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HATÁROZAT
Felhívom a MK Clothes Nemzetközi Kft. (székhelye:1149 Budapest, Egressy út 23-25., adószáma: 25795040-2-42a továbbiakban: Társaság) figyelmét a jelen döntés rendelkező részében megjelölt jogszabálysértésekre, és ennek
megfelelően
kötelezem
hogy az általa a 6500 Baja, Határ u. 93. szám alatt üzemeltetett „MK CENTRUM” elnevezésű kereskedelmi
egységben jelen döntés indokolásában rögzített árfeltüntetési hiányosságokat haladéktalanul, de legfeljebb jelen
döntés kézhezvételétől számított 5 napon belül pótolja.
Kötelezem továbbá arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés
megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat véglegessé válását követő 10 napon belül
értesítse.
Felhívom a Társaság figyelmét, hogy amennyiben a jelen döntésben foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés
megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, ezért a fentiekben meghatározott határidő
eredménytelenül telik el, a hatóság új eljárásban megállapítja a hatáskörébe tartozó egyéb jogkövetkezményt.
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Főosztálynak (1088 Budapest, József krt. 6.) címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala
Hatósági Osztályánál (6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.) benyújtandó, a végrehajtásra halasztó hatályú fellebbezésnek
van helye. A Pest Megyei Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja,
melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
A fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal
közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban
az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső okból nem hivatkozott.
A fellebbezés eljárási illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft és
legfeljebb 500 000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 Ft.
Az illetéket az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, és az ügyszám (iktatószám) megjelölésével banki átutalással
vagy külön igényelt készpénz-átutalási megbízás útján (csekk) kell megfizetni. Banki átutalás esetében az illetéket a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107 számú számlára kell teljesíteni, amely összegnek legkésőbb a
beadvány Hatósághoz érkezését követő 8. napon a számlán kell lennie.
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INDOKOLÁS
A Társaság azáltal, hogy 11 vizsgált termék vonatkozásában nem tüntette fel az egységárat, megsértette az
Fgytv. 14. § (1) bekezdésében és az Együttes rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Baja, 2018. április 23.

Dr. Szenoradszki Endre
járási hivatalvezető nevében
és megbízásából:
Gyurityné dr. Osztrogonácz Vera
fogyasztóvédelmi szakügyintéző

A döntésről értesül:
1. MK Clothes Nemzetközi Kft. 1149 Budapest, Egressy út 23-25.
2. Irattár
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