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1. Az ellen�rzés célja 

Napjainkban a fogyasztó az interneten történ� böngészés, barangolás során számos 
kedvez� ajánlatot tartalmazó honlappal találkozhat, melyek között egyre nagyobb számban 
jelenik meg az úgynevezett „kuponos értékesítés”. A kuponos oldalak közös jellemz�je, hogy 
az általuk „közvetített” termékek, szolgáltatások jelent�s kedvezményekkel érhet�ek el, vagy 
válnak elérhet�vé bizonyos számú vásárlói szám elérését követ�en. 

A weboldalakon keresztül történ� kuponos értékesítésnek a kedvezmények mellett a másik 
el�nye az internetes vásárlással együtt járó kényelem, amelynek köszönhet�en a fogyasztó 
nemcsak pénzt takarít meg, hanem id�t is. Az online vásárlás – el�nyei mellett – azonban 
számos kockázatot is jelent a fogyasztó számára, miután a szerz�d� felek nincsenek 
személyesen jelen a szerz�déskötés során, és a megvásárolt terméket, illetve szolgáltatást 
nem a kuponos oldal értékesíti, nyújtja, hanem azt csupán közvetíti. A fogyasztó kizárólag 
azoknak az információknak a birtokában köti meg a szerz�dést, melyek a kuponos oldalon 
találhatóak meg a termék, szolgáltatás vonatkozásában. A fogyasztónak az online vásárlás 
sajátosságaiból adódóan szerz�déskötéskor nem nyílik lehet�sége arra, hogy a szerz�dés 
tárgyának min�ségér�l, jellemz�ir�l személyesen meggy�z�djön. 

A kuponok online értékesítése során kötött jogügyletekre az elektronikus kereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal, hogy a kuponos értékesítés 
szolgáltatásnyújtásnak min�sül. 

2. Az ellen�rzés ütemezése, résztvev�i 

Az ellen�rzés id�szaka:  2014. március 12. – 2014. szeptember 12. 

Az ellen�rzésben részt vett: Valamennyi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel�sége

3. Az ellen�rzések tapasztalatai 

Az ellen�rzés ideje alatt összesen 19 kuponos honlapot ellen�riztek a Felügyel�ségek 
munkatársai, melyek közül 18 honlap nem tett eleget a jogszabály által el�írt 
kötelezettségeinek, ez pedig 95%-os kifogásolási arányt eredményezett. A rendelkezésre 
álló adatok 7 felügyel�ségt�l származnak, ami azt jelenti, hogy a felügyel�ségek több mint 
felének területén nem m�ködik olyan kuponos honlap, amely megfelelt volna, az ellen�rzési 
útmutatóban meghatározottaknak. 13 felügyel�ség tehát sem hivatalból lefolytatott, sem 
kérelemre indult eljárásról nem tudott beszámolni. 

Az alábbi táblázat mutatja be a felügyel�ségek által hivatalból ellen�rzött és kifogásolt 
kuponos oldalak számát:  



2 

Megye Ellen�rzött (db) Kifogásolt (db) 
Budapest 12 12 

Fejér 1 0 

Hajdú-Bihar 1 1 

Pest 4 4 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

1 1 

A vizsgálat során mindössze egy olyan kuponos honlapot találtak a felügyel�ségek, amely
maradéktalanul megfelelt a hatályos jogszabályoknak, illetve két megye (Csongrád és 
Tolna) esetében a felügyel�k két olyan kuponos oldalra bukkantak, melyek ténylegesen nem 
m�ködtek.  

3.1 El�zetes tájékoztatási követelmény teljesítése a szolgáltató személyére 
vonatkozóan 

Minden szerz�déses jogviszonyban alapvet� fontosságú a másik szerz�d� fél ismerete, így 
nincs ez másképp az elektronikus kereskedelem világában sem, amelynek egy speciális 
területét képezik a kuponos honlapok. A fizikai jelenlét hiányában az interneten történ�
vásárlás során még nagyobb jelent�séggel bír az eladó személyének beazonosítása. Erre 
szolgálnak azok a jogszabályi rendelkezések, melyek a szolgáltató személyére vonatkozó 
adatok feltüntetését követelik meg. 

A vizsgálat során a felügyel�k nem találtak olyan honlapot, amelyen ne lett volna feltüntetve 
a szolgáltató megnevezése és az is, hogy milyen cégformában (gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozás) folytatja kereskedelmi tevékenységét. Ezen kívül nem merült fel 
hiányosság a szolgáltató székhelye, telephelye, illetve lakcíme tekintetében sem.  

A felügyel�k által ellen�rzött kuponos honlapok közül 18 esetben fordult az el�, hogy 
vállalkozásokat, illetve vállalkozókat nyilvántartásba vev� cégbíróság vagy jegyz�
megnevezésének feltüntetése hiányzott. 

A jogszabály megkívánja, hogy a kuponos honlapot üzemeltet� szolgáltatók tegyék közzé 
elektronikus levelezési címüket, illetve biztosítsanak legalább egy további elérhet�séget 
(például telefonszám vagy elektronikus bejelent�lap) a fogyasztók számára. A szolgáltatók e-
mail címe mindössze 1 esetben hiányzott a vizsgált honlapokról.  

A szolgáltatók 13 esetben (68%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni az 
adószámukat a honlapon, pedig annak szerepeltetése is kötelez� a kuponos honlapokat 
üzemeltet�k számára. Továbbá 17 alkalommal fordult el�, hogy a vizsgált honlapok nem 
tüntették fel a tárhelyszolgáltató adatait.  

3.2 El�zetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerz�déskötésre vonatkozóan 

Kötelez� jogszabályi el�írás vonatkozik arra, hogy a honlapokon a szolgáltatók információt 
nyújtsanak a fogyasztóknak a virtuális bevásárlás folyamatáról. Az elektronikus 
szerz�déskötés lépéseivel kapcsolatos tájékoztatási hiányosságot mindösszesen 1 honlap
tekintetében találtak a vizsgálatot lefolytató felügyel�k. 

A szerz�déskötés feltételeinek feltüntetése körében további részletszabályokat ír el� a 
jogszabály a szolgáltatók számára, így például azt is, hogy a kuponos honlapokon 
tájékoztatni kell a vásárlókat arról, hogy az esetleges adatbeviteli hibák esetén milyen 
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javítási lehet�ségek állnak rendelkezésre. Az err�l szóló tájékoztatás 3 honlapról
hiányozott.  

A honlapot üzemeltet�k, 9 esetben nem vették figyelembe azokat a rendelkezéseket, 
amelyek szerint a fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy a megkötött szerz�dés írásban 
kötött szerz�désnek min�sül-e, azokat iktatják-e, valamint azzal kapcsolatban sem 
szolgáltattak információt, hogy amennyiben a szerz�dést iktatják, az utólag hozzáférhet�
lesz-e. Ezen felül az ellen�rzések 47%-ában azt állapították meg a felügyel�ségek, hogy 
nem történt utalás a szerz�déskötés lehetséges nyelveire vonatkozóan, habár – attól 
függetlenül, hogy ez az esetek mindegyikében a magyar volt – ez is kötelez�en feltüntetend�
információ. 

A szerz�dés tárgyára és teljesítésére vonatkozó el�zetes tájékoztatási követelmények 
vizsgálata során az eljáró felügyel�k nem találtak hiányosságokat. 

3.3 Egyéb tájékoztatási kötelezettségek 

9 vizsgált weboldal nem tüntetett fel információkat a panaszkezelés módjával 
kapcsolatosan, ehhez kapcsolódóan 14 honlap esetén nem találtak a vizsgálatokat 
lefolytató felügyel�k arra vonatkozó információkat, hogy a fogyasztók milyen vitarendezési 
mechanizmusokat vehetnek igénybe problémájuk orvoslására. 15 honlap nem adott 
tájékoztatást a békéltet� testülethez fordulás lehet�ségér�l, az illetékes békéltet�
testület nevének, székhelyének, postai címének feltüntetésér�l.  

További hiányosságokat találtak 3 honlap tekintetében arra vonatkozóan, hogy nem 
tájékoztatták a fogyasztókat az értékesítés utáni ügyfélszolgálatról és egyéb 
szolgáltatásokról.

11 esetben (a vizsgált honlapok 58%-a) nem tájékoztatta megfelel�en a szolgáltató a 
fogyasztókat az �ket megillet� kellékszavatossági, termékszavatossági jogról.

3.4 Az elállási/felmondási jogról szóló el�zetes tájékoztatás 

A jogszabály értelmében a fogyasztót távollév�k között kötött szerz�dés esetén – a 
szerz�dés tárgyának függvényében – elállási vagy felmondási jog illeti meg, amelyr�l a 
szolgáltató el�zetesen tájékoztatni köteles a vásárlókat. Az elállási/felmondási jog a 
fogyasztó többletkedvezménye: határid�n belül való gyakorlásával a felek között létrejött 
szerz�dés egyoldalúan megszüntethet�. Az elállási/felmondási joggal kapcsolatban 
továbbá lényeges jogszabályi rendelkezés, hogy az indokolás nélkül gyakorolható. A 
fogyasztó nem gyakorolhatja ezen jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerz�dés 
esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követ�en, ha a vállalkozás a teljesítést a 
fogyasztó kifejezett, el�zetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, 
hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követ�en felmondási jogát elveszíti. 

A témavizsgálat adatai alapján az ellen�rzött 19 szolgáltató közül 6 egyáltalán nem 
informált az elállási/felmondási joggal kapcsolatban, amely mintegy 32%-os jogsértési 
gyakoriságot jelent. A felügyel�ségek összesen 9 honlapot kifogásoltak amiatt, mert a 
szolgáltató azon nem adott tájékoztatást arról, hogy az elállási/felmondási jog indokolás 
nélkül gyakorolható (47%-os kifogásolási arány), 10 vállalkozás esetében pedig az 
elállásra/felmondásra nyitva álló tizennégy munkanapos határid� feltüntetésének 
hiánya okán állapítottak meg jogsértést (53%-os kifogásolási arány). 

A vizsgált honlapok közül 8 nem hívta fel a fogyasztók figyelmét arra, hogy az 
elállási/felmondási határid� a termék átvételekor, illetve szolgáltatás nyújtásakor a 
szerz�déskötéskor kezd�dik. A vizsgálat során a felügyel�k 13 esetben találkoztak azzal 





FÜGGELÉK 

A kuponos értékesítési tevékenység ellen�rzéséhez

Az ellen�rzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: 

− az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefügg� szolgáltatások egyes kérdéseir�l szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

− a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvény; 

− a fogyasztóvédelemr�l szóló 1997. évi CLV. törvény; 

− a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény; 

− a távollev�k között kötött szerz�désekr�l szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, 
illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz�dések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  

− a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 
részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet;

− a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet. 


