Iktatószám: SO-04O/FOGY/00094-0002/2018
Tárgy:

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

Király Jánosné egyéni vállalkozó (székhelye: 7400 Kaposvár, Baross G. u. 5-13., adószám:
50844733-2-34) terhére

15.000,-Ft, azaz Tizenötezer Forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki, ezen túlmenően

kötelezem

arra, hogy a továbbiakban az értékesítésre kihelyezett termékek esetében tegyen eleget az egységár feltüntetésére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

6 féle egységár feltüntetésre kötelezett termék esetében az egységár nem került feltüntetésre az
ellenőrzés idején a vállalkozás által üzemeltetett üzletben.

Az egyéni vállalkozó a fenti magatartásával az alábbi, megjelölt jogszabályi rendelkezést sértette meg:
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Az Fgytv. 14. § (1) bekezdése szerint a fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
– a külön jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak
megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

A 14. § (3) bekezdés szerint az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját egyértelműen,
könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

A 14. § (4) bekezdés alapján az eladási árat, az egységárat illetve – a határon átnyúló
szolgáltatás kivételével - a szolgáltatás díját a Magyarország törvényes fizetőeszközében
kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

A 14. § (5) alapján a termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a
fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is
tartalmazó árat kell feltüntetni.

A 2. § n) pontja alapján egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott mértékegységére vonatkozó ár.

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 1. § alapján a fogyasztónak
megvételre kínált termék eladási árának, egységárának, valamint a szolgáltatás díjának
feltüntetésére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A 3. § (1) bekezdése alapján 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) ha a termék jellegéből (így különösen méretéből), illetve a forgalmazás körülményeiből
adódóan az a) pont szerinti árfeltüntetés nem alkalmazható - a közvetlenül a termék mellett
elhelyezett egyedi árkiíráson, a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor
hozzáférhető árjegyzéken vagy árlapon (ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni.

A 4. § alapján 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
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(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),

c) a hosszúságra értékesített terméknél méterenként (Ft/m), vagy - ha ez a termék jellegéből
adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - milliméterenként (Ft/mm) vagy centiméterenként
(Ft/cm),

d) a felületre értékesített terméknél négyzetméterenként (Ft/m2),

e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db) kell feltüntetni.

Kelt: Kaposvár, 2018.
Brantmüller Zsoltné
főosztályvezető
Kapják:
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