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A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Ribári István ev. (2230
Gyömrő, Fürdő u. 13.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő
AJÁNLÁST
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül pótolja a hiányzó
dokumentumot – a készülékhez tartotó számlát és jótállási jegyet, - illetve amennyiben ez nem
lehetséges a készüléket szerelje le, szállítsa el és egyidejűleg fizesse vissza a fogyasztó részére a
177.800.- Ft, azaz Egyszázhetvenhétezer-nyolcszáz forint vállalkozói díjat.
A tanács ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése - jogszabályban
meghatározott esetekben - kérhető a Fővárosi Törvényszéktől-.
INDOKOLÁS
A fogyasztó kérelme szerint a vállalkozás 2016. 10. 02-án felszerelt a lakásán egy FÉG F8.50 típusú
lemez parapet gázkonvektort, 177.800.- Ft vállalkozói díj megfizetése mellett. A számlán nincsenek
részletezve a készülék adatai és a jótállási jegyen, amit csak később a sérült burkolat cseréjekor kapott
készhez, nem a felszerelt konvektor azonosító száma szerepel. A fogyasztó kérte a vállalkozást, hogy
szolgáltassa ki neki a készülékhez tartozó jótállási jegyet és adjon számla részletezőt,de
eredménytelenül.
A fogyasztó a sikertelen egyeztetési kísérletet követően fordult a békéltető testülethez, és kérte
kötelezze a testület a vállalkozást, a konvektor visszavételére és a vételár visszatérítésére.
A kérelemhez csatolta a számlát a levelezést és a Budapest Főváros Kormányhivatalának a végzését, a
jótállási jegyet és a konvektoron lévő azonosítóról készült fényképet.
A békéltető testület elnöke szerint az ügy egyszerű megítélésű, ezért az eljárás lefolytatására a
Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 25. § (4) bekezdése alapján egyedül
eljáró testületi tagot jelölt ki Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa személyében. A meghallgatás 2017. szeptember
25-i. időpontjáról feleket az Fgytv 29. §-ban foglaltaknak megfelelően értesítette. Az értesítésben
közölte a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag személyét, és felhívta a felek figyelmét arra, hogy a
Fgytv. 29. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület
háromtagú tanácsban járjon el. Felek határidőben ez irányú kérelmet nem terjesztettek elő.
Az eljáró tanács megállapította, hogy a fogyasztó és a vállalkozás értesítése szabályos volt, a
fogyasztó a küldeményt 2017. 07. 29-én, a vállalkozás képviselője 07. 31-án átvette.
Az értesítésben a békéltető testület elnöke a vállalkozást felszólította, hogy az értesítés részére történt
kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó igényének
jogosságát és az ügy körülményeit, illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó
tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek
tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztette a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó
nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.
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A meghallgatáson a vállalkozás képviselője nem jelent meg, válasziratot nem küldött, így nem tette
lehetővé egyezség létrehozását a felek között.
A meghallgatáson a fogyasztó személyesen megjelent, álláspontját az írásban rögzítettel egyezően
tartotta fenn, majd kérelmét kiegészítette annyiban, hogy elsődlegesen a készülékhez tartozó
dokumentumok pótlását kéri. Előadta, hogy tart attól, hogy a gázkészülék eredete nem ismert és a más
készülék azonosító számát tartalmazó jótállási jeggyel esetleges hibás teljesítési igényét sem fogja
tudni érvényesíteni.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:34. § szerint: A szolgáltatást a kötelem
tartalmának megfelelően kell teljesíteni.
A 6:123. § rendelkezik a szolgáltatás minőségéről, eszerint: „A szolgáltatásnak a teljesítés
időpontjában alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra, így alkalmasnak kell lennie a
jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés előtt a kötelezett tudomására
hozta; alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű szolgáltatásokat
rendszerint használnak; rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt,
amely azonos rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve
a kötelezettnek vagy - ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát - a szolgáltatás
előállítójának és ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános
kijelentését; rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő vagy az általa a jogosultnak
mintaként bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal; és meg kell felelnie a jogszabályban
meghatározott minőségi követelményeknek.”
A hibás teljesítésről a 6:157. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja: „A kötelezett hibásan teljesít, ha a
szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított
minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
A 6:158. § alapján: Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig
vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen.”
Az igényérvényesítésről a 6:159. § (1-2) bekezdése rendelkezik: „Olyan szerződés alapján, amelyben
a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal
tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést
igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a
kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni,
vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.”
Mindezek alapján az eljáró tanács az ajánlás szerint találta megalapozottnak a fogyasztó kérelmét. Az
eljáró tanács megállapította, hogy a fogyasztó megrendelése alapján a vállalkozás 2016. 10. 02-án
felszerelt a fogyasztó lakásán egy FÉG F8.50 típusú lemez parapet gázkonvektort, 177.800.- Ft
vállalkozói díj megfizetése mellett. A vállalkozás a beszerelt készülékhez nem ugyanavval az
azonosító számmal rendelkező jótállási jegyet adott. A jótállási jegyen szereplő azonosító szám,
16F850CFN116294353, a készüléken feltűntetett azonosító száma 16F850CFN116291873.
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A békéltető testület eljárása során a szabad bizonyítás elve érvényesül, így a felek alakszerű
bizonyítási szabályokhoz, a bizonyítás meghatározott módjához vagy meghatározott bizonyítási
eszközök alkalmazásához nincsenek kötve. Eljáró tanács szabadon felhasználhatja a felek előadásait,
valamint felhasználhat minden egyéb bizonyítékot, amely a tényállás kiderítésére alkalmas. A felek
nyilatkozatai egyenrangúak, azaz e nyilatkozatok közötti ellentmondás feloldására más bizonyítás is
szükséges.
Az eljáró tanács megállapította, hogy a vállalkozás nem együttműködő, szabályszerű értesítés ellenére
a vállalkozás válasziratot nem küldött, a meghallgatáson nem jelent meg. így nem tette lehetővé
egyezség létrehozását a felek között.
A tanács ajánlása elleni fellebbezés lehetőségét az Fgytv. 34. § (2) bekezdése zárja ki annak hatályon
kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól a Fgytv. 34. § (3), illetve a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint.
Az Fgytv. 34. § (3) bekezdése alapján „A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás
részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését
kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha
a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek,
b) a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy
c) a 29. § (4) bekezdésében meghatározott okból a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett
volna helye.”
Az Fgytv. 34. § (4) bekezdése szerint „ A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a (3)
bekezdésben foglaltakon túl - az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül akkor is kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha az ajánlás tartalma
nem felel meg a jogszabályoknak.”
Az Fgytv. 34. § (5) bekezdése szerint a pert a Budapesti Békéltető Testülettel szemben kell
megindítani.
Az ajánlás kijavítására az Fgytv. 35. § alapján van lehetőség a következők szerint:
„ (1) A határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a fél
kérheti a tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban előforduló bármely névcserét,
névelírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a kötelezést
tartalmazó határozat, illetve az ajánlás meghatározott része tekintetében adjon értelmezést.
(2) Ha a tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül a
kijavítást elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a határozat, illetve az ajánlás részévé
válik.
(3) A tanács az (1) bekezdésben meghatározott hibát a határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétől
számított harminc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja.”
Az Fgytv. 36. §-a (5) bekezdése szerint „a fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a
kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének
elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet.”
Az eljáró tanács figyelmezteti a vállalkozást, az Fgytv 36. § (1) bekezdésében foglaltakra: „Ha a
vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének
megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az
ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra
hozza.”
Az Fgytv. 34. § (1) bekezdése szerint: „A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak
azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse”.
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Az Fgytv. 29. § (12) szerint: „A (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét
megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatóságot.”
„(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek
keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát
megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás
székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének
megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.”
Az Fgytv 36/B. § -a szerint “A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét
és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás
ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó - a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
tartalmú - nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az
egyezség létrehozását.”
Az eljáró tanács felhívja a felek figyelmét arra, hogy az Fgytv. 30. § (3) bekezdése szerint „Az eljárás
nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.” Ezért a jelen
döntésben szereplő személyes adatok, továbbá a döntés tartalma is csak jogszabályban meghatározott
esetekben és módon hozhatók nyilvánosságra.

Budapest, 2017. szeptember 25.

Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa
eljáró tanács elnöke

Kapják:
1. Fogyasztó
2. Vállalkozás
3. Irattár
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