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Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (továbbiakban: Nyíregyházi Járási
Hivatal) a Baloghné Gyüre Erika egyéni vállalkozó (4624 Tiszabezdéd, Petőfi S. u. 19.,
adószám: 67991291-2-35, továbbiakban: vállalkozás) részére

megtiltja

a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását abban a tekintetben, hogy a
fogyasztókat megtévessze az áru árának vonatkozásában.

INDOKOLÁS

A Záhonyi Járási Hivatal 2017. október 16. napján országos témavizsgálat keretében
helyszíni hatósági ellenőrzést végzett a vállalkozás által 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u.
26. szám alatt üzemeltetett „Éden Élelmiszer" elnevezésű kereskedelmi egységben.

Az ellenőrzés során a felügyelők kifogásolták, hogy a próbavásárolt „490 g-os Jó!jár
Majonéz" termék eladási árának a felszámításakor a polccímkén kihelyezett 299 Ft
eladási ár helyett 350 Ft-ot számítottak fel számukra, így 50 Ft többletfizetés keletkezett.
A termékből 6 db-ot kínáltak megvételre a fogyasztók számára. A termékből az
ellenőrzés napjáig nem értékesítettek, az üzletben megtalálható a készleten lévő összes
termék (6 db).

A feltárt tényállás alapján a vállalkozás terhére jogsértésként állapítottam meg, hogy a

2
„490 g-os Jó!jár Majonéz" termék esetében megtévesztő módon tájékoztatta a
fogyasztókat az eladási árról, mivel a kiírt eladási árhoz képest 50 Ft-tal magasabb áron
értékesítette a terméket a fogyasztók számára.

A fenti kereskedelmi gyakorlat megtéveszti a fogyasztót az áru ára tekintetében, és
ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem
hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Ez esetben a fogyasztó az általa megvásárolni
kínált termék árára vonatkozóan valótlan tájékoztatást kap, amely következtében
számára a ténylegesen fizetendőhöz képest magasabb ár kerül felszámításra.

A vállalkozás a fenti kereskedelmi gyakorlat alapján jelentősen megnehezíti a fogyasztó
számára az áru valós megítélését az áru árának tekintetében, melynek ismerete a
fogyasztó ügyleti döntésének meghozatalakor lényeges, meghatározó lehet.

A vállalkozás a fenti magatartásával az alábbi jogszabályi rendelkezéseket sértette meg:
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.
évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdése értelmében 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:
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges
árkedvezmény vagy árelőny megléte.
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