett díjmentes a szállítás. 

https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/03/A%CC%81SVA%CC%81NY-KARKO%CC%88T-HASZNA%CC%81LATI-U%CC%81TMUTATO%CC%81.pdf
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/03/A%CC%81SVA%CC%81NY-KARKO%CC%88T-HASZNA%CC%81LATI-U%CC%81TMUTATO%CC%81.pdf
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főoldalon 

 
 

főoldalon (Limitált ideig! – a 20.000,-Ft-ot jelöli kedvezményeknek) 

 
 

kosárban 2022. augusztus 7-én 

 
 
A szállítási díj ingyenességére vonatkozó tájékoztatás tehát amiatt megtévesztő, mert az előző napi 
limithez képest nem is kedvezményesebb, hanem emeltebb összegű az ingyenességi korlát, ráadásul a 
limitált időszak sincs megjelölve. Az ÁSZF-ben pedig egyáltalán nincs konkrét szállítási díj megjelölve, 
így az ingyenességre vonatkozó információk sem, hanem a honlapon feltüntetettekre hivatkozik. A 
kiszállítás díja a rendelési folyamatban 1.190,-Ft-nak van jelölve, a webshop főoldalán a „Szállítás‖ belső 
oldali menüpontban 1.290,-Ft szerepel, az ÁSZF-ben pedig nincs konkrét összeg. 
 
A rendelési folyamatban 3 darab termék, de akár 5 termék megrendelése esetén is csak 1 db ajándék 
díszdobozt enged rögzíteni a rendszer, így a „3 db terméktől ajándék díszdobozok‖ promóció is 
megtévesztő a fogyasztók számára, mert csak 1 db ajándék dobozról (s nem dobozokról) van szó. 
 
A kosárban a próbarendelt termék kapcsán 1.190,-Ft-os kiszállítási díjat jelöl a rendszer, választható 
még a postapont (bankkártyás fizetéssel) 1.190,-Ft. A házhozszállításnál a rendelési folyamatból nem 
derül ki, hogy bankkártyával lehet-e fizetni a futárnál, az az ÁSZF-ből sem derül ki. Erre vonatkozó 
információt csak a megrendelés elküldése utáni visszaigazolás tartalmaz. 
 
A megrendelés következő szakaszában szerepel az a tájékoztatás, hogy 50.000,-Ft feletti rendelés 
esetén utánvételes rendelés nem lehetséges, csak kártyás (vagyis online, előre) fizetés. Valamint az, 
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hogy „15.000,-Ft feletti rendelésnél pipáld ki az ingyenes szállítást‖, „Postapontra való szállítás csak 
bankkártyás fizetéssel lehetséges.‖ Ezek a fizetési feltételek nem szerepelnek az általános szerződési 
feltételekben. 
 
Itt lehet megadni a személyes adatokat, postacímet, megjelenik a rendelés tartalma, a szállítási költség, 
a fizetési módot lehet kiválasztani (utánvételes fizetés), bankkártyás fizetés. Az ÁSZF-ben ezen túl az 
átutalásos számlafizetési mód is szerepel, azt a rendelési folyamatban azonban választani nem lehet. 
 
Nincs tájékoztatás arról, hogy a futárnál lehet-e bankkártyával fizetni, illetve van-e az utánvételi fizetési 
módnak technikai költsége. 
 
A megrendelés elküldése előtt el kell fogadni az ÁSZF-et, mely linkre kattintva beépülő ablakban jelenik 
meg az ÁSZF tartalma. A megrendelés elküldése gomb kapcsán nincs aktívan, a fogyasztó által 
elfogadandó figyelemfelhívás a fizetési kötelezettségről. Az az ÁSZF-ben szerepel: „Ön a „Megrendelés 
elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, 
és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von 
maga után‖. 
 
A weboldali visszaigazoláson túl a megrendelés után a vásárláshoz használt e-mail címre 2022. 
augusztus 4-én 21:18-kor érkezett automatikus érkeztető üzenet a hello@zennatural.hu e-mail címről, 
melyben a teljes szerződést minden adatával leírják, egyéb tájékoztatás, csatolmány nincs az e-mailben. 
Ebben tájékoztatnak arról, hogy a futárnál lehet készpénzben vagy bankkártyával is fizetni, átutalást nem 
tudnak fogadni. Vagyis az ÁSZF-ben az átutalásra vonatkozó tájékoztatás megtévesztően szerepel. 
 
A megrendelés visszaigazolása augusztus 5-én 9:52-kor érkezett, melyben már arról értesítenek, hogy a 
csomagot átadták a futárszolgálatnak. A visszaigazolás mellékleteként szerepelt egy elállási 
nyilatkozatminta. Bár a Hatóság 09:54-kor jelezte elállási szándékát, a Vállalkozás sem akkor, sem azt 
követen – a feljegyzés megírásáig – arra nem reagált. 
 
Az elállási nyilatkozatmintában kifogásolt, hogy a vállalkozás azt kéri, hogy a fogyasztó azt aláírással 
lássa el, szkennelje be és úgy küldje vissza. Valamint kötelezi a fogyasztót arra, hogy: „a vásárlást 
igazoló eredeti! számlát mellékeld a visszaküldendő termék mellé!‖ Továbbá jelzi, hogy a székhelycíme 
nem visszaküldési cím, de a megfelelő postacímet nem közli. Azt írja, hogy „Mi elfogadjuk e-mailben is 
az elállást a könnyebb ügyintézésért‖. 
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a webáruház tényleges működésének bizonyítása érdekében 
végzett a Hatóság próbavásárlást, a fentiek szerint meg lehetett állapítani, hogy a megrendelés 
lehetséges, a webáruház működik. Elállási szándék bejelentésére 2022. augusztus 5-én 9:54-kor került 
sor, arra a vállalkozás augusztus 8-áig bezárólag nem válaszolt. 
 
1.3 A weboldal hatósági ellenőrzése 
 
Figyelemmel a panaszbejelentésre, a csodatermékeket érintő témavizsgálat keretében, „Az interneten 
kapható „csodát ígérő termékeket‖ értékesítő webáruházak ellenőrzéséhez‖ elnevezésű országos 
témavizsgálat alapján 2022. augusztus 4-10 között a Hatóság képviseletében ellenőrizésre került a 
https://zennatural.hu webáruház. 
 
A Hatóság a próbarendeléssel egyidejűleg ellenőrizte a Társaság weboldalán található tájékoztatási 
elemeket az elektronikus kereskedelmi, valamint piacfelügyeleti előírások érvényesülése tekintetében, 
valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló szabálytalanságok feltárása érdekében. Az 
ellenőrzés során a vásárlói vélemények valóságtartalmának ellenőrzése is szempont volt. 
 
A weboldal tájékoztatási elemeinek vizsgálata körében tett megállapításait a Hatóság PE/002/2196-
3/2022. számú hivatalos feljegyzésében rögzítette, melynek tartalmát részletesen jelen döntés 
(továbbiakban: Határozat) 3/B/3. pontja tartalmazza. 
 
 
 
 

mailto:hello@zennatural.hu
https://zennatural.hu/
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1.4 Eljárás megindítása hivatalból 
 
Mindezek alapján a Hatóság PE/002/2196-4/2022. számú, 2022. augusztus 12-én kelt végzésével 
értesítette a Vállalkozást az eljárás 2022. augusztus 4-ével való, hivatalbóli megindításáról, részletezve 
benne az ellenőrzés során tett megállapításokat, valamint tájékoztatva jogairól és kötelezettségeiről, 
egyben nyilatkozattételi jogáról is. Egyben 8 napon belüli adatszolgáltatásra hívva fel a Vállalkozást, 
hogy igazolja, hogy a honlap mióta működik a kifogásolt adattartalommal. A Vállalkozás ismertesse 
álláspontját a hatósági ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban, s adja elő azokat a tényeket, amelyek 
az ügy eldöntése szempontjából relevánsak lehetnek.  
 
Hitelt érdemlően igazolja, hogy a https://zennatural.hu domain címen (a főoldalon és az összes aloldalon 
– továbbiakban összefoglalóan: domain címen) megjelenített valamennyi vásárlói vélemény teljes 
mértékben megfelel a valóságnak, valós személyektől és egyúttal a Vállalkozás vásárlóitól származik! 
Nyilatkozzon arról, hogy a https://zennatural.hu domain címen megjelenített véleményeket a fogyasztók 
milyen módon tehették meg a Vállalkozás felé, és ennek módjáról a Vállalkozás a fogyasztókat mikor és 
milyen módon tájékoztatta! Nyilatkozzon továbbá arról, hogy a https://zennatural.hu domain címen 
kerültek-e megjelenítésre olyan vásárlói vélemények, amelyek megtételére a Vállalkozás által felajánlott 
bármilyen jellegű ellenszolgáltatás (árengedmény, kupon, stb.) ösztönző hatására került sor! Hitelt 
érdemlően, dokumentumokkal alátámasztva igazolja, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon a 
termékek adatlapján, valamint az Ásvány Lexikonban (https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/) szereplő, 
az ásványokkal kapcsolatos, betegségek kezelésére vonatkozó tényállítások a valóságnak megfelelnek! 
Szolgáltasson adatot, hogy milyen kapcsolatban áll a Bridge Logistics Kft-vel, és miért egy másik 
társaság számára kéri visszaküldeni a termékeket? Nyilatkozzon arról, hogy a kifogásolt információkat 
reklámozták-e országosan, vagy legalább három megyében. Szolgáltasson adatot arról, hogy milyen 
látogatottsága volt a honlapnak megindulása óta (oldalletöltések száma, egyedi látogatók száma), 
amennyiben ezt az adatot méri valamely módon (pl. Google Analitycs).  
 
A Hatóság felhívta a Vállalkozást, hogy csatolja az eljárás megindításának évére vonatkozó általános 
üzleti tervét, ennek hiányában a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás 
megindításának napjával, mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételét. (Különös tekintettel az üzleti 
években átlagosan foglalkoztatottak számára, valamint az értékesítés nettó árbevételére). A Hatóság 
továbbá felhívta a Társaság figyelmét arra, hogy a kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás 
valóságát igazolni köteles. Ha ennek nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt 
meg a valóságnak. 
 
1.5 Az OGYÉI szakhatósági állásfoglalásának megkérése 
 
A Hatóság augusztus 12-én kelt PE/002/2196-5/2022. számú végzésével megkereste az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Főigazgatóját (1135 Budapest, Szabolcs utca 33.) 
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://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto weboldalon ismertetett „Amazonit karkötő‖ 
elnevezésű termék orvostechnikai eszköznek minősül-e?  
 Amennyiben igen, a termék vonatkozásában a https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto 
weboldalon, valamint a https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/ linken megvalósított kereskedelmi gyakorlat 
az OGYÉI hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalára vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e?  
 
1.6 Az OGYÉI 2022. augusztus 16-án kelt OGYÉI/50534-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása 
 

A Hatóságnál PE/002/2196-6/2022. számmal beiktatott, 2022. augusztus 16-án kelt OGYÉI/50534-

2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának (részletesebb ismertetése a Határozat 3/A/2. pontjában) 

érdemi része a Határozat rendelkező részének III. pontjában került megjelenítésre. 

https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/
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1.7 A Társaság tájékoztatása az OGYÉI szakhatósági állásfoglalásáról 

 

Hatóságom 2022. augusztus 19-én kelt, PE/002/2196-7/2022. számú intézkedésével megküldte a 

Társaság számára az OGYÉI szakhatósági állásfoglalását véleményezés, nyilatkozattétel céljából. 

 

1.8 Adatszolgáltatásra felhívó végzés 

 

Valamint PE/002/2196-8/2022. számú végzésével adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre szólította fel a 

Vállalkozást, miszerint 8 napon belül – eljárási bírság terhe mellett - nyilatkozzon a Vállalkozás a 

https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto weboldalon eladásra kínált „Amazonit karkötő‖ 

megnevezésű ásvány karkötő vonatkozásában: 
- arról, hogy ki a termék gyártója (a beszerzést igazoló számla másolatával igazolva),  
- a termék 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 is, hogy a próbarendelt termék esetében kihelyezett magyar nyelvű tájékoztatást saját 

hatáskörében, vagy gyártói megbízásra helyezte ki a honlapon rögzített szöveg kontextusban. 

 

Nyilatkozzon továbbá a fentiek kapcsán a többi, hogy a Vállalkozás által a https://zennatural.hu/ 

weboldalon eladásra kínált ásványi anyagból készült termékek vonatkozásában is. A Hatóság 

felszólította a Vállalkozást adatközlésre abból a szempontból is, hogy a https://zennatural.hu/az-

asvanyokrol/ linken elhelyezett Ásvány Lexikon saját szellemi terméke, vagy milyen szakirodalmat 

használt fel hozzá? Valamint arra, hogy nyilatkozzon az OGYÉI 2022. augusztus 16-án kelt 

OGYÉI/50534-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásával kapcsolatban!  

 

1.9 A Társaság nyilatkozata 

 

A Vállalkozás 2022. augusztus 30-án küldte meg PE/002/2196-9/2022. számon iktatott nyilatkozatát és 

adatszolgáltatását, melyben előadta, hogy az Amazonit karkötő gyártója a Yiwu Shitao Arts Co.,ltd 

(Xiakunxi 7-3 2nd Floor, Doyang, Zhejiang Province, P.R. China), a beszerzésről szóló számlát csatolta. 

A gyártó nem tett nyilatkozatot arról, hogy a terméket orvostechnikai eszköznek minősítené, ezért a 

Társaság sem tekinti annak. Csatolta a dokumentációt a kért Amazonit és pár másik termékről. A 

dokumentáció a kő bevizsgálását és eredetiségét igazolja. A magyar nyelvű tájékoztatásokat saját 

hatáskörben helyezték ki, az említett forrásokból is, melyet sajnos nem tüntettek fel. 

 

A Társaság nyilatkozatában megjelölte, hogy mely szakirodalmak alapján helyezte ki magyar nyelvű 

tájékoztatását a kövek hatásáról
2
. Nyilatkozta továbbá, hogy fel volt tüntetve, hogy a termékek 

használata nem helyettesíti az orvosi kezelést. 

 

Az OGYÉI szakhatósági állásfoglalásával kapcsolatban előadták, hogy a termékeknek tulajdonított 

hatásokra vonatkozó tájékoztatásokat a nyílt forrásokból elérhető leírások alapján állították össze. Nem 

állt szándékukban orvostechnikai eszközként történő forgalmazásuk, így nem áll rendelkezésre ezzel 

kapcsolatos gyártói dokumentáció sem, a megjelölt forrásokból informálódtak. Az említett forrásokban, 

offline, online, és (épp a hétvégi kiállításon is, minden egyes kiállító), így fogalmazzák meg a 

tulajdonságukat, a közhiedelemben ezek alapján azonosítják őket, ezért orvostechnikai eszközként való 

forgalmazása nem állt szándékukban. Továbbá annyit emelnének ki az Ásványlexikon-ban említetteknél: 

„A kristályterápia alkalmazása azon a tapasztalati felismerésen alapul , hogy a különböző természetes 

kristályok energiai kisugárzása bizonyos feltételek közt gyógyhatású lehet .‖ A „lehet‖ szót, mint 

lehetségesként tüntették fel, megint csak a korábban behivatkozott forrásokból. Vásárlóik is az ékszert 

látják a termékeikben, mintsem bármilyen egészségügyi problémájukra való megoldást. 

                                                      
2
 Forrás: Sonja Heider: Gyógyító kövek könyve (Bioenergetic 2004.), Michael Gienger: Gyógyítókövek katalógusa ( Bioenergetic 

2007.), Michael Gienger – Joachim Goebel: Kristályvíz (Bioenergetic 2008.), Marianna Scheldrake: Kristálygyógyító (Édesvíz 
2004), Judy Hall:Kristálybiblia (Alexandra 2005), Kristály- kő és fémmágia enciklopédia (Édesvíz 2003.), Elke Lopez: Ezoterikus 
nemeskőgyógyászat (Magánkiadás), Michael Gienger: Elsősegély gyógyítókristályokkal (Édesvíz 2009.), John Farndon: Kőzetek 
és ásványok képes enciklopédiája (Athenaeum 2007.), Walter Schumann: Drágakőbiblia (M-Érték 2004.). 
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A Társaság továbbá állásfoglalást kérő levelet is küldött a Hatóság részére, mely PE/002/2347-1/2022. 

iktatószámon került befogadásra, és 2022. augusztus 12-én megválaszolásra. Ebben is tájékoztatásra 

került a Társaság a PE/002/2196-4/2022. számú végzéséről, az eljárás hivatalbóli megindulásáról. A 4-

es sorszámú végzésben foglaltakra a Társaság egyáltalán nem reagált, annak ellenére, hogy a végzést 

2022. augusztus 12-én a 027770029202208120948774912. számú letöltési igazolás szerint a 

Cégkapuról átvette. 

 

A Társaság 2022. szeptember 05-én, szabálytalan úton, e-mailben a Hatóság e-mail címére küldött 

tájékoztatása szerint szeretné jelezni, hogy az ügyiratszámok beküldésre kerültek és javításuk 

folyamatban van. Ezzel megbízott egy webshop jogászt, de még sajnos nem kapta meg tőle az 

anyagokat, hogy módosításra kerüljenek, az ÁSZF és egyéb javítandó. Amint megtörténik, jelentkezik. 

Mindenképp tőle várja, mert az lesz a hatályos, saját kútfőből nem szeretne módosítani, kérte a Hatóság 

türelmét. 

 

A Vállalkozás 2022. október 4-én értesítette e-mailben a Hatóságot arról, hogy a weboldalon elvégezték 

a szükséges módosításokat. Amennyiben a Hatóság további módosítani valót talál, kérték jelezni 

számukra.  

 
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 a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában 
 

 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‖);  

 a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: „Statútum R‖);  
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 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)
3
 

 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

4
 

(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

5
 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]. 

 Az Európai Bizottság 2021/C 525/01. számú közleménye. 
 
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. § c) és d) pontja alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, 
könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: 
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, 
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. 
 

                                                      
3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU  

4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=hu  

5
 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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A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) d) e) és h) i) l) m) n) pontja szerint üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan 
és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót: 
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; 
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai 
címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint 
megadott címtől eltér; 
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes 
összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre 
ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi 
költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a 
vállalkozás panaszkezelési módjáról; 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban 
foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 
l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a 
körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát; 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és 
annak feltételeiről. 
 
A Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdése szerint, ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött 
szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól 
látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó 
figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p) és r) pontjában meghatározott információkra. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a 
fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata 
fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció 
aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel 
járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, 
hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von 
maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés 
semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 
(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó 
szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozás i 
korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat. 
 
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
A 23. § (4) bekezdése alapján áru adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig 
visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó az árut vissza nem 
szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az 
árut maga fuvarozza vissza. A 24. § (1) bekezdése előírja, hogy ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően 
eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles az árut 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve 
a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, 
ha a vállalkozás vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek 
minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi. 
 
A Korm. rendelet 25. §-a szerint a fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem 
felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt 
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tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A 28. § alapján a fogyasztót a 20. § szerinti joga 
gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24–26. §-ban meghatározottakon 
felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli. 
 
A Ptk. 6:4. § (1)-(2) bekezdése szerint a jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat. 
Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető. A 6:159. § (2a) bekezdése 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 6:166. § (1) bekezdése alapján a szavatossági kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. 
 
Az Fgytv. 14. § (7) bekezdése alapján több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén 
a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. A 
17/A. § (7) bekezdése szerint a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati 
példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
 
A 373/2021 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az 
áru teljesítésének 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 weboldalról letölthető jótállási jegy vonatkozásában felhívjuk a Vállalkozás 
figyelmét a 151/2003 Korm. rendelet, valamint 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) 
16. §-ában foglaltak betartására. A 151/2003 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a jótállásból 
eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem 
tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 
 
A 19/2014 NGM rendelet 2. §-a szerint fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek 
megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára 
eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. A 3. § (2) bekezdése előírja, hogy a 
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az 
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. 
 
Az Fttv. 2. § c) d) e) és h) pontja szerint a törvény alkalmazásában  
b) vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági 
tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, 
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 
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. § 
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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: 
3. Minőségi jelzés, bizalmi jegy vagy hasonló megkülönböztető jelölés jogosulatlan feltüntetése. 
7. A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az áru csak 
nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon korlátozott ideig 
áll rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztó megfosztása a tájékozott döntéshez szükséges időtől és 
alkalomtól. 
10. A fogyasztók törvényes jogainak olyanként való bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának 
sajátosságai lennének. 
17. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési 
zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. 
34. Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen 
használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor 
annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. 
35. A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy ajánlások benyújtása, 
illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi 
médiában történő ajánlások valótlan bemutatása. 
 
Az Fttv. 4. (2) bekezdése alapján, ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott 
gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy 
fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja 
magatartásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen 
előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából 
kell értékelni. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés bb) bd) be) bg) bj) c) f) i)  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 
bb) mennyisége, 
bd) előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja, 
be) beszerezhetősége, szállítása, 
bg) az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények, előnyei, 
bj) az egészségre gyakorolt hatása, 
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy 
árelőny megléte, 
f) az áruhoz kapcsolódóan biztosított ügyfélszolgálat és panaszkezelés, 
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos 
jogkövetkezmények kockázata, 
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, 
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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 c) és d) pontja alapján pedig vásárlásra felhívás esetén jelentős információnak 
minősül  
c) az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár, illetve díj vagy – 
amennyiben az áru jellegéből adódóan az árat, illetve díjat nem lehet ésszerűen előre megállapítani – az 
ár, illetve díj megállapításának módja, valamint az összes járulékos költség, így különösen fuvardíj, 
szállítási vagy postaköltség, illetve amennyiben e költségeket nem lehet ésszerűen előre megállapítani, 
annak feltüntetése, hogy ilyen további költségek merülhetnek fel, 
d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés feltételei, ha azok eltérnek a szakmai gondosság által támasztott 
követelményektől. 
 
Az Fttv. 7. § (8) bekezdése szerint, ha a vállalkozás hozzáférést biztosít a termékek fogyasztói 
értékeléseihez, az arra vonatkozó információt, hogy a vállalkozás biztosítja-e és hogyan, hogy a 
közzétett értékelések olyan fogyasztóktól származnak, akik a terméket ténylegesen használták vagy 
megvásárolták, jelentősnek kell tekinteni. 
 
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 piacfelügyeleti jogszabályok szempontjából a Hatóság felhívja a Társaság figyelmét a Pftv. 3. § (1) és 
(4) bekezdésére, 5. § (1)-(3) bekezdésére, 15. § (3) bekezdésére, 15. § (9) bekezdés c) f) és g) pontjára, 
15. § (12) bekezdésre. 
 
A 2011/83/EU irányelv 18. cikk (1) bekezdése értelmében a szállítási idő tekintetében a felek közötti 
eltérő megállapodás hiányában a kereskedő a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem 
nélkül, de legkésőbb 30 napon belül leszállítja az árukat, a fogyasztó birtokába vagy rendelkezése alá 
bocsátva azokat. 
 
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 
 
Vitás kérdésekben, vagy a termék műszaki dokumentációjának hiányában 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, ill. MDR.] 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom. 
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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 2. cikk 27. pontja szerint „forgalmazás: klinikai vizsgálatra szánt eszközöktől eltérő eszköz 
gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az uniós piacon terjesztés, 
fogyasztás vagy felhasználás céljából, ingyenesen vagy ellenérték fejében‖. 
 
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 weboldalon értékesítésre kínált termékekkel 
kapcsolatos állítások vonatkozásában 
 
A kifogásolt weboldalról próbarendelés kapcsán kiválasztásra került egy Amazonit karkötő 
(továbbiakban: Termék) 10.990,-Ft értékben, erről a linkről: https://zennatural.hu/?product=amazonit-
karkoto. A termék adatlapján a következő tájékoztatás szerepel: „Amazonit hatásai: lelkierő, 
depresszió, pajzsmirigy, máj, csontritkulás, menstruációs panaszok, elektromágneses 
szennyeződés. Anyagok: Amazonit, kristály, bőr. Hossz: Kb. 50 cm, háromszori feltekerés + 3 állítható 
méret. Vásárlás előtt mérd meg a csuklód méretét, ez a Te felelősséged. Szeretettel, kézzel készített 
gondos alkotás. A Zen Natural-nál minden ékszerek kézzel készülnek és egyedülállóak. Minden kő 
gondosan lett kiválasztva, és csak a legjobb minőségű drágaköveket kínáljuk. Vedd figyelembe, hogy 
minden darab egyedileg, kézzel készül, ezért apró eltérések lehetnek. Bővebben a rajta levő kövekről és 
hatásairól lentebb.‖ 
 

 

https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto
https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto
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Lejjebb pedig ez a leírás: „Az Amazonit, más néven zöld földpát, a torok és a szív csakra köve. Lelkierőt 
ad és pozitív gondolkodást hoz. Segít a gyászban, feloldja a szomorúságot és megnyugtatja a viselőjét. 
Pozitív hatással van az idegrendszerre, torokra, pajzsmirigyre, májra és csontritkulás esetén is 
hatékonyan alkalmazható. Mivel erős görcsoldó, így ajánlott, hogy szülés közben a kezünkbe tartsuk, 
illetve a menstruációs panaszokat is enyhíti. Védelmet biztosít az elektromágneses szennyeződés ellen, 
ezért ajánlott az asztalunkra tenni, ha sokat vagyunk számítógép előtt.‖ 
 
 

 
 
Az orvostechnikai eszköz fogalmát az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv) 3. § h) pont 
úgy határozza meg, hogy 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: MDR rendelet] 2. cikk 1. pontjában meghatározott 
fogalom. 
 
A weboldalon a fentiekben felsorolt hatásokat (pl. pozitív hatással van az idegrendszerre, csontritkulás 
esetén is hatékonyan alkalmazható, erős görcsoldó) a forgalmazó tulajdonítja az ásvány használatához, 
mely megjelenik weboldalán, a fogyasztók előzetes tájékoztatásaként, ugyanakkor ezzel kapcsolatban 
szakirodalomra, egyéb más forrásra nem hivatkozik. A főoldalon úgy hirdeti, hogy „Gyógyító kövekből 
készült termékeink finom rezgésekkel, pozitív energiákkal segítenek neked.”  
 
A többi ásványi anyagot tartalmazó terméknél is megjelenít a Vállalkozás gyógyhatásokat, a teljesség 
igénye nélkül pl: 
 https://zennatural.hu/?product=rozsakvarc-karkoto —  

o Ónix: „Az ónix erősíti a fogakat, csontokat és jótékonyan hat a csontvelőre”,  
o Labradorit: „Vérnyomás csökkentő hatása van, csillapítja a menstruációs panaszokat és 

egyensúlyba hozza a hormonháztartást.‖,  
o „Jótékonyan hat a tüdőre, a szemekre, fejleszti az agyi funkciókat, serkenti az 

anyagcserét, gyógyítja a köszvényt és a reumát.‖ 
 https://zennatural.hu/?product=csaszar-jaspis —  
 Türkiz: „Gyógyítja a torok problémáit, a gégét, a pajzsmirigyet és javítja a kommunikációt. Véd a 

vírusos megbetegedések ellen, csökkenti az ízületi gyulladásokat, semlegesíti a túlsavasodást, 
enyhíti a reumát és a gyomor panaszokat. Serkenti az izmok fejlődését, fokozza az agyi 
funkciókat, növeli a kreativitást. Fájdalomcsillapító, méregtelenítő hatása van és védi az egész 
szervezetet.‖ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31990L0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31993L0042
https://zennatural.hu/?product=rozsakvarc-karkoto
https://zennatural.hu/?product=csaszar-jaspis
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A weboldalon ezen a linken (https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/) „Ásvány lexikont‖
6
 jelenít meg a 

Vállalkozás (mely az ellenőrzés idején a főmenüben, mint menüpont is megtalálható volt), melyben 
szakirodalomra nem hivatkozik, ugyanakkor közli, hogy: „Gyógyulás ásványok segítségével?” — „A 
következő betegségekre ajánlunk kristályokat:” 
 

Agyi funkciók serkentése: amazonit, hegyikristály, tejkvarc, ametiszt, labradorit, sugilit, zafír, türkiz, szelenit 
Allergia: aventurin, labradorit, akvamarin, borostyán, kalcit, lepidolit, danburit 
Általános tisztítás: hegyikristály, tejkvarc, szelenit 
Alvászavar ellen: aventurin, krizopráz, hematit, kalcedon, ametiszt, howlit 
Asztma: malachit, magnetit, rodokrozit, pirit 
Autoimmun betegség: akvamarin, rodonit, sugilit 
Bőr problémák: aventurin, borostyán, citrin, fluorit, holdkő, jade, rodonit, unakit, kalcit 
Cukorbetegség: mohaachát, ametiszt, hegyikristály, csaroit 
Család, szeretet: turmalin, rózsakvarc, jade, rodokrozit, krizopráz, rózsaopál, berill, aventurin, smaragd, dioptáz, 
Csonterősítő ásványok: amazonit, gránát, fluorit, lapis, ónix, magnetit, füstkvarc, krizokolla, apatit, kalcit 
Depresszió ellen: akvamarin, lapis lazuli, gránát, opál, kunzit, citrin, borostyán, napkő, angelit, olivin, rutillkvarc, 
turmalinos kvarc, görögdinnye turmalin, 
Elektromágneses szennyeződés: aventurin, suglit, fluorit, kunzit, fekete turmalin, unakit, füstkvarc, 
lepidolit, jáspis, szodalit, malachit, amazonit 
Emésztőrendszer: achátfélék, akvamarin, amazonit, azúr malachit, pirit, jáspis, holdkő, citrin, angelit, olivin, krizokolla 
Energiaáramlás: pirit, citrin, csaroit, fluorit, kalcit, gránát, labradorit, vörös jáspis, rodonit, mahagóni obszidián, larimar, 
kén, turmalinos kvarc, rutilkvarc, görögdinnye turmalin 
Érrendszer: ametiszt, gránát, hematit, howlit, vörös jáspis, kék kvarc, korall, obszidián, prehnit, pirit 
Fájdalomcsillapító ásványok: ametiszt, füstkvarc, hegyikristály, fluorit, kianit, sugilit, krizokolla 
Fogyás, zsíranyagcsere: aventurin, ametiszt, howlit, prehnit, angelit 
Gyógyító/sejtregeneráló ásványok: malachit, turmalin, füstkvarc, ametiszt, hegyikristály, kalcedon, borostyán, angelit, 
aventurin, fuorit, gránát, jade, kunzit, obszidián, prehnit, rózsakvarc, rodonit, zafír, sugilit, türkiz, rutilkvarc,  azurit, 
morganit, heliotróp, kalcit, cölesztin, csaroit, dioptáz 
Gyulladáscsökkentő: borostyán, hegyikristály, magnetit, napkő, rubin-zoizit, angelit, gránát 
Hormonháztartás: kalcedon, holdkő, lapis, labradorit, akvamarin, hegyikristály, magnetit, krizopráz, angelit 
Idegrendszer: amazonit, angelit, angyal aura, aventurin, zöld 
turmalin, borostyán, jade, lapis, merlinit, rózsakvarc, kalcit 
Immunerősítő ásványok: merlinit, mohaachát, ametiszt, azúr 
malachit, akvamarin, fluorit, smaragd, gránát, hegyikristály, kalcit 
Ízületi gyulladás: ametiszt, malachit, hegyikristály, karneol, azúr-malachit, obszidián, fluorit, rodonit, fekete 
turmalin, türkiz, kalcit, apatit, krizokolla, 
Lelki egyensúly: holdkő, aventurin, smaragd, malachit, rózsakvarc, akvamarin, rutilkvarc, angyal aura kvarc, gyöngy, 
opál, 
Meditációt segítő ásványok: ametiszt, csaroit, hegyikristály, akvamarin, kalcit, howlit, topáz, kianit, 
rutilkvarc, angelit, szelenit 
Méregtelenítés: akvamarin, amazonit, azur-
malachit, borostyán, gránát, hegyikristály, korall, lávakő, macskaszem, malachit, obszidián, rózsakvarc, rubin-
zoizit, türkiz, unakit 
Önbizalom növelése: gránát, mohaachát, kalcit, citrin, rózsakvarc, labradorit, szodalit, turmalin, türkiz 
Pajzsmirigy: kalcedon, lapis, türkiz, amazonit, citrin, szodalit, angelit, krizokolla, azurit, 
Spiritualitás fejlesztése: ametiszt, apatit, azúr malachit, prehnit, ametrin, topáz, rutilkvarc, csaroit, cölesztin, moldavit, 
aragonit, angelit 
Stressz ellen, nyugtató ásványok: achátfélék, ametiszt, amazonit, kalcit, angelit, aventurin, szelenit, 
berill, jade, rodonit, labradorit, hegyikristály, larimar, variscit, kékkvarc, akvamarin, howlit, türkiz 
Szem problémák: szodalit, akvamarin, labradorit, macskaszem, malachit, sólyomszem, tigrisszem 
Szerencsekövek, siker: achát, borostyán, gránát, citrin, zafír, gagát, akvamarin, sólyomszem, berill, 
lepidolit, cinóberkő, topáz, 
Szív problémák: aventurin, amazonit, azur-malachit, citrin, gránát, krizopráz, labradorit, lapis-
lazuli, macskaszem, rodokrozit, rózsakvarc, turmalin 
Torok problémák: akvamarin, apatit, türkiz, szodalit, kalcedon, lapis lazurit, kékkvarc, sattukit, azúr-
malachit, amazonit, angelit 
Tüdőgyógyítása: borostyán, aventurin, labradorit, fluorit, gránát, macskaszem, prehnit, pirit, rodokrozit, rodonit, rubin-
zoizit 
Férfi urológiai, nemi problémák: krizopráz, füstkvarc, howlit, vörös jáspis, rubin-zoizit, gránát, jade, malachit 
Női urológiai, nemi problémák: karneol, malachit, krizopráz, holdkő, borostyán, unakit, gránát, jade, vörös 
jáspis, rubin-zoizit, rodokrozit, rodonit 
Várandósság ideje alatt: unakit, azur-malachit, rózsakvarc, jade, mohaachát, jáspis, rodokrozit, krizopráz 
Védő ásványok: ónix, fekete turmalin, pirit, mahagóni 
obszidián, fluorit, labradorit, ametiszt, angelit, aventurin, gránát, borostyán, 
olivin, hegyikristály, füstkvarc, szelenit, turmalinos kvarc, rutilkvarc, 
Vérnyomás csökkentő: kalcedon, kianit, labradorit, szodalit, malachit, hematit, aventurin, lapis 
lazuli, labradorit, rodokrozit, krizokolla, apatit 
Vesebetegségek: azur-malachit, borostyán, citrin, jade, karneol, prehnit, rodokrozit, rózsakvarc 

 

                                                      
6
 A linken szereplő tartalom ellenőrzéskor lementett tartalma az iratokhoz csatolva 

https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/
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A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
(Fttv.) 9.§ (1) bekezdése szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel 
az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának 
ösztönzése közvetlenül érdekében áll.  
 
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 zennatural.hu weboldalt a Red Nose Media Kft. üzemelteti, ezért Hatóságunk a Kft-vel szemben 
PE/002/2196-4/2022. számon eljárást indított. 
 
Hatóságunk álláspontja szerint a weboldalon feltüntetett, gyógyító hatást és állapotjavulást ígérő 
tájékoztatások révén felmerült a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának sérelme, ezért 
szükségessé vált a Termék és a weboldali tájékoztatások megítélése kapcsán az OGYÉI megkeresése. 
(PE/002/2196-5/2022). 
 
3/A/2. OGYÉI/50534-2/2022 számú szakhatósági állásfoglalása 

 
Az OGYÉI 2022. augusztus 16-án kelt OGYÉI/50534-2/2022 számú, a Hatóságnál PE/002/2196-6/2022. 
számon iktatott szakhatósági állásfoglalásában kifejtette, hogy a 
https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto weboldalon eladásra kínált „Amazonit karkötő‖ 
megnevezésű ásvány karkötő termékről megállapítható, hogy a kereskedelmi gyakorlatban kommunikált 
a terméknek tulajdonított hatások alapján megfeleltethető az orvostechnikai eszköz 
fogalommeghatározásnak, így az orvostechnikai eszköznek minősül, a termékeket nem kíséri a jogszerű 
forgalomba hozatal igazolására és a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásának igazolására szolgáló 
kötelező gyártói dokumentáció. Megállapítható továbbá, hogy a https://zennatural.hu/ weboldalon a 
kereskedelmi kommunikációban gyógyító hatást tulajdonítanak számos ásványi ékszernek, így azok 
megfeleltethetők az orvostechnikai eszköz fogalommeghatározásnak, orvostechnikai eszköznek minősül.  
 
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. Ennek oka, hogy egy termék 
státuszának megadása a korábban irányadó, az új megközelítésű EU irányelvek szabályrendszere és a 
jelenleg hatályos MDR alapján a gyártó felelőssége. 
 
Vitás kérdésekben vagy a termék műszaki dokumentációjának hiányában 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 szerint „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, ill. MDR.] 2. cikk 1. pontjában 
meghatározott fogalom‖. 
 
Az MDR 2. cikk 1. pontja kimondja:  
„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,  
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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 2. cikk 27. pontja szerint „forgalmazás: klinikai vizsgálatra szánt eszközöktől eltérő eszköz 
gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az uniós piacon terjesztés, 
fogyasztás vagy felhasználás céljából, ingyenesen vagy ellenérték fejében‖.  
 
A rendelkezésre álló információk birtokában a https://zennatural.hu/ weblapon található állítások alapján a 
megkeresésben megnevezett, vagy ezen szakhatósági állásfoglalásban említett termékeket az OGYÉI az 
alábbiak szerint értékelte: 
 
1. https://zennatural.hu/?product=amazonit-karkoto weboldalon szereplő „Amazonit karkötő‖ 
megnevezésű termék: Noha a „Amazonit karkötő‖ megnevezésű terméket, mint ékszert árusítják a 
weblapon, a termék leírásánál, az ékszert alkotó ásványi köveknek már gyógyító hatást tulajdonítanak, 
mint például „csontritkulás esetén is hatékonyan alkalmazható‖, „erős görcsoldó‖, „menstruációs 
panaszokat is enyhíti‖. A weblap alapján a termék gyártója nem állapítható meg. A weblapon található 
használati útmutató csak a termék viselésével és tisztításával kapcsolatban ad információt, gyógyító 
hatásra nem tér ki ezen dokumentum.  
 
Megállapítható, hogy a forgalmazó kereskedelmi kommunikációja során, az „Amazonit karkötő” 
megnevezésű terméknek olyan felhasználási területeken nyújtott egészségre gyakorolt előnyös 
hatásokat tulajdonított, mely alapján megfeleltethető a termék az orvostechnikai eszköz 
fogalmának. Jelenleg az OGYÉI rendelkezésére álló információk alapján termék jogszerű orvostechnikai 
eszközként történő forgalomba helyezése és forgalmazása nem megállapítható, valamint 
biztonságossága és teljesítőképessége nem bizonyított.  
 
2. A https://zennatural.hu/ weboldalon számos más termékről találhatók a forgalmazó által feltüntetett 
olyan megállapítások, melyet gyógyító vagy betegség tüneteinek enyhítő hatással ruházza fel az ásványi 
ékszereket, így azok megfeleltethetők az orvostechnikai eszköz fogalmának. Ezen termékek, mint 
orvostechnikai eszközök jogszerű forgalomba helyezése az OGYÉI számára nem bizonyítottak a 
rendelkezésre álló információk alapján. A kereskedelmi gyakorlat, melyet a forgalmazó a 
https://zennatural.hu/ weboldalon gyakorol, az ásványoknak tulajdonított gyógyító hatás révén a 
vásárlókat/végfelhasználókat megtéveszti.  
 
3. A fent megnevezett weblap üzemeltetője a Red Nose Media Kft., ezen gazdasági szereplőre, mint 
orvostechnikai eszköz gyártóra az EUDAMED adatbázisban, és az OGYÉI ügymenetkövető 
rendszerében keresve, a keresés nem vezetett eredményre.  
 
A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a https://zennatural.hu/ weboldalon 
számos ásványi ékszernek a forgalmazó gyógyító hatást tulajdonít, így azok orvostechnikai eszköznek 
minősülnek. Amennyiben ezen webshopban értékesített termékek forgalomba hozatala és forgalmazása 
nem a 745/2017 EU rendelet előírásai szerint történtek, és a termékeket nem kíséri a jogszerű 
forgalomba hozatal igazolására és a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásának igazolására szolgáló 
kötelező gyártói dokumentáció, úgy – ilyen hatást kommunikálva - nem forgalmazhatók jogszerűen.  
 
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 a Közösségi harmonizációs jogszabályok szerint feltüntetett jelölések, tájékoztatások 
elhelyezésével bizonyítja. Ha az eszköz a Közösségi harmonizációs jogszabályok szerint feltüntetett 
jelöléseket, tájékoztatásokat nem, vagy nem megfelelően tartalmazza, úgy felmerül a termék 
biztonságosságának és a betegbiztonságnak a kérdése is. 
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3/B. A fogyasztóvédelmi hatóság által feltárt tényállás 
 
3/B/1. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapítása az ásványokkal kapcsolatos állítások terén 
 
A Vállalkozás 2022. augusztus 30-án megküldött nyilatkozata alapján az Amazonit karkötő és a többi 
árusított ásványokat tartalmazó termékek gyártója a Yiwu Shitao Arts Co.,ltd (Xiakunxi 7-3 2nd Floor, 
Doyang, Zhejiang Province, P.R. China), aki nem tett nyilatkozatot arról, hogy a termékeket 
orvostechnikai eszköznek minősítené, ezért a Társaság sem tekinti annak.  
 
Figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás megfelelő dokumentációt nem csatolt, mivel a gyártó nem szánta 
orvostechnikai eszköznek a termékeket, valamint arra, hogy kétség esetén (dokumentáció hiányában) a 
termék kategória meghatározásának alapját az Eütv. 3. § h) pontjában megadott orvostechnikai eszköz 
definíció kell képezze; megállapítható, hogy a Társaság az eljárás során próbarendelt, valamint a többi 
terméke körében közzétett kereskedelmi kommunikációja során a termékeknek olyan felhasználási 
területeken nyújtott egészségre gyakorolt előnyös hatásokat tulajdonított, mely alapján azok 
megfeleltethetőek az orvostechnikai eszköz fogalmának. 
 
Az Fttv. 2. § b) pontja szerint vállalkozás az: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló 
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el. A d) pont alapján 
„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. Az e) pont rendelkezik arról, hogy 
„kereskedelmi kommunikáció‖: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével 
közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, 
eszközétől. 
 
A feltárt tényállással kapcsolatban megállapítható, hogy a Társaság kereskedelmi kommunikációja során 
olyan állításokkal látta el a termékeket, melyek nem a gyártó által kerültek meghatározásra, hanem a 
Vállalkozás érdekében állt az eladás ösztönzése céljából, ugyanakkor ezzel olyan tulajdonságokkal 
ruházta fel a termékeket, melyeket ilyen megfogalmazásban csak orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatban lehetne csak közölni. 
 
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. Összességében tehát a Társaság felelőssége állapítható meg 
a termékekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi kommunikáció során, melyet a Vállalkozás 
is elismert. 
 
Az Fttv. 4. § (2) bekezdése szerint, ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott 
gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy 
fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja 
magatartásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen 
előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából 
kell értékelni.  
 
A Vállalkozás által megadott információk ásványokra lebontva tételesen állítják az adatlapokon, hogy a 
termékek gyógyhatásúak, illetve egészségi állapot kezelésére alkalmasak, valamint az ásvány lexikon is 
úgy kezdődik, hogy: „Gyógyulás ásványok segítségével?‖, „Manapság mint alternatív gyógymódot tartják 
számon és alkalmazzák sokrétűen‖, „A következő betegségekre ajánljuk a kristályokat:‖. A Társaság által 
adott részletes ajánlások során azt sugallják, hogy az ásványok alkalmasak egyes súlyos és kevésbé 
súlyos, konkrét egészségügyi problémák kezelésére, megelőzésére, javítására. 
 
A Társaság által üzemeltetett honlapon a termékek adatlapján, valamint az Ásvány Lexikonban 
(https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/) szereplő, az ásványokkal kapcsolatos, betegségek kezelésére 
vonatkozó tényállítások valóságtartalmát a Társaság nem igazolta a PE/002/2196-4/2022. végzés 
felszólítása nyomán. 
 

https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/


21 
 

 
 

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  

Figyelemmel arra, hogy a Társaság a termékek adatlapján konkrét, egészségre gyakorolt hatásokat ígért 
adott ásványokat tartalmazó ékszerekkel kapcsolatban, így azok számára, akik hisznek az 
ásványgyógyászatban, ügyleti döntésükre kiható erősségű, nem megfelelően alátámasztott, ráadásul 
orvostechnikai eszköz-szintű információk révén megtévesztő kereskedelmi magatartást tanúsított. 
 
Figyelemmel az OGYÉI-nek a Határozat 3/A/2. 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 fentiekben részletezettekkel sérült az Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) 
bekezdés bg) és bj) pontjára, és a Melléklet 17. pontjára. A Hatóság értékelte a Társaság által az 
eljárás megindítását követően tett intézkedéseit a tájékoztatási elemek megfelelő 
szövegkörnyezetbe való helyezésére, ugyanakkor — kizárólag a Határozat 3/B/1. pontjában 
rögzített jogsértéssel kapcsolatban — az Fttv. 4. § (2) bekezdésére, valamint a Szankció törvény 
9. § (3) bekezdés c) pontjára figyelemmel a fogyasztóvédelmi bírság nem volt mellőzhető. 
 
3/B/2. A Hatóság próbarendelése során feltárt szabálytalanságok 
 

a) Figyelemmel a leírásban szereplő, gyógyhatásra utaló állításokra, indokoltnak volt az OGYÉI 
megkeresése szakhatósági állásfoglalás kialakítása céljából. (Ld. jelen döntés 3/B/1. pontjában 
tett megállapítások a jogsértéssel kapcsolatban). 

b) A szállítási díj ingyenességére vonatkozó tájékoztatás amiatt megtévesztő, mert az előző 
napi limithez képest nem is volt kedvezményesebb, hanem emeltebb összegű az ingyenességi 
korlát (Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (1) bekezdés) 

c) Szállítási díj ingyenességi kerethatára kapcsán a Vállalkozás utal arra, hogy „Rendelj most 
limitált ideig kedvezményesen!‖, de a limitált időszak nincs megjelölve (Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) 
bekezdés, Melléklet 7. pont) – ld a csatolt fotó a Határozat 6 oldalán 

d) Az ÁSZF-ben egyáltalán nincs konkrét szállítási díj megjelölve, link sem utal rá, az csak a 
megrendelési folyamat során derül ki. (45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) és h) pont, 
Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (5) bekezdés c) d) pont) 

e) A kiszállítás díja a rendelési folyamatban az ellenőrzés idején 1.190,-Ft-nak van jelölve, a 
webshop főoldalán a „Szállítás‖ belső oldali menüpontban 1.290,-Ft szerepel, megtévesztve a 
fogyasztókat. (45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) és h) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés 
c) pont, 7. § (5) bekezdés c) d) pont) 

f) A „3 db terméktől ajándék díszdobozok” promóció is megtévesztő a fogyasztók számára, 
mert csak 1 ajándék dobozról van szó. (Fttv. 6. § (1) bekezdés bb) pont, c) pont, 7. § (1) 
bekezdés). (Ld. a csatolt fotón a határozat 6. oldalán) 

g) Az ÁSZF-ben az átutalásos számlafizetési mód is szerepel, azt a rendelési folyamatban 
azonban választani nem lehet. A megrendelés visszaigazolásában (tehát utólag) hívják fel a 
figyelmet arra, hogy átutalást nem fogadnak. (45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) 
pont, 15. § (3) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (5) bekezdés c) pont) 

h) A fizetési mód kiválasztása kapcsán nincs tájékoztatás arról, hogy a futárnál lehet-e 
bankkártyával fizetni, az az ÁSZF-ből sem derül ki, illetve az, hogy van-e az utánvételi fizetési 
módnak technikai költsége (mivel arra egyébként utal az ÁSZF-ben). (45/2014 Korm. rendelet 
11. § (1) bekezdés e) és h) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontja, 7. § (1) bekezdés, (5) 
bekezdés c) pont) 

i) A rendelés elküldése előtti utolsó lépésben nincs tevőlegesen elfogadandó figyelmeztetés 
arról, hogy a rendelése elküldése fizetési kötelezettséggel jár. (45/2014 Korm. rendelet 15. § 
(1)-(2) bekezdés). 

j) A visszaigazolás mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatmintában kifogásolt, hogy: 
i.  a vállalkozás azt kéri, hogy a fogyasztó azt aláírással lássa el, szkennelje be és úgy 

küldje vissza. — A jogszabály az elállási jog gyakorlásának érvényességéhez nem írja 
elő a fogyasztó sajátkezű aláírását (csak papíron, elsősorban postai úton benyújtott 
nyilatkozatra értelmezhető), valamint az elállási jogát a fogyasztó nem csak e-mailben 
gyakorolhatja. (45/2014 Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdés, 
6. § (1) bekezdés i) pont, Ptk. 6:4. § (1)-(2) bekezdése) 

ii. Valamint kötelezi a fogyasztót arra, hogy: „a vásárlást igazoló eredeti! számlát 
mellékeld a visszaküldendő termék mellé!‖ — Az eredeti számlát a vállalkozás nem 
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követelheti vissza a fogyasztótól (45/2014 Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés, 28. §, Fttv. 
6. § (1) bekezdés i) pont) 

iii. Továbbá jelzi, hogy a székhelycíme nem visszaküldési cím, de a megfelelő postacímet 
nem közli. (45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 
pont) 

iv. Azt írja, hogy „Mi elfogadjuk e-mailben is az elállást a könnyebb ügyintézésért‖. — A 
Vállalkozás úgy fogalmaz, mintha saját kedvezménye lenne, hogy e-mailben is fogadja 
az elállást. (Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdés, Melléklet 10. pont) 

 

 
A promóció ajándék díszdobozokat ígér, de 3 vagy több termék berakását követően 

 is csak egy díszdoboz kerül be a kosárba 

 
3/B/3. A weboldalon az alábbi tényállás felderítésére került sor a hatósági ellenőrzés során 
 
A weboldal hivatkozott tartalmait a Hatóság a további hivatkozásaiban az alábbiak szerint rövidíti: 
 
  Főoldal: https://zennatural.hu/  
 Általános szerződési feltételek (ÁSZF): https://zennatural.hu/privacy-policy/  
 Adatkezelési tájékoztató: https://zennatural.hu/adatvedelmi-tajekoztato/  
 Kapcsolat (kapcsolatfelvételi űrlap): https://zennatural.hu/contact-us/  
 Termék visszaküldés folyamata (továbbiakban: TVF): https://zennatural.hu/wp-

content/uploads/2022/07/VISSZAKU%CC%88LDE%CC%81SI-
FOLYAMATLEI%CC%81RA%CC%81S.pdf  

 Jótállási jegy (továbbiakban: JJ): https://zennatural.hu/wp-
content/uploads/2022/07/JO%CC%81TA%CC%81LLA%CC%81SI-JEGY.pdf  

 Elállási nyilatkozat (továbbiakban: ENY): https://zennatural.hu/wp-
content/uploads/2022/07/ELA%CC%81LLA%CC%81SI-NYILATKOZAT.pdf  

 Termék garancia menüpont (főoldalon belüli belső link, továbbiakban: TG): https://zennatural.hu/  
későbbiekben átnevezve Termék Csere menüpont (főoldalon belüli belső link, továbbiakban: TCS): 
https://zennatural.hu/ 

 Szállítás menüpont (főoldalon belüli belső link, továbbiakban: SZ): https://zennatural.hu/  
 Ásvány lexikon (ellenőrzés idején főmenüpont, továbbiakban: ÁL.): https://zennatural.hu/az-

asvanyokrol/  
 

3/B/3.1  A Vállalkozás a szolgáltató beazonosíthatóságát biztosító adatok közül az 
alábbiakat nem, vagy nem megfelelő módon szerepelteti honlapján: 

a) A vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai 
címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont 
szerint megadott címtől eltér — Az ÁSZF-ben nem került feltüntetésre az elálláshoz 

https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/privacy-policy/
https://zennatural.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
https://zennatural.hu/contact-us/
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/07/VISSZAKU%CC%88LDE%CC%81SI-FOLYAMATLEI%CC%81RA%CC%81S.pdf
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/07/VISSZAKU%CC%88LDE%CC%81SI-FOLYAMATLEI%CC%81RA%CC%81S.pdf
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/07/VISSZAKU%CC%88LDE%CC%81SI-FOLYAMATLEI%CC%81RA%CC%81S.pdf
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/07/JO%CC%81TA%CC%81LLA%CC%81SI-JEGY.pdf
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/07/JO%CC%81TA%CC%81LLA%CC%81SI-JEGY.pdf
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/07/ELA%CC%81LLA%CC%81SI-NYILATKOZAT.pdf
https://zennatural.hu/wp-content/uploads/2022/07/ELA%CC%81LLA%CC%81SI-NYILATKOZAT.pdf
https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/
https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/
https://zennatural.hu/az-asvanyokrol/
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használható postai cím, a Kapcsolat menüpontban pedig csak utalás van rá, hogy „Raktár: 
1112 Budapest, Repülőtéri út.‖, ami nem egy pontos cím, nem derül ki belőle, hogy a 
szavatossági kérelemmel, elállási joggal érintett termékeket ide kellene küldeni, az pedig az I. 
pontban említett panaszból derült ki elsősorban, hogy ez a cím egy másik vállalkozáshoz 
tartozik (Bridge Logistics Kft., 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/H). Ezt a Vállalkozást a Társaság 
az adatvédelmi nyilatkozatában áruszállítással összefüggő adatkezelőként tünteti fel, 
székhelyének nem a hatályos adatokat megjelölve. Az sem derül ki, hogy miért kell egy idegen 
társaság számára megküldeni a csomagot, amikor azzal a társasággal a fogyasztó egyébként 
nem került szerződéses jogviszonyba. A tájékoztatás az előzőek alapján több szempontból is 
megtévesztő a fogyasztók számára. Ráadásul a Vállalkozás számára a 14 napos visszafizetési 
határidő legkésőbb onnan számolandó, hogy a terméket a vállalkozás visszakapta. Ha a 
visszaküldési folyamatba a Vállalkozás még más társaságot is közbeiktat, ezzel kvázi a 
visszafizetési határidőt nyújtja el a fogyasztó terhére. [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § 
(1) bekezdés d) pont, 23. § (4) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés be) és f) pont, 7. § (1) 
bekezdés] 

b) Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése hiányzik – mely a Társaság székhelye szerint 
egyébként a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága [Ektv. 4. § d) pont] 

c) Szolgáltató egyéb elérhetősége (telefonszám vagy elektronikus bejelentőlap) tekintetében a 
weboldalon az ÁSZF-ben első megjelenési helyén helytelenül szerepel a telefonszám, hiányzik 
belőle egy szám +3670618362, kapcsolat menüpontban jól jelenik meg, illetve később az ÁSZF-
ben is jól (panaszügyintézés címszó alatt): 70/6178362 [Ektv. 4. § c) pont, 45/2014. (II.26.) 
Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés c) pont, Fttv. 7. § (1) bekezdés] 

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

 
a) "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés a vevő által 

tevőlegesen elfogadásra kerülően nincs a rendelési folyamat végén, az ÁSZF-ben erre való 
található. [45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 15. § (2) bekezdés]. 

 
3/B/3.3  Szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás körében 
 

a) Teljesítés feltételei nincsenek közzétéve – az átlagos teljesítési határidő az ÁSZF-ben (amit a 
fogyasztó tevőlegesen elfogad) nem szerepel, csupán az EU-s irányelvek szerinti maximális 30 
napos határidőkorlát. Bár az EU-s jogszabály szerint

7,
 ha a felek nem állapodnak meg a 

szerződés teljesítési időpontjában, akkor az általános szabály szerint a 30 nap teljesítési 
határidő érvényes, ugyanakkor a Társaság nem tolhatja ki automatikusan a teljesítési határidőt 
egy végleges keretidőpontra, hiszen így valójában nem tesz ajánlatot a szerződés teljesítési 
időpontjára, mely a szerződés elengedhetetlen része. A fogyasztók számára az általánosnál 
konkrétabb teljesítési időt szükséges felajánlani, valamint annak az ÁSZF-ben mindenképpen 
szerepelnie kell, nem elegendő azt eldugott helyen (SZ.-ben) feltüntetni. [45/2014. (II.26.) Korm. 
Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont, Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés bd) és be) 
pontja, 7. § (1) bekezdése, és (3) bekezdés b) pontja, a 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.] 

b) Fizetés feltételei (fizetési módok) eltérően szerepelnek az ÁSZF-ben és a valós rendelési 
folyamatban, mivel egyébként az ÁSZF-ben szereplő információkkal ellentétben átutalással 
fizetni nem lehet, amit a megrendelés első érkeztető e-mailjében is közölnek. [45/2014. (II.26.) 
Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont, 15. § (3) bekezdés, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont és 
7. § (5) bekezdés d) pont ] További – a fizetési feltételekre vonatkozó - problémák jelezve jelen 
határozat 3/B/2. pont g) h)  pontjában. 

c) Szállítás költségei és feltételei körében nincs feltüntetve, hogy a futárnál lehet-e bankkártyával 
fizetni, illetve az utánvételnek van-e külön költsége, továbbá a házhozszállítás díja két 
menüpontban eltérő összegben van megjelölve. További – a szállítási feltételekre vonatkozó - 
problémák jelezve jelen határozat 3/B/2. pont b) c) d) e) pontjában. [45/2014. (II.26.) Korm. 

                                                      
7
 A 2011/83/EU irányelv 18. cikk (1) bekezdése értelmében a szállítási idő tekintetében a felek közötti eltérő megállapodás 

hiányában a kereskedő a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül leszállítja 
az árukat, a fogyasztó birtokába vagy rendelkezése alá bocsátva azokat. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU#d1e1773-64-1  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU#d1e1773-64-1
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Rendelet 11. § (1) bekezdés e) és h) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontja, 7. § (1) bekezdés, 
(5) bekezdés c) pont] 

 
3/B/3.4  Az egyéb tájékoztatási követelmények vonatkozásában nem hatályos az 
információ az alábbiak tekintetében: 
 

a) A Vállalkozás a weblapon nem a hatályos előírásoknak megfelelően tájékoztat a 
kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, vagyis ezek fogalmáról, úgy, hogy a 
fogalmak jelentése közötti különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen; az 
érvényesíthető jogokról, az igényérvényesítési határidőkről, a szavatossági jogok fennállásáról 
és feltételeiről. [Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés m) és n) pont, 453/2016 Kr. 1. § a) pont, 
151/2003 Korm. rendelet, 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § 
(1) bekezdés] — Az ÁSZF szerint:  

i. „Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, 
illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat‖ és „a kijavítási 
igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, 
vagy · amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az 
Eladó költségére) nem él /…/‖ — A hatályos rendelkezések szerint (Ptk. 6:159. § (2a) 
bekezdése): 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. 

ii. illetve „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 az Eladó 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 kellékszavatosság tekintetében 2022. január 2-től nem hat 
hónapig, hanem egy évig áll a bizonyítási teher a vállalkozás oldalán. (373/2021 Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdés)  

 
3/B/3.5  A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében [Korm. 
Rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont]: 
 
A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 
Vállalkozás a honlapon nem megfelelően tájékoztat a fogyasztót megillető elállási jogról: 

 
a) Az elállási/felmondási jog hiányáról szóló tájékoztatás, amennyiben a kivételszabály alá tartozó 

terméket értékesít — pl. amennyiben kifejezetten a fogyasztó kérésére állít elő egyedi terméket. 
(Korm. Rendelet 11. § (1) bek. l) pont) 

b) Az elállási jogról szóló tájékoztatás nem megfelelő, mivel 
i. az elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban/csomagolással küldhető vissza (ezt 

támasztja alá az I. pontban említett panasz, ahol a termék mellé kérés nélkül, ajándékba 
küldött díszcsomagolást (nem díszdobozt) visszakérték elállást követően, illetve annak vissza 
nem küldése esetére díjlevonásról tájékoztatták a fogyasztót) — ezzel kapcsolatban a 
Somogy Megyei Kormányhivatal kérelemre indult eljárásában foglalkozott. (Ld. jelen Határozat 
1.1.2. pont).  

 
Ugyanakkor – függetlenül attól hogy a kérelemre indult eljárásban ennek kapcsán a Somogy 
Megyei Kormányhivatal SO/FOGY/345-8/2022. számú határozatában nem állapított meg 
jogsértést, mivel a fogyasztó ezügyben nem próbálta rendezni a panaszát a vállalkozással, 
hanem rögtön a Hatósághoz fordult – Hatóságom hivatalbóli eljárása során a Társaság 
nyilatkozatát bizonyítékként értékelte, hiszen a Társaság elismerte,  hogy a „szütyő árát – 
500,-Ft-ot – nem utaltak vissza‖ eredetileg. 

 
Ezzel kapcsolatban a Hatóság hivatkozik a Korm. rendelet alapját képező 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatban az Európai Bizottság 2021/C 525/01. számú 
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közleményére
8
, mely ezen irányelv értelmezésére és alkalmazására vonatkozó 

iránymutatásról szól. 
 

Ennek 5.5.1 pontja szerint: Amennyiben: „/…/ a fogyasztó nem járult hozzá, hogy olyan 
ajándékot kapjon, amit a kereskedő ennek ellenére nyújtott, úgy az ilyen ajándékot kéretlen 
termékértékesítésnek kell tekinteni, és ezért arra a nem kért értékesítésről szóló szabályok 
vonatkoznak. A fogyasztók jogairól szóló irányelv 27. cikke és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv I. mellékletének 29. pontja tiltja „azonnali, vagy halasztott 
fizetés követelését a kereskedő által szállított termékekért, illetve azok visszaszállításának 
vagy megőrzésének követelését, ha azokat a fogyasztó nem kérte […]‖. 
 
Továbbá a 151/2003. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a jótállási jogok 
érvényesítésének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a 
fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Elálláskor pedig a Vállalkozás nem támaszthat extra 
feltételeket annak érvényesítéséhez, azon felül amit a jogszabály előír. (45/2014. Korm. 
rendelet 28. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont) 

ii. az elálláskor a termék csak az eredeti számlával/nyugtával együtt küldhető vissza (Ld. jelen 
Határozat 3/B/2 pont j) alpont ii) alpontja) 

iii. a vállalkozás azt kéri, hogy a fogyasztó az elállási nyilatkozatot aláírással lássa el, szkennelje 
be és úgy küldje vissza, (Ld. jelen határozat 3/B/2 pont j) alpont i) alpontja) 

iv. Továbbá jelzi, hogy a székhelycíme nem visszaküldési cím, de a megfelelő postacímet nem 
közli. (Ld. jelen határozat 3/B/2 pont j) alpont iii) alpontja) 

v. Azt írja, hogy „Mi elfogadjuk e-mailben is az elállást a könnyebb ügyintézésért‖. — A 
Vállalkozás úgy fogalmaz, mintha saját kedvezménye lenne, hogy e-mailben is fogadja az 
elállást (Ld. jelen határozat 3/B/2 pont j) alpont iv) alpontja) 

 
3/B/3.6  További tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
 

a) Az ÁSZF-ben az „Árak‖ címszó alatt az a tájékoztatás szerepel, hogy: „Az Eladó alanyi 
adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs.‖ — Figyelemmel, 
hogy a termékek forgalmazását jelenleg Kft-ként végzi, valamint a próbarendelésről kiállított 
számlán 27% ÁFA tartalmat tüntetett fel, ezért ez a tájékoztatás megtévesztő a fogyasztók 
számára. (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés, (5) bekezdés c) pont) 

b) Az ÁSZF szerint: „.A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt 
terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér.‖ – Ugyanakkor a 
rendelési folyamat alapján személyes átvételre nincs lehetőség, így a tájékoztatás megtévesztő. 
(45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) 
bekezdés, (5) bekezdés c) pont). 

c)  A weboldal 
alján szereplő tájékoztatás szerint „Megbízható Magyar oldal‖ – a felirat nem link, magyarázat 
nincs a szöveghez, alátámasztva nincs, a fogyasztók számára bizalmi jelet, szöveget jelenít meg 
úgy, hogy nem bizonyított a háttere. (Fttv. 3. § (4) bekezdés és Melléklet 3. pont)  

d) Kifogásolt továbbá a „100 % pénzvisszafizetési garancia‖ embléma és tájékoztató szöveg 
figyelemmel az alábbiakra. 

 

 
i. A II. pontban említett panasz azt támasztja alá, hogy a Társaság nem tesz eleget 

vállalásának, és firtatja a vásárló elállási szándékának okát, miértjét, nem gördülékeny 
folyamat a vállalkozás részéről az elállás kezelése. (Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) 
bekezdés) 

                                                      
8
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1229(04)&from=HU  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1229(04)&from=HU
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ii. A Társaság jogsértően, sajátjaként tünteti fel azt a vállalást, hogy bármely termék 
visszaküldhető 14 napon belül indokolás nélkül, hiszen ezt jogszabály, EU-s direktíva alapján 
biztosított a fogyasztók részére. (Fttv. 3. § (4) bekezdés és Melléklet 10. pont) 

iii. Ez a garancia embléma akkor jelenhetne csak többletjogokat a vásárlók felé, ha a Társaság 
nem csak a fogyasztói szerződések keretében, hanem vállalkozások általi vásárlás esetében 
is biztosítja az elállási jogot. Ez viszont a tájékoztatásból nem derül ki.  (Fttv. 6. § (1) bekezdés 
i) pont, 7. § (1) bekezdés) 

e) A Társaság az egyoldalú kógencia követelményét sértően állítja azt a feltételt a TVF-ben a 
fogyasztók felé, hogy a visszaküldéshez kötelező a termékről fotót küldeniük. Az elállási jog, 
valamint a szavatossági jogok gyakorlása kapcsán plusz követelményt a Vállalkozás nem 
támaszthat, mint amit a jogszabály ilyen esetben megkövetel. (45/2014 Korm. rendelet 28. §, 
151/2003 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 19/2014 NGM rendelet 2. §, 3. § (2) bekezdés, Fttv. 
6. § (1) bekezdés i) pont). 

f) A főoldalon belső linkként szereplő TG. ellenőrzéskori állapota kifogásolt amiatt, mert a „Termék 
Garancia‖ alcím tartalma a vállalkozás saját vállalásaként 30 napos „szerződéses garanciát‖ 
hirdet, ugyanakkor tartalma szerint ez semmivel nem több, mint ami a kötelező jótállás, ill. 
kellékszavatosság alapján jogszabály által biztosított a fogyasztók számára. Hiszen gyártási hiba 
estén a társaságnak amúgy is cserélnie kell a terméket (a javítás ezen termékek esetében 
nehezen értelmezhető), illetve ha cserére nincs lehetőség, a termék árát kell visszafizetnie. A 
megszövegezése azonban nem is a szerződéses jótállásra utal, hanem a kellékszavatossági 
folyamat leírása szerepel benne. Kellékszavatossági jogot azonban a fogyasztók két éven belül 
gyakorolhatnak, nem csak 30 napig. Ezzel az egyoldalú kógencia követelményét is sértő 
feltételállítással a Vállalkozás valójában a fogyasztók jogait korlátozza. (Fttv. 3. § (4) bekezdés és 
Melléklet 10. pont) 
 
Ugyanezen szövegegység tartalmát a vállalkozás időközben változtatta, mellyel kapcsolatban 
további kifogás is felmerül, hiszen itt már az „elállás‖ intézményét is belekeveri a vállalkozás. 
Valamint belekeveri azt is, ha a fogyasztó egyszerűen csak más fajta termékre szeretné cserélni 
azt, amivel rendelkezik, mert ebben az esetben azt írja, hogy a visszaküldés költsége a vevőt 
terheli. Abban az esetben azonban, ha a más típusra történő csere egyébként alapos 
kellékszavatossági igény keretében történik (mivel az eredetinek megfelelő termék nem áll 
rendelkezésre és más típusra való cserében állapodnak meg a felek), úgy az oda- és 
visszaküldés költsége a vállalkozást terheli. (Ptk. 6:166. § (1) bekezdés). Az sem indokolt, hogy 
„újbóli‖ kiküldés esetén a vállalkozás több kiszállítási díjat (2.000,-Ft) számoljon fel, mint amennyi 
egyébként a rendelések kapcsán indokolt, és amiről korábban tájékoztatott (1.190,-Ft), ezzel a 
fogyasztók indokolatlan költségterhelése valósul meg (Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (5) 
bekezdés d) pont). 
 
A TG. tartalma ráadásul nem egyezett az oldalról letölthető jótállás tartalmával, ahol 30 napról is 
beszél, meg egy év jótállásról. (Ld. a továbbiakban a h) pontban foglaltakat) 
 

g) A főoldalon belső linkként szereplő SZ. — ez a szövegrész tartalmazza egyedül a vállalt átlagos 
teljesítési határidőt — ellenőrzéskori állapota több szempontból is jogsértő, megtévesztő volt 
(45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont, Fttv. 6. (1) bekezdés be) c) pont, és 7. § (5) 
bekezdés d) pont, Fgytv. 14. § (7) bekezdés) 

i. Míg az ellenőrzés idején az oldalon futó promóció szerint 15.000,-Ft feletti értéknél díjmentes 
szállítást ígértek, addig ugyanekkor az SZ-ben az szerepelt, hogy 25.000,-Ft felett ingyenes a 
kiszállítás. 

ii. A szállítási díj itt 790,-Ft-nak volt jelölve, míg a próbarendelés során 1.190,-Ft volt a kiszállítás 
díja. 

iii. Akciós időtartamra 2 db termék rendelésénél is ingyenes szállítást ígért, azonban az akció 
időtartama nem került megjelölésre. Ugyanakkor a próbavásárlás idején ez a promóció már 
nem volt aktuális, mert ekkor már az ingyenes díszdobozt kommunikálta  a Vállalkozás. 

iv. Az SZ. ellenőrzéskori állapotában kifogásolható, hogy az egyébként a rendelési folyamatban 
felszámolt 1.190,-Ft szállítási költség helyett itt 1.290,-Ft-ot jelez a vállalkozás. 

h) A weboldalról letölthető jótállási jegy (JJ.) vonatkozásában felhívjuk a Vállalkozás figyelmét 
151/2003 Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, 
valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló 
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szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
373/2021 Korm. rendelet) 16. §-ában foglaltak betartására. Kifogásolt a jótállási jegyben: 

i. Nem értelmezhető a Vállalkozásnak a 30 napra és az egy évre való párhuzamos hivatkozása, 
valamint nem derül ki belőle, hogy az egy év kötelező jótállás, amit jogszabályi alapon biztosít 
a fogyasztók számára, az nem saját vállalása. (Ld. előző f) pontban megfogalmazottak) 

ii. Hatálytalanul szerepel benne az az információ, hogy: „ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos 
leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással 
kijavíttathatja /…/‖ (Ld. jelen határozat 3/B/3.4 pont a) alpont i) alpontja) 

i) A Társaság jogtalanul állít olyan feltételt, hogy sérült terméket nem vesznek vissza elállás 
keretében. (Ld. jelen határozat 1.1.1 és 1.1.2 pontban említett panaszra adott válasz (2022. máj. 
20., P, 12:07) a fogyasztó részére). Ezzel az egyoldalú kógencia követelményét sértő 
feltételállítás alkalmaznak. A vállalkozásnak kötelessége visszafogadni az elállással érintett 
terméket. Ha annak sérülését a fogyasztó okozta (amit a Vállalkozásnak kell bizonyítania a 
vásárlástól számított egy éven belül), akkor a kár mértékének megfelelő, a közös 
megállapodásuk szerinti összeget levonhatja a visszafizetendő árból. (45/2014 Korm. rendelet 
25. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont). 

 
3/B/3.7  Egyéb észrevétel (nem képezi szankció alapját) 
 

a) Az ÁSZF szerint: „A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 
öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.‖ — 
Tájékoztatjuk a vállalkozást, hogy az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet 
három évig köteles megőrizni a Vállalkozás. 

b) Az ÁSZF-ben a „Szerzői jogok‖ címszó alatt az a tájékoztatás szerepel, hogy: „A 
jogtulajdonos: Fehér Rudolf e.v.” – A weboldalt jelenleg a Red Nose Media Kft. üzemelteti. 

 
3/B/3.8  Vásárlói vélemények valóságtartalmának ellenőrzése 

 
Hatóságunk az eljárás során azt is vizsgálta, hogy a Vállalkozás által a főoldalon és az összes 
termékoldalon megjelenített, a Vállalkozás által forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói 
vélemények ténylegesen a Vállalkozás vásárlóitól származnak-e, azok weboldalon megjelenített tartalma 
megegyezik-e a vásárlók által a Vállalkozásnak megküldött vélemények tartalmával, valamint hogy a 
Vállalkozás bármilyen jellegű felajánlása mellett került-e sor a vásárlói vélemények megtételére.  
 
Már a fogyasztói vélemények megjelenítési is okot ad a gyanúra. ugyanis mindegyik azonos stílusban, 
azonos fotóstílussal készült, valamint az oldalon – az ellenőrzés idején - egyébként a termékhez 
véleményt fűzni nincs technikailag lehetőség. A Társaság nem hivatkozik arra, s nem is utal rá, hogy a 
vásárlói véleményeket milyen forrásból jeleníti meg. 
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Jelen eljárás során azonban az is vizsgálandó, hogy a zennatural.hu oldalon megjelenített vélemények a 
Vállalkozás olyan kereskedelmi kommunikációinak tekinthetőek-e, amelyek alkalmasak lehetnek-e arra, 
hogy a termékek iránt érdeklődő fogyasztók ügyleti döntéseit befolyásolják.  

Az Fttv. 7. § (1) és (8) bekezdése értelmében ha a vállalkozás hozzáférést biztosít a termékek fogyasztói 
értékeléseihez, az arra vonatkozó információt, hogy a vállalkozás biztosítja-e és hogyan, hogy a 
közzétett értékelések olyan fogyasztóktól származnak, akik a terméket ténylegesen használták vagy 
megvásárolták, elhallgatja, elrejti, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon 
bocsátja rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas, megtévesztő mulasztást valósít meg.  

Az Fttv. Mellékletének 34-35. pontja szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül: 
34. Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták 
vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak 
ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. 
35. A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy ajánlások benyújtása, 
illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi 
médiában történő ajánlások valótlan bemutatása. 
 
A fentiek vizsgálata érdekében szükséges volt a Társaság megnyilatkoztatása a fogyasztói vélemények 
közzététele kapcsán. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás a Hatóság PE/002/2196-4/2022. számú végzésére érdemben nem 
reagált, adatot nem szolgáltatott, a fogyasztói vélemények kapcsán hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a 
https://zennatural.hu domain címen és aloldalain megjelenített valamennyi vásárlói vélemény teljes 
mértékben megfelel a valóságnak és valóban valós személyektől és egyúttal a Vállalkozás vásárlóitól 
származik, az Fttv. 14. §-a alapján úgy kell tekinteni az eljárás során, hogy ezek a tényállítások nem 
feleltek meg a valóságnak. 
 
Az Fttv. 7. § (1) bekezdése szerint 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). 
A (8) bekezdés alapján, ha a vállalkozás hozzáférést biztosít a termékek fogyasztói értékeléseihez, az 
arra vonatkozó információt, hogy a vállalkozás biztosítja-e és hogyan, hogy a közzétett értékelések olyan 
fogyasztóktól származnak, akik a terméket ténylegesen használták vagy megvásárolták, jelentősnek kell 
tekinteni. 
 
Mindezek alapján a Hatóság megállapította az Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdésének megsértését, 
figyelemmel a 7. § (1) és (8) bekezdésére és Mellékletének 34-35. pontjára. 

https://zennatural.hu/
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4. A weboldal ismételt ellenőrzése 
 
A Vállalkozás 2022. október 4-én értesítette e-mailben a Hatóságot arról, hogy a weboldalon elvégezték 
a szükséges módosításokat. Amennyiben a Hatóság további módosítani valót talál, kérték jelezni 
számukra. 
 
A Hatóság a határozathozatal előtt ismételten ellenőrizte a honlapon szereplő tájékoztatásokat. 
Figyelemmel arra, hogy az ÁSZF és a weboldal teljesen megváltozott, sőt az eljárás folyamata alatt 
többször is, az október 4-ei értesítést követően is változott, ezért a Hatóság elsődlegesen az 
alapellenőrzése során feltárt szabálytalanságok kijavítását vizsgálta, s nem végezte el a honlap teljes 
körű ismételt felülvizsgálatát. Ennek során megállapította, hogy a Társaság közreműködése keretében 
minden igyekezetet megtett a feltárt jogsértések megszüntetésére. 
 
Továbbra is fennálló szabálytalanságként jelentkezik a Határozatban 3/B/2. d) pontja alapján, hogy az 
ÁSZF-ben nincs utalás (link) a szállítási díjak mértékének megismeréséhez, vagy akár magában az 
ÁSZF-ben nem kerül megjelölésre annak mértéke. Nem elegendő arra utalni, hogy az megrendelési 
folyamat során úgyis kiderül, mivel a társaságnak e tekintetben előzetes tájékoztatási kötelezettsége van 
fenn. A fogyasztó az ÁSZF megismeréséről köteles nyilatkozni vásárlása elküldése előtt, így az ÁSZF-
nek kell tartalmaznia a szerződést jellemző legfontosabb információkat. 
 
5. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
 Ektv. 4. § c) d) pont, 
 45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) d) e) és h) i) l) m) n) pont, 15. § (1)-(2)-(3) 

bekezdés, 22. § (1) bekezdés, 23. § (4) bekezdése, 24. § (1) bekezdés, 25. §, 28. §, 
 Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdései, figyelemmel a 4. § (2) bekezdésére, 6. § (1) bekezdés bb) 

bd) be) bg) bj) c) f) i) pontjára, 7. § (1) bekezdésére, (3) bekezdés b) pontjára, 7. § (5) bekezdés 
c) d) pontjára, 7. § (8) bekezdésére, 9. § (1) bekezdésére, 14. §-ára, valamint a Melléklet 3., 7. 
és 10., 17. pont, 34-35. pontjaira, 

 Fgytv. 14. § (7) bekezdés, 
 373/2021 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, 16. §,  
 151/2003. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 
 19/2014 NGM rendelet 2. §, 3. § (2) bekezdés 
 453/2016 Kr. 1. § a) pont. 

 
6. A Társaság nyilatkozatára való reagálás 
 

A Vállalkozás előadta, hogy az Amazonit karkötő gyártója a Yiwu Shitao Arts Co.,ltd (Xiakunxi 7-3 2nd 

Floor, Doyang, Zhejiang Province, P.R. China), a beszerzésről szóló számlát csatolta. A gyártó nem tett 

nyilatkozatot arról, hogy a terméket orvostechnikai eszköznek minősítené, ezért a Társaság sem tekinti 

annak. A magyar nyelvű tájékoztatásokat saját hatáskörben helyezték ki, az említett forrásokból is, 

melyet sajnos nem tüntettek fel. 
 
Az ásványi köveket tartalmazó termékekkel kapcsolatban kihelyezett állításokkal kapcsolatban a 
Hatóság a Határozat 3/B/1. pontban fejtette ki álláspontját. 
 

A Társaság nyilatkozatában megjelölte, hogy mely szakirodalmak alapján helyezte ki magyar nyelvű 

tájékoztatását a kövek hatásáról. Nyilatkozta továbbá, hogy fel volt tüntetve, hogy a termékek használata 

nem helyettesíti az orvosi kezelést. 
 
A termékek adatlapján csak a gyógyhatásra utaló tulajdonságok voltak feltüntetve az ellenőrzés idején, s 
az ásványlexikonban is. Sőt a főoldalon is kifejezetten úgy kerültek reklámozásra, hogy „gyógyító 
kövekből készült termékeink …‖. Önmagában annak feltüntetése, hogy az ásványi kövek használata 
nem helyettesíti az orvosi kezelést, vagy, hogy a termékeknek „bizonyos feltételek közt gyógyhatású 
lehet‖ még nem annulálja azt a tényt, hogy egyébként pedig orvostechnikai eszköznek megfeleltethető 
hatással, tulajdonságokkal kommunikálták, ajánlották („A következő betegségekre ajánlunk kristályokat‖) 
a termékeket. 
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A Társaság 2022. szeptember 05-én, és október 4-én szabálytalan úton, e-mailben jelezte, hogy 

megbízott egy webshop jogászt, de még sajnos nem kapta meg tőle az anyagokat, hogy módosításra 

kerüljenek, az ÁSZF és egyéb javítandó. Amint megtörténik, jelentkezik. Mindenképp tőle várja, mert az 

lesz a hatályos, saját kútfőből nem szeretne módosítani, kérte a Hatóság türelmét. Illetve később, hogy a 

weboldalon elvégezték a szükséges módosításokat.  
 
A Vállalkozás nyilatkozatában foglaltakat a Hatóság tudomásul vette, azonban azokat nem tudta a 
jogsértés kimentésére értékelni, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozást terheli a felelősség az általa 
folytatott tevékenység feltételeit illetően. Figyelemmel arra, hogy a termékek az EU-ban nem kerültek 
jogszerűen orvostechnikai eszközként forgalomba, így a weboldalon feltüntetett állításokkal 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg. 
 
A Hatóság az eset körülményeinek mérlegelése során ugyanakkor figyelemmel volt arra, hogy a 
Társaság még a határozat meghozatala előtt megkezdte intézkedéseit a hibák kijavítása felől. Azonban, 
mint minden vállalkozásnak, figyelemmel kell kísérniük a jogszabályi változásokat, különösen ebben az 
időszakban, amikor a fogyasztóvédelmi jogszabályi környezet sok változáson meg keresztül. A honlapon 
elhelyezett információkért a Társaság, mint üzemeltető a felelős. Javasoljuk, hogy legyenek naprakészek 
a változó fogyasztóvédelmi rendelkezések tekintetében, melyhez sok segítséget találnak a szakmai 
minisztérium honlapján: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu. 
 
7. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
7.1 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 kötelező 
bírságkiszabási tényállás állt fenn, 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 20220927-001440. számú keresési igazolása szerint a 
Vállalkozás ellen 2021. január 1-je óta bejegyzett közigazgatási bírság szankció — a Határozat 1.1.2 
pontjában szereplő, kérelemre indult eljárás kapcsán — már szerepel (Somogy Megyei Kormányhivatal 
SO/FOGY/345-8/2022). 
 
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. 
 

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/
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Az Fgytv. 47. § (2)-(4) bekezdés alapján 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. Jogszabály az abban 
meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket 
határozhat meg. Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. 
 
7.2 Fogyasztóvédelmi bírság 
 
Kizárólag a határozat 3/B/1. 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 9. főpontjában, különösen a 9.2.5. 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, és 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra kiterjedő szabálytalanságokra, tekintettel az Fgytv. 47. § (1) 
bekezdés c) és i) pontjának megfelelő szankciót alkalmazta. 
 
7.3 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. 
 
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. 
 

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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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 c) d), h), i), m), n) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a 
Hatóság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a fogyasztóvédelemért 
felelős minisztérium számára, azzal a megjegyzéssel, hogy a Társaság már intézkedett a feltárt 
szabálytalanságok kijavítása felől. 
 
8. 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.  
 
8.1 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 c) pontja alapján elrendelte, hogy a Vállalkozás a feltárt 
szabálytalanságokat szüntesse meg, valamint a megszüntetés érdekében tett intézkedéseiről a 
Hatóságot az előírt határidőn belül értesítse 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. Az említett Somogy 
Megyei Kormányhivatal általi eljárás ugyanazon fogyasztói panasz nyomán eredt, így jelen határozatban, 
a weboldal fogyasztói tájékoztatóival összefüggésben feltárt szabályszegések kapcsán azok ismételt 
jellege nem állapítható meg. Mindezek alapján csak a jelzett kötelezés jellegű szankciók megállapítására 
került sor a weboldalon feltárt és 3/B/2 és 3/B/3. pontok alatt részletezett jogsértések tárgyában. 
 
8.2 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 2022.02.21-én került bejegyzésre a cégnyilvántartásba, így kezdő vállalkozás. A weboldalt 
korábban a Társaság jelenlegi ügyvezetője egyéni vállalkozóként üzemeltette. A https://e-
beszamolo.im.gov.hu/ oldalon a Vállalkozásnak még közzétett beszámolója nincs, a végzésben 
megjelölt felszólítás nyomán nem nyilatkoztak az általános üzleti terv, ill. közbenső mérleg adatai felől. 
Figyelemmel arra, hogy a Hatóság a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását mellőzni nem tudta, a már 
hivatkozott, Szankció tv. 9. § (3) bekezdés c) pontja alapján, ezért a bírság összegét az Fgytv. 47/C. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján határozta meg. 
 
8.3 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.  
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9. Mérlegelési szempontok 
 
9.1 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.  
 
9.2 A Hatóság a Vállalkozás terhére történő jogkövetkezmény megállapításánál az alábbi körülményeket 
értékelte 
 
9.2.1 A jogsértés súlya 
 

 a jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 

Figyelemmel arra, hogy a jogsértés a Vállalkozás honlapján valósult meg, minden olyan 
fogyasztót érintett, aki a weboldalon keresztül vásárolt, vagy csak érdeklődött a termékek 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.  
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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 egy weboldalán bizonyítottan jelentkeztek.  
 

 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. 
 

9.2.2 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 javította ki, a 
jogsértések bizonyíthatóan a panasz bejelentéskor és azt követően, az ellenőrzés idején is fennálltak. A 
domain regisztrációja 2021.09.02-án történt, ugyanakkor Társaságként 2022. február 21. került 
bejegyzésre a weboldal üzemeltetője, így a jogsértés viszonylag rövidebb időre (hat hónap) állapítható 
meg a Vállalkozás terhére. A Hatóság álláspontja szerint a jogsértő magatartás rövid ideig történő 
tanúsítása tekinthető alapesetnek, és a hosszabb ideig történő tanúsítása súlyosbító körülménynek 
minősíthető. Így enyhítő körülményként nem alkalmazható. Ezen álláspontot támasztja alá a Kúria 
Kfv.III.37.704/2011/5. számú ítéletében. 
 
9.2.3 A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása:  
 
A Hatóság figyelembe vette, hogy a határozathozatal napjáig a 2021. január 1-jétől működő 
Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába a vállalkozás ellen bejegyzett, végleges határozat már 
szerepel.  
 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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A Hatóság enyhítő körülményként értékelte, 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. Valamint azt, hogy a Társaság ellen a mostani panaszt megelőzően a domain 
regisztrálását követően a webáruház működése kapcsán bejelentés nem érkezett. 
 
9.2.4 A jogsértéssel elért előny:  
 
A jogsértéssel elért előny tekintetében a Hatóság nem talált értékelhető körülményt, ezért azt a 
határozatának meghozatala során nem értékelte. 
 
9.2.5 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 a termékkörrel kapcsolatos 
jogsértés kapcsán, hogy az egészségjavító hatást célzottan kereső és ilyen jellegű terméket 
ezzel a céllal használó fogyasztók a termékek Vállalkozás által sugallt 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 kezelésért, egy termékért. 
 
A valamilyen egészségügyi probléma miatt kiszolgáltatottabb — pl. mozgásszervi, keringési, 
emésztési, változó-kori, depressziós, daganatos, vagy más tünetekkel, panaszokkal küszködő — 
fogyasztók figyelmét könnyen megragadják az újabb és újabb készítmények és termékek, bízva 
az új felfedezés, a korábban – saját magukon - nem alkalmazott módszerek stb. 
eredményességében és a gyógyulás reményében, megvásárolják és használják az ilyen 
termékeket. Könnyen belátható, hogy a speciális szakmai tudással nem rendelkező fogyasztók 
számára nehéz a választás az egyes egészségügyi problémák kezelésére szolgáló termékek, 
szolgáltatások széles választékából. 
 
Bár a Társaság hivatkozása szerint elsősorban ékszerként értékesíti termékeit, ugyanakkor 
weboldalán ezzel fordított sorrendben kommunikálta termékeit, miszerint: „Gyógyító kövekből 
készült termékeink finom rezgésekkel, pozitív energiákkal segítenek neked. Emellett csodás 
ékszerek is „csak úgy” mindennapi használatra.‖ A Társaság szóhasználata, a termékek 
adatlapján feltüntetett egészségre ható állítások mind azt sugallták, hogy azt az egészségügyi 
problémákkal küzdőknek ajánlják elsősorban. Ezzel kapcsolatban a Hatóság szükségesnek 
tartja a Társaság figyelmét felhívni az alábbiakra: 
 
Az előzetes tájékoztatás, a jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés 
meghozatala egy folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a 
jog a maga eszközeivel. Ez a folyamat a fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, 
s a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már 
e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így ez sem történhet tisztességtelen módon. 
Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a fogyasztó 
döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a folyamatra – 
ideértve a figyelem felkeltését is. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (továbbiakban: 
VT.) hangsúllyal fogalmazta meg ezt az Fttv-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései kapcsán. 
Figyelemmel arra, hogy a GVH hatásköre gazdasági versenyre kiható nagyságrendet érintő 
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tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megítélésére vonatkozik, ezért eljárásainak elvi élvű 
megállapításai a fogyasztóvédelmi hatóság joggyakorlatában is irányadónak tekinthetőek. 
 
A VT. elvi jelentőségű döntésében kifejtette azt is, hogy a kereskedelmi gyakorlat részét képező 
tényállítás valóságát a vállalkozás köteles igazolni, [...] egy reklámállításnak az igazolási 
kötelezettségre kiható értelmezése során nem bír jelentőséggel, hogy a vállalkozás a 
kifogásolt állítást miként értelmezi, a közléssel mit szeretett volna kifejezésre juttatni, 
mivel azt a fogyasztó szempontjából kell értelmezni. [...] a vizsgált gyakorlatok üzenetének 
lehetséges általános fogyasztói értelmezésre kell figyelemmel lennie. (Vj/37/2013.) 
 
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 
valamilyen egészségügyi probléma miatt — kiszolgáltatottabb helyzetben vannak az átlagosnál, 
pl. idős emberek, túlsúlyos személyek, rákos betegek.  
 
A vizsgált esetben speciális orvosi célt tulajdonítanak a termékeknek. A Vállalkozás a felsorolt 
hatásokat (pl. pozitív hatással van az idegrendszerre, csontritkulás esetén is hatékonyan 
alkalmazható, erős görcsoldó, jótékonyan hat a csontvelőre, vérnyomáscsökkentő hatása van, 
gyógyítja a köszvényt, véd a vírusos megbetegedések ellen, serkenti az izmok fejlődését, 
fájdalomcsillapító hatása van stb.) tulajdonítja az ásványok használatához, mely megjelenik 
weboldalán, a fogyasztók előzetes tájékoztatásaként, a főoldalon pedig úgy hirdeti, hogy 
„Gyógyító kövekből készült termékeink finom rezgésekkel, pozitív energiákkal segítenek neked.”  
 
[...] A betegség vagy a betegség tüneteinek megelőzése, valamint azok [...] kezelése is 
gyógyhatás állításnak minősül. (Vj/66/2015.). A fogyasztók benyomásainak idézése 
(néphiedelemre való hivatkozás) önmagában nem támasztja alá a gyógyhatás állításokat, mivel 
azok nem felelnek meg a bizonyítékokkal szemben támasztott feltételeknek. 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 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 különféle 
hatására vonatkozó tájékoztatás is megalapozhatja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
megállapítását, ha a kereskedelmi kommunikációk a fogyasztók számára összhatásukat tekintve 
a termékről, mint olyanról, illetve a terméktől várható hatásról fogalmaznak meg jogsértő 
állításokat. /…/ Éppen ez is a célja az ilyen jellegű kereskedelmi gyakorlatoknak, hogy a 
fogyasztók a terméknek tulajdonított kedvező hatást közvetlenül a termékkel kapcsolják össze, 
az adott tulajdonsággal a terméket is felruházzák, hiszen ezek révén várható, hogy a 
fogyasztóban igény keletkezik az adott termék megvásárlására. (Vj/103/2010.) 
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A fentiek alapján a Hatóság a 3/B/1. pontban kifejtettek alapján a rendelkező részben 
megállapított mértékű fogyasztóvédelmi bírságot alkalmazta a Társaság terhére. 

 

 A Hatóság a Vállalkozás együttműködő, eljárást segítő magatartása körében enyhítő 
körülményként értékelte, hogy a Vállalkozás közreműködése vitathatatlan, a Határozat 
meghozatala előtt intézkedett a már ismert, a weboldalon feltárt szabálytalanságok 
megszüntetése felől. A Társaság az adatközlésre felszólító első végzésére ugyan nem válaszolt, 
másrészt azt követően az OGYÉI szakhatósági állásfoglalására reagálva bizonyos kérdésekre 
érdemben válaszolt. 

 

 A jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága, kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések körében a Hatóság enyhítő körülményként értékelte a Társaság megtett 
intézkedéseit az ásványok hatásairól szóló információközlésének finomítása érdekében. 

 

 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 
bírságösszeg meghatározása szempontjából lényeges. A Társaság gazdasági súlyának 
értékelése során a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy a Vállalkozás kezdő vállalkozás, illetve 
forgalmi adatokat 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. Valamint fogyasztóvédelmi bírságot alkalmazott a Határozat 
3/B/1. pontjában foglaltak alapján, mivel kötelező bírságkiszabás esete állt fenn. 
 

 
9.2.6 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. Valamint kellő mértékű ahhoz, 
hogy a feltárt, a termékek gyógyhatására utaló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megfelelően 
szankcionálja. 
 
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.  

10. 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 fő és aloldalain 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) 
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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. 

11. 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. 
 
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, 2022.10.27. 
Végleges: 2022.10.27. 


