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HATÁnozAT
A fogyasztóvé delmi hatáskorben eljáró Budapest Fóváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal
Fogyasztóvé deImi F osztálya az Otto Central Europe Kft.-t (szé khely: 1134 Budapest, Róbert K. krt, 59.,
adószám: 1 0636367-2-41,, a továbbiakban: vállalkozás)

k telezi

arra, hogy az általa forgalmazott termé kek szállí tási dlja tekinteté ben a valóságnak megfeleló
táié koztatást ny jtson.

A fenti kotetezettsé gé nek a Társaság a hatá rozatvé glegessé  válásának napjától koteles eteget tenni.
Kotelezem ,továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvé delmi hatóság eljárása során é szlelt hiba,
hiányosság, illetve a jogsárté s megsziinteté se é rdeké ben tett inté zkedé sé ról a hatóságot a határozat
vé glegessé  válását kovetó 15 napon belül é rtesí tse.

A vé glegesen kiszabott kotelezé s onké ntes teljesí té sé nek elmaradása eseté n a vé grehajtást foganatosí tó
szerv a meghatározott cselekmé nyt a kotelezett ktiltsé gé re é s veszé lyé re elvé geztetheti, a koteIezettel
szemben pé nzbí rságot szabhat ki, továbbá a rendorsé g kozremrí kodé sé vel ké nyszerí theti ki a
m eg határozott cselekm é nyt.

E határozat ellen a ké zhezvé teltól számí tott 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvé delmi F osztályához (1088 Budapest, József krt. 6.) cí mzett, de a Budapest Fóváros
Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvé delmi F osztálynál (1051 Budapest, Sas u. 19.)
benyrjjtandó, a vé grehajtásra halasztó hatályri fellebbezé snek van helye.
A jogi ké pvlselóvel etjáró fé l, valamint a belföldi szé khellyel rendelkezó gazdálkodó szervezet az
elektronikus ügyinté zé s é s a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. é vi CCXXIl.
torvé nyben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus rjton koteles benyijtani a í e.llebbezé st,
az elsofokú  k zigazgatási határozatot hozó szervné l. Az els fok hatóság KRlD száma: 659510135, az
els foku hatóság hivatali kapujának megnevezé se: JH1O5FOGY.
A Pest Megyei Kormányhivatal a sé re]mezett donté st, valamint az azt megelozo eljárást megvizsgálja,
melynek során nincs kotve a fellebbezé sben foglaltakhoz.

Afe]lebbezé s eljárási illeté ke a vitatott osszeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább
5 000 Ft é s legfeljebb 500 000 Ft. Ha a fellebbezé s tárgyának é rté ke pé nzben nem állapí tható meg, a
feIlebbezé s illeté ke 5 000 Ft.

Az illeté k et azügyré l neve, lakcí me vagy szé khelye , é s azügyszám (iktatószám) megjeloIé sé vel banki
átutalással vagy kulon igé nyelt ké szpé nz-átutalási megbí zás ritján (csekk) kell megfizetni, Banki átutalás
eseté ben az illeté ret a Budápest F város Kormányhivátala Magyar Alamkincstárnál vezetett 10032000-
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01012107-00000000. szám számlájára kell teljesí teni, amely osszegnek a beadvány Hatósághoz
é rkezé sé t kovet  legké s bb 8. napon a számlán kell lennie.

A fogyasztóvé delmi hatóság donté se ellen fetlebbezni csak a megtámadott donté sre vonatkozóan,
tartalmilag kozvetlenul osszefugg  okból, illetve csak a donté sb l kozvetleni.jl adódó jog- vagy
é rdeksé relemre hivatkozva lehet. A fellebbezé sben ré szletesen elo kell adni annak indokait. A
fellebbezé sben nem lehet olyan j té nyre hivatkozni, amelyról az ugyfé lnek a donté s meghozatala el tt

tudomása volt.

lNDoKoLÁs
1. Eljárási cselekmé nyek

r}
A Budapest F város Kormányhivatal V. Keriileti Hivatal Fogyasztóvé de|mi Fóosztályára kozé rdektí
bejelenté s é rkezett az Otto Central Europe Kft.-vel szemben.
A kozé rdekti bejelent  elóadta, hogy 2018. szeptember 22-é n a wv\M.otto.hu oldalon mlnden kabátra
25o/o kedvezmé ny volt é s az akció ideje alatt a kií rás szerint 25,000 Ft vásár]ás felett a szá|,litás ingyenes.
A vé gosszeg számí tásánál is í gy volt feltüntetve. Ezzel szemben a fizeté sné ! bármelylk opciót választotta,
990 Ft, vagy 1,190 Ft szállí tási dí jat számí tottak fel. A bejelentó álláspontja szerintezzel megté vesztetté k
a vásárlókat.

Fentiek alapján a Járási Hivatal az ügyben 2018, szeptember 26. napján eljárást indí tott é s az eljárás
meneté veI kapcsolatosan tájé koztatta a vállalkozást, hogy ügyé ben nyilatkozat-té telijog illeti me9.

Továbbá a Fogyasztóvé delmi Fóosztály felhí vta a vállalkozást, hogy nyilatkozzon az alábbiakról:
o Mié rt számí tottak fel szállí tási dí jat fizeté skor annak ellené re, hogy ingyenes kiszállí tást

o Hány megrendelé s é rkezett az akció ideje alatt. Ebból hány esetben számí tottak fel szállí tási
dí jat 25.000 Ft vásárlási osszeg felett.

A vállalkozás nyi|atkozatában eloadta, hogy rendszerhiba miatt 2163 kedvezmé nyre jogosult
megrendelé s kozril 67 esetben nem kapták meg a vásárlók az í gé rt kedvezmé nyt. Azonban ezekben az
esetekben utólag megkapták a vásárlók a visszaté rí té st.

A nyilatkozatot a kovetkezók szerint é rté keltem :
A vállalkozás azzal, hogy nem biztosí totta minden 25.000 Ft feletti vásárlás eseté ben az ingyenes
szállí tást, az árkedvezmé ny meglé te tekinteté ben megté vesztette a vásárlókat.

2. A fentiek alapján az alábbi té nyállást állapí tottam meg:

A weboldalán kommunikált árkedvezmé ny tekinteté ben (25,000 Ft feletti vásárlás eseté n ingyenes a
kiszállí tás) tisztessé gtelen kereskedeImi gyakorlatot valósí tott meg a Társaság, mert nem minden arra
jogosultnak biztosí totta az ingyenes kiszállí tást. A kifogásolt kereskedelmi gyakorlatáva| - annak donté s
é Jmagatartás-torzit hatása-miatt - a váltalkozás tiszté ssé gtelenül befolyásolta a fogya ZtOi donté sé ket,
mivel olyan alapvetó té nyezo (a megrendelé s ingyenes kiszállí tása) tekinteté ben té vesztette meg a
vásárlókat, amely jelentós té nyezo a fogyasztók donté sé nek szempontjából.

3. A Társaság által megsé rtett jogszabályhelyek:

A Társaság az eljárás során feltárt hiányosságokkal az alábbi jogszabályokat sé rtette í T]eg, illetve a
határozat alapjáu l a követke z jogszabá|yi rendel kezé sek szolgál nak:

A tisztessé gtelen kereskedelmi gyakorIat tekinteté ben azalábbijogszabályokat sé rtette meg a Társaság:
A fogyasztókkal szembeni tisztessé gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóIó 2008. é vi XLV!!. torvé ny
(továbbiakban: Fttv.) 3. (í  ) bekezdé se szerint tilos a tisztessé gtelen kereskedelmi gyakorlat.
Az Fttv. 6. (1) bekezdé s c) pontja szerint:
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,,Megté ve sztó az a kereskedelmi gyakorlat, amety valótIan információt tartalm az, vagy valós té nyt -
figyelemmel megjelené sé nek valamennyi korülmé nyé re - olyan módon jelení t meg, hogy megté veszti
vagy alkalmas arra, hogy megté vessze a fogyasztót az alábbiak kozir! egy vagy tobb té nyez  tekinteté ben
é s ezáltal a fogyasztót oIyan ugyleti donté s meghozatalára ké szteti, amelyet egyé bké nt nem hozott volna
í ,leg, vagy erre alkalmas:

c) az áru ára, illetve dija, az ár, illetve dí j megállapí tásának módja, külonleges árkedvezmé ny vagy
árelóny meglé te."

Az Fttv. 19. -a szerint: ,A kereskedelmi gyakorlat tisztessé gtelensé gé nek megállapí tásra irányuló
eljárásra az e torvé nyben meghatározott elté ré sekkel a fogyasztóvé delmi hatóság eljárása tekinteté ben a
fogyasztóvé delemrol szóló 1997, é vi CLV. torvé ny (a továbbiakban. Fgytv.) rendelkezé seit kell
alkalmazni." 

\ }

Az Fttv. 2. -a szerint: ,,E torvé ny alkalmazásában,
d) kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás é rdeké ben vagy javára eljáró
szemé lynek az áru fogyasztók ré szé re torté n  é rté kesí té sé vel, szolgáltatásával vagy
eladásosztonzé sé vel kozvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevé kenysé ge, mulasztása, reklámja,
marketingtevé kenysé ge vagy egyé b kereskedelmi kommunikációja,
e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás onálló foglalkozásával vagy gazdasági tevé kenysé gé vel
kozvetlenul osszefüggé sben torté nó információkozlé s, fuggetlenul annak megjelené si módjától,
eszkozé t l,
f) rekIám a gazdaságl reklámtevé kenysé g alapvet  felté teleir l é s egyes korlátairól szóló torvé nyben
ekké nt meg határozott fogalom, "

Az Fttv, 9 (1) bekezdé se szerint: ,,A tisztessé gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsé rté sé é rt
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal é rintett áru é rté kesí té se, eladásának

Az Fttv 9, (2) é s (3) bekezdé se szerint, ,,Az (1) bekezdé s szerinti vállalkozás felel akkor is, ha a
kereskedelmi gyakorlatot szerzódé s alapján más szemé ly valósí tja meg a vállalkozás é rdeké ben vagy
javára.
(3) A (2) bekezdé stol elté roen, a kereskedelmi kommunikáció megjelení té si módjával osszefuggó okbÓl
ered  jogsé rté sé rtaz is felel, aki a kereskedelmi kor;nmunikációtazarra alkalmas eszkozok segí tsé gé vel
megismerhetóvé  teszi, valamint aki onálló gazdasági tevé kenysé ge koré ben a kereskedelmi
kommunikációt megalkotja vagy ezzel osszefüggé sben egyé b szolgáltatást nyrjjt, kivé ve, ha a jogsé rté s
az (1) bekezdé s szerinti vállalkozás utasí tásának vé grehajtásábó! ered, Az ilyen jogsé rtó kereskedelmi
gyakorlattal okozott káré rt e szemé lyek az (1) bekezdé s szerinti vállalkozással egyetemlegesen felelnek."

4. A dcinté sem meghozatala során a mé rlegelé si szempontokat az alábbi jogszabályhelyek alapján
vettem figyelembe:

A fogyasztóvé delemró] szóló 1997. é vi CLV. torvé ny (továbbiakban: Fgytv.) 47. (1) bekezdé sé ben
foglaltak alapján, ha a fogyasztóvé delmi hatóság eljárása során megállapí tja a 45/A . (1)-(3),
bekezdé sé ben meghatározóit fogyasztóvé delmi rendelkezé sek megsé rté sé t, az eset' lé nyeges
korülmé nyeinek - í gy kulonosen a jogsé rté s sú lyának, a jogsé rtó állapot idótartamának, a jogsé rt 
magatartás ismé telt tanrjsí tásának, illetve a jogsé rté ssel elé rt el ny - figyelembevé telé veI é s az
arányosság kovetelmé nyé nek szem elott tartásával az a|ábbijogkovetkezmé nyeket állapí thatja meg:
c) határid t zé sé veI a feltárt hibák, hiányosságok megszünteté sé re kotelezheti a vállalkozást,

AzFgytv.47. (2) bekezdé se szerint az (1) bekezdé sben foglalt jogkovetkezmé nyek alkalmazása
eseté n a fogyasztóvé delml hatóság - amennyiben azt az eset korüImé nyeire tekintettel szüksé gesnek
tartja - határidó t zé sé vel kotelezheti a jogsé rto válIalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a
jogsé rté s megsztinteté se é rdeké ben tett inté zkedé sekrol a hatóságot é rtesí tse.

A vállalkozásnak a rannnru,e-beszamolo.im.qov.hu oldalon,kózzé tett é ves beszámolójából megállapí tottam,
hogy a Társaság a kis- é s kozé pvállalkozásokról, fejl dé sük támogatásáról szóló 2004. é vl XXXIV.



4

torvé ny (továbbiakban: Kkvtv.) 3. (1) bekezdé sé ben meghatározott krité riumok figyelembevé telé vel
nem m inosii l kis/kozé pvállal kozásnak,

A fentiekre tekintettel az Fgytv. 47. (1) bekezdé s b) pontia é s a (2) bekezdé se, valamint a Kkvtv.12lA.
-ában foglaltak alapján szabtam ki a szankciót.

5. Dtinté sem során az alábbi mé rlegelé si szempontokat vettem figyelembe:

Az Fgytv . 47 . (5) bekezdé s szerint az (1) bekezdé s alkalm azásában a jogsé rté s stilyát ki,ilonosen a
jogsé rté ssel é rintett fogyaszt k száma, é rdekeik sé relmé nek kore, a jogsé rto magatartás kiterjedtsé ge,
valamint a jogsé rté ssel é rintett áruk é rté ke a|apozhatja meg.

A jogsé rté s sulya tekinteté ben:

A jogsé rté ssel é rintett fogyasztók száma: A Társaság nyilatkozata alapján 2163 megrendelé s kozül 67
esetben valósult meg a jogsé rté s, mely a megrendelé sek számához ké pest nem min sUl nagy
számunak.

A fogyasztók é rdekei sé relmé nek kore: A fogyasztók é rdekei sé relmé nek koré ben é rté keItem, hogy a
vál|alkozás a fogyasztók tájé koztatáshoz való alapvetó jogát sé rtette meg azáltal, hogy valótlan
tájé koztatást adott a fogyasztónak a megrendelé s ingyenes kiszállí tása tekinteté ben. A kifogásolt
kóreskedelmi gyakorlatálal, - annak Oonlé s é s magatartás-torzí tó hatása miatt - a vállaIkozás
tisztessé gtelenlil befolyásolta a fogyasztói donté seket, mivel olyan alapvet té nyezó (a megrende!é s
ingyenes kiszállí tása) tekinteté ben té vesztette meg a vásárlókat, amely jelentós té nyez  a fogyasztók
donté sé nek szempontjából. Továbbá sé rültek a fogyasztók vagyoni é rdekei is.

A jogsé rtó magatartás kiterjedtsé ge: A jogsé rté s bizonyí thatóan 67 esetben valósult me9.

A jogsé rté ssel é rintett áruk é rté ke: E korben nem merült fel releváns adat, í gy ennek é rté kelé se nem volt
lehetsé ges.

A jogsé rtó állapot idótartama: E korben nem merült fel releváns adat, í gy ennek é rté ke!é se nem volt
lehetsé ges. " .r

A jogsé rto magatartás ismé telt tanusí tása: Figyelembe vettem, hogy a vállalkozás terhé re ugyanezen
jogsé rtó magatartás ismé telt tanú sí tása a határozathozatal napjáig nem állapí tható meg.

A jogsé rté ssel elé rt elóny tekinteté ben figyelembe vett mé rlegelé si szempontok: Tekintettel arra, hogy a
jogosulatlanul felszámí tott kiszállí tási d'r1 minden esetben visszaté rí té sre került, nem tett szert elónyre a
Társaság.

Mindezekre tekintettel elegendónek í té ltem a Társaság számára a jogsé rto magatartás folytatásának
megtiltását annak é rdeké ben, hogy a jovóben jogkovet  magatartást tan sí tson.

A meghatározott cselekmé ny vé grehajtásának elmutasztása eseté n irányadó jogkovetkezmé nyeket az
Áxr. 131. -a,, valamint a bí rósági vé grehajtásról szóló 1994. é vi LIll. torvé ny 172-177. -ai alapján
határoáam meg.

Donté semet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, továbbá az Akr.80. (1) bekezdé sben é s a 81. (3)

bekezdé sben meghatározottak szerint, a fogyasztóvé delemr l szóló 1997. é vi CLV. tórvé ny 45lA, (1)-
(3) bekezdé seiben, valamint a fogyasztóvé delmi hatóság kijelolé sé r l szóló 38712016. (XlI. 2.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Statr]tum R.) 1-2. -aiban biztosí tott hatáskoromben é s az Akr. 16. -a /
Statrjtum R. 2/A. szerinti illeté kessé gi ok alapján eljárva hoztam meg.
Az e halározat elleni jogorvoslati lehetósé get az Akr. 112, -a, 116. (1) é s (2) bekezdé s a) pontja,
valamint 1 18. (1)-(3) bekezdé sei szabályozzák.

r}
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A határozat el|eni fellebbezé si iIleté k mé rté ké róI az illeté kekr l szóló 1990. é vi XCIll. torvé ny 29.
bekezdé se, megfizeté sé nek módjáról a 73. -a, valamint az eljárási illeté kek megflzeté sé nek
megfizeté s elIen zé sé nek ré sztetes szabályairó! szóló 4412004. (Xll. 20.) PM rendelet 4lA,
rendeIkezik.

Budapest, 2018. december 4.

dr. Nagy Jrilia V. keriiIeti hivatalvezet megbí zásából

A határozatot kapiák:
Otto Central Europe Kft.
lrattár

(2)
é sa

-a


