
H A T Á R O Z A T

A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal Vass Józsefné egyéni

vállalkozót (székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 164., adószám: 48258376-2-32, a továbbiakban:

egyéni vállalkozó) 

k ö t e l e z i

arra, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül szüntesse meg a jogsértő állapotot,

vagyis

 az üzlet teljes étel- és italválasztékához kapcsolódó eladási árakat, illetve egységárakat

bemutató árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül, annak közelében helyezze is el!

Kötelezi továbbá az egyéni vállalkozót arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során
észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a
hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

I N D O K O L Á S

2, Az alábbi jogszabályhely(ek) figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

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 termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes

szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a továbbiakban: Rendelet) 4/A.§-a

szerint az olyan vendéglátó üzlet esetében, ahol a vendéget felszolgáló közreműködésével

szolgálják ki, az üzlet étel- és italválasztékához kapcsolódó eladási árakat, illetve egységárakat

bemutató árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül, annak közelében is el kell helyezni.

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy az egyéni vállalkozó az árfeltüntetési kötelezettségének a

rendelkező részben írtak szerint nem tett maradéktalanul eleget.

4. Az egyéni vállalkozó által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy az egyéni vállalkozó megsértette 

 az Fgytv. 14. § (1) bekezdésében, 

 a Rendelet 4/A.§-ában foglaltakat,

 Salgótarján, 2016. július 13.
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