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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) Norli Invest Kft. (4087 Hajdúdorog, Csontoskert tanya 9., adószám:
25508433-2-09, a továbbiakban: vállalkozás) részére

megtiltja

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

A fenti kötelezettségeinek a vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától
köteles eleget tenni.

INDOKOLÁS

A Nyíregyházi Járási Hivatal 2018. március 22. napján országos témavizsgálat keretében
helyszíni hatósági ellenőrzést végzett a vállalkozás 4244 Újfehértó, Kossuth u. 4. szám
alatt üzemeltetett „Kukori Húsbolt" elnevezésű kereskedelmi egységben.

Az ellenőrzés során a felügyelők kifogásolták, hogy a próbavásárolt „Füstölt, darabolt
comb" termék kimérésekor a csomagolóanyag tömegét belemérték a termék tömegébe,
így összesen 21 Ft többletfizetés keletkezett. A termék felszámított tömege 1,440 kg,
felszámított eladási ára 2 447 Ft, a tényleges, visszamért tömeg 1,428 kg volt, a
ténylegesen fizetendő eladási ár 2 426 Ft lett volna. A terméket 1 699 Ft/kg áron kínálták
a fogyasztók számára.
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A vállalkozás terhére jogsértésként állapítottam meg, hogy tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatot folytatott és a fogyasztókat megtévesztette az áru mennyisége
vonatkozásában azzal, hogy az ellenőrzés során próbavásárolt „Füstölt, darabolt comb"
termék kimérésekor a csomagolóanyag tömegét a termék tömegébe belemérték, ezáltal
összesen 21 Ft többletfizetés keletkezett.

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:
b) az áru lényeges jellemzői, így különösen
bb) mennyisége.
Kelt: Nyíregyháza, 2018.
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