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Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A Valiczkó Kft.-t (a továbbiakban: vállalkozás) székhelye: 2941 Ács Fő u. 116.,
adószáma: 25406582-2-11

kötelezem

arra, hogy az Ács Fő u. 116. szám alatt működő Reál kereskedelmi egységében – a
döntés jogerőre emelkedését követően - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
az egységár feltüntetésre kötelezett termékek egységárát egyértelműen, könnyen
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan tüntesse fel.

Fenti kötelezettségének folyamatosan köteles eleget tenni.

Az egységár teljeskörű feltűntetésének hiányával a vállalkozás megsértette a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1), (3)
bekezdéseit.

Az Fgytv. 14. § (1), (3) bekezdései szerint:

„14. § (1) A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön
jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak
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megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.”

Az Fgytv. 2. § n.) pontja szerint:

„2. § E törvény alkalmazásában

n) egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
mértékegységére vonatkozó ár”

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének
szabályiról szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet (a továbbiakban: rendelet)
2-3-4 §-ai szerint:

„2. § (1) A termék eladási árát - a (2) és a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -

a) a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy

b) a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó
számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken
(ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni.”

„3. § (1) A termék egységárát, ha az nem egyezik meg a termék eladási árával,

a) a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy

b) a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó
számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető
árjegyzéken (ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni.
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4. § Az egységárat

„a) a térfogatra értékesített terméknél literenként (Ft/l), vagy - ha ez a termék jellegéből
adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - milliliterenként (Ft/ml), centiliterenként (Ft/cl),
deciliterenként (Ft/dl), illetve köbméterenként (Ft/m3),

b) a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg), vagy - ha ez a termék
jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - grammonként (Ft/g),
dekagrammonként (Ft/dkg) vagy tonnánként (Ft/t),

Az ellenőrzés során tett megállapítások alapján 2017. május 16. napján hivatalból
indított eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján a KE-03/HAT/1249-2/2017. iktatószámon értesítettem a vállalkozást.

Kelt: Tatabánya, 2017.
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