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Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Artaleo Luna Kft. 

(1029 Budapest, Gyöngyvér u. 25. képv: Dr Gulyás Balázs ügyvéd) vállalkozással szembeni 

ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

 

A J Á N L Á S T 
 

teszi: 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 90 napon belül javítsa ki a 

falak vizesedési hibáit. Amennyiben ezt határidőben nem teszi meg vagy nem vállalja, 

akkor a fogyasztók mással kijavíttathatják azt. A vállalkozás ebben az esetben a 

kijavítási számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a kijavítás költségét fizesse 

meg a fogyasztóknak. A vállalkozás a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 

fizessen meg a fogyasztóknak 1.150.000 Ft elmaradt bérleti díjat és 263.480 Ft költséget 

összesen 1.413.480 Ft-ot azaz: egymillió négyszáztizenháromezer négyszáznyolcvan 

forintot. 
 

A tanács ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése a 

kézbesítéstől számított 15 napon belül – jogszabályban, az indokolásban meghatározott 

esetekben - kérhető a Fővárosi Törvényszéktől. Ezen kereset a Békéltető Testülettel 

szemben terjeszthető elő. 
 

1. INDOKOLÁS 

 

1. Fogyasztói kérelem 
 

A fogyasztók 2017. július 7. napján megvásároltak a vállalkozástól, mint eladótól egy 

ingatlant a Budapest II. kerület Torockó u. 30. 1. szám alagsor alatt. A lakás megtekintéskor 

és az átadás-átvételkor kifogástalanul felújítottnak látszott. A fogyasztók 2017. tavaszán bérbe 

adták az ingatlant 115.000 Ft/hó ellenében, majd a bérlő 2017. késő őszén jelezte, hogy 

dohszag van a lakásban és a falrész penészedik. A bérlő végül 2018. május 1. napján azonnali 

hatállyal felmondta a bérleti szerződést és elköltözött a lakásból. Amikor a fal vizesedése 

kiderült, a fogyasztók megvizsgálták a problémát és bejelentették szavatossági igényüket a 

vállalkozásnak. Az igazságügyi szakértő szakvéleménye szerint „a fal már évek, esetleg 

évtizedek óta vizesedett és az Artaleo Luna Kft. a fölújításkor a vizesedés okozta hibát nem 

újította ki, hanem csak eltakarta azt”. A vizesedés eltakarása miatt a fogyasztók nem 

észlelhették, hogy olyan lakást vesznek, amelyiknek egyik fala olyan mértékig vizes, hogy az 

több nedvességet már képtelen lenne felvenni. A lakás eladója komoly hiányosságot rejtett el, 

és az ingatlant egy felújított kifogástalan ingatlanként adta el. A rejtett hiba csak sokkal az 

ingatlan átadása után volt észlelhető. A fogyasztók a lehető leghamarabb jelezték szavatossági 

igényüket és a vállalkozás rendelkezésére bocsátották az igazságügyi szakértői véleményt is, 

de a vállalkozás a szavatossági igényüket elutasította.  

A fogyasztók ezzel nem értettek egyet és kérték a vizesedés megszüntetését a vállalkozás 

részéről vagy értékcsökkenés megfizetését, valamint az elmaradt haszon megtérítését.  
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Kérelmükhöz csatolták az ingatlan adásvételi szerződést (2017.06.07.), felek közötti 

levelezést, ügyvédi meghatalmazást, Sulyovszky László igazságügyi szakértői véleményt, 

árajánlatot a javításra. 

 

2. Kötelező eljárásjogi figyelmeztetések 
 

A meghallgatás 2019.04.18. napjának 8:00 órai időpontjáról feleket a békéltető testület elnöke 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 29. §-ban 

foglaltaknak megfelelően értesítette. 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. 

Felhívta a vállalkozás figyelmét az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglalt, a békéltető 

testülettel szemben fennálló együttműködési kötelezettségére és az együttműködési 

kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeire. 

 

3. Vállalkozás érdemi nyilatkozata 
 

A vállalkozás 2019.03.28. napján érkezett érdemi válasziratában előadta, hogy a fogyasztók 

igényének jogosságát nem ismerik el, és a tanács döntését kötelezésként nem fogadják el. 

Előadták, hogy a felek között 2016.07.07. napján adásvételi szerződés jött létre a Budapest II. 

kerület Torockó u. 30. szám alatt 1. szám alagsor ingatlan tekintetében. A fogyasztók által 

megjelölt hibák a vállalkozás számára az adásvételi szerződés megkötésekor nem voltak 

ismertek, azok kialakulása a szerződéskötést követően történt. A vállalkozás a szerződéskötést 

megelőzően felújítási munkálatokat végzett az ingatlanban, azonban sem a felújítás során, 

sem azt megelőzően a szakértői véleményben megjelölt hibákat nem tapasztalta. Véleményük 

szerint amennyiben a hibák kialakulása hosszabb folyamat eredménye, ahogy azt a szakértő is 

megállapította, akkor keletkezésének az időpontja sem ismert, így az sem állapítható meg, 

hogy arról a vállalkozásnak tudomása volt. Határozottan visszautasították a szakértő azon 

kijelentését, miszerint az elvégzett felújítás a hibák elfedésére irányult.  

 

Előadták, hogy az ingatlant 2016. 02.04. napján vásárolták. A felek az ingatlant 2016. 08.05. 

napi birtokba adásakor a birtokbaadási jegyzőkönyv felvételével rögzítették, hogy az ingatlan 

az adásvételi szerződésben rögzített állapotban került átadásra. A fogyasztók az ingatlant 

megtekintették és az állapotával kapcsolatban kifogást nem emeltek. A jegyzőkönyv 

aláírásával a felek azt is kijelentették, hogy az adásvételi szerződés kapcsán további 

követeléssel, igénnyel nem lépnek fel egymással szemben. A jegyzőkönyv tanúsága szerint  a 

birtokba adás alkalmával  a felek semmilyen hibát nem tártak fel.  

 

Kifogásolták, hogy a fogyasztók két évvel az adásvételi szerződést követően 2018. 06.14. 

napján jelezték levelükben, hogy az ingatlan tekintetében hibák vannak. Előadták, hogy az 

ingatlant a fogyasztók a birtokbaadást megelőzően többször megtekintették, és a megvételt 

követően fél év múlva adták csak ki. Ebben a fél évben az ingatlan használatáról tudomásuk 

nincsen, illetve arról sincs, hogy a fogyasztók hogyan használták azt, eleget tettek-e az 

állagmegóvási kötelezettségüknek, megfelelően használták-e az ingatlant pl: szellőztetés. 
A vállalkozás elképzelhetőnek tartja, hogy a lakás vonatkozásában nem észlelt hibák, a 

társasház állapotából, és korából kifolyólag, a nem megfelelő használat miatt, az adásvételi 

szerződést követően alakultak ki. Jelenleg a vállalkozás nem látja bizonyítottnak, hogy a 
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fogyasztók nem végeztek-e esetleg szabálytalan átalakítást, felújítást az ingatlanban, mely a 

hibákat okozhatta, illetve azt sem, hogy a hibák a szerződéskötést megelőzően fennálltak. A 

vállalkozás visszautasította a kellékszavatosságra és kártérítésre vonatkozó igényt, mivel ők 

mindenben eleget tettek a vonatkozón jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek, minden 

általuk ismert körülményről a fogyasztókat kimerítően tájékoztatták. Véleményük szerint a 

feltárt hibák a társasház állapotából következik, mely a fogyasztók részéről ismert volt, azt 

megtekintették, így őket e körben felelősség nem terheli.  
 

Kiemelték, hogy a szakértő véleménye szerint a vizesedést a falak szigetelésének hibája, 

tönkremenetele, a fentről érkező lefolyócső meghibásodása, a ház körüli burkolt felületek és 

járdák kontraesése okozza. A szakértői véleményben hivatkozott épületrészek a 2003. évi 

CXXXIII törvény és a Társasházi alapító okirat szerint is közös tulajdon, így azok 

karbantartása, felújítása, üzemelétetése (fenntartása) a társasház felelőssége. A törvény 

karbantartáskörébe sorolja a közös tulajdonban lévő ingatlan állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, a tulajdonosok közösségét terhelő 

megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzését, illetőleg egyes közösségi 

berendezések cseréjét. Mindezek alapján álláspontjuk szerint a feltárt hibák elhárítása, mint 

karbantartási kötelezettség a társasházat terheli, tekintettel arra, hogy a vizesedést közös 

tulajdonú épületrészek, berendezések hibája okozza. Beadványuk mellékleteként becsatolták 

az ügyvédi meghatalmazást, ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyvét, Társasházi alapító okiratot 

és a fogyasztók 2018.06.14. napján kelt levelét.  

 

4. Meghallgatáson történtek 
 

A meghallgatáson a vállalkozás képviselője és a fogyasztók és képviselőjük megjelent az 

eljáró tanács összetételéhez hozzájárultak.  
  

Az eljáró tanács kérdésére a felek előadták, hogy 2016.02.04. napján vásárolta a vállalkozás 

az ingatlant. A fogyasztók 2016.07.07. napján írta alá az adásvételi szerződést, mely alapján 

2016.08.05. napján történt meg a birtokba adás. 2017. március 31. napjával került kiadásra az 

ingatlan, majd már ősszel jelezte a bérlő, hogy dohos szag van a lakásban melynek 

következtében végül 2018. május 3. napjával mondott fel.  

 

A fogyasztók tanács kérdésére elmondták, hogy 2018. június 14. napján jelezték írásban a 

szavatossági igényüket, azonban erről a fogyasztó előadása szerint a vállalkozás már 

korábban is értesült, mivel a fogyasztók többször beszéltek telefonon velük a hibákról. A 

birtokba adáskor egy fal tapétázva volt, aminek a fogyasztók akkor jelentőséget nem 

tanúsítottak. A bérlő 2017. őszén kezdett panaszkodni a dohos szagra, de akkor még nem 

észleltek semmit. Ezt követően 2018. május 3. napján mondott fel a bérlőjük azonnali 

hatállyal, kifejezetten a falak penészedése miatt. A felmondás egy másolati példányát átadták 

az eljáró tanácsnak.  

 

A vállalkozás képviselője tanács kérdésére előadta, hogy egy régi házról van szó. A 

vállalkozás régi ingatlanok felújításával foglalkozik, hogy azokat később a felújítást követően 

eladja. A felújításkor vizesedést nem tapasztaltak, és a vizesedés egy közös tulajdonú részben 

van. A ház rossz állapotáról a fogyasztóknak tudomásuk volt.   
 

 

4. Megállapított tényállás 
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A fogyasztók 2016.07.07. napján vásároltak a vállaklozástól egy ingatlant a Budapest II. 

kerület Torockó u. 30. 1. szám alagsor alatt. A birtokba adás a szerződés szerint 2016.08.05. 

napján történt meg. 2017. március 31. napjával került kiadásra az ingatlan, mely bérleti 

szerződést a bérlő 2018. május 3. napjával azonnali hatállyal felmondta. A felmondás indoka 

a falak penészesedése és a dohos szag volt. A fogyasztók 2018. június 14. napján jelezték 

írásban a szavatossági igényüket.  

 

5. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:157. § [Hibás teljesítés] 
(1) 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. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a 

kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 
6:158. § [Hibás teljesítési vélelem] 

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. 

2. Kellékszavatosság 
6:159. §[Kellékszavatossági jogok] 

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a 

kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 
(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint 

a) 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 
b) 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. 
(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
(4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható 

rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell 

elvégezni. 

6:162. §[A hiba közlése] 

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. 
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két 

hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 
(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 
 

 

 

6:163. §[A kellékszavatossági igény elévülése] 
(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 
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(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a 

teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy 

évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 
(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés 

időpontjától számított öt év alatt évül el. 
(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a 

dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. 
(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény 

elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás 

következményeként új hiba keletkezik. 
6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén] 

(1) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, 

ha a hibás teljesítést kimenti. 

 

6. Eljáró tanács által tett megállapítások 
 

Az eljáró tanács a megvizsgált dokumentumok és a felek nyilatkozatai alapján megállapította, 

hogy a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján a vállalkozást a Ptk 6:163.§ (3) 

bekezdése szerint 5 évig szavatossági kötelezettség terheli. Az ingatlan birtokba adása és a 

szavatossági jog bejelentése között kevesebb mint két év telt el, így a szavatossági jog még 

nem évült el.  

 

Ezt követően az eljáró tanács azt vizsgálta, hogy a fogyasztó időben bejelentette az igényét. E 

tekintetben az eljáró tanács értékelte, hogy ingatlannal kapcsolatos a hibás teljesítés így annak 

tényleges kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, illetve azt, hogy annak bérbeadása miatt az 

nehézségekbe ütközött. Így az eljáró tanács a tényleges észlelést a bérleti szerződés 

felmondásának napjával (2018. május 3.) vette figyelembe. Ezen időpont és a szavatossági 

igény bejelentése ( 2018. június 14.) között, több mint egy hónap telt el, így a Ptk 6:162§ (2) 

bekezdése szerint az igénybejelentés késedelem nélkül történt.  
 

A hibás teljesítés bizonyítása a fogyasztót terhelte, melynek érdekében igazságügyi szakértői 

véleményt készült. A szakértői vélemény megállapította, hogy a „A tapasztalt nedvességek 

különböző mértékűek. Megállapítható, hogy a száraz értékhez (3,6-4,8%)képest igen nagy 

számban, a lakásban sok helyen tapasztalható esetenként erősebb nedvesedés, sőt egyes 

helyeken már vizes, átázott falakkal és padlószerkezettel találkoztam (16,9-35,8%).” A 

szakértő azt is megállapította, hogy a legnedvesebb résznél a nedvességtartalom olyan 

mértékű, hogy a „téglafal falszerkezet már akkor sem tudna több nedvességet felvenni, ha 

napokig vízben áztatnánk”. A tapasztalt hibákat több tényezőre bontotta: falazatok 

talajnedvesség elleni szigetelés hibája, lefolyócső meghibásodása, ház körüli burkolt felületek 

és járdák kontraesése. A szakértő szerint a tapasztal hibák hosszú évek vagy akár évtizedek 

alatt folyamatosan történt. Véleményében kiegészítésként arra is kitért, hogy a felújítás nem 

érintette a falnedvesedés körét, és a felújítás során történt munkálatok alkalmasak voltak a 

problémák átmeneti eltakarására a hibás valódi okának megszüntetése nélkül. Mindezek 

alapján az eljáró tanács bizonyítottnak találta a hibás teljesítést, mivel az adásvételi szerződés 

alapján a felek egy felújított ingatlant vásároltak. A megtekintéskor a falak vizesedését nem 

tapasztalhatták a felújítási munkálatok miatt (rejtett hiba). 
 

 Ebben az esetben a birtokbaadási jegyzőkönyvben szereplő kitétel miszerint „a felek azt is 

kijelentették, hogy az adásvételi szerződés kapcsán további követeléssel, igénnyel nem lépnek 

fel egymással szemben” nem alkalmazható, mivel rejtett minőségi hibáról van szó. Mivel a 
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szakértői véleménnyel szemben a vállalkozás másik szakértői bizonyítást – saját nyilatkozatán 

kívül-nem csatolt be, így az eljáró tanács annak megállapításait elfogadta. Az eljáró tanács 

megjegyzi, hogy az igazságügyi szakértői véleményt a vállalkozás jóval a meghallgatást 

megelőzően megkapta, és lehetősége lett volna az azzal szembeni állításait egy másik 

szakértői véleménnyel alátámasztani, azonban ezt nem tette meg.  

 

Az eljáró tanács álláspontja szerint jogilag irreleváns az a tény, hogy mi okozza a vizesedést, 

közös tulajdoni részben van-e vagy sem. A fogyasztók szempontjából hibás teljesítést történt, 

hiszen a közös tulajdoni részek egy bizonyos hányadát szintén megvásárolták az adásvételkor, 

így azok a hibás teljesítésbe ebben az esetben beleértendők, hiszen közvetlenül érintik az 

ingatlan használatát, és együtt járnak a külön tulajdonú lakással.  
 

A fogyasztó kártérítési igényét mind jogalapban mind összegszerűségben az eljáró tanács 

megalapozottnak találta. Ebben a körben az eljáró tanács értékelte a bérlő 2017. május 3.-i 

azonnali hatályú felmondását, melyben a fala vizesedésére hivatkozott. A felmondás alapján 

megállapítható, hogy a később kiesett bérleti díj tényleges vagyonveszteséget jelentett a 

fogyasztónak, melynek oka a hibás teljesítés volt. A 10 hónapos bérleti díj követelést 

összegszerűségében is elfogadta az eljáró tanács a becsatolt bérleti szerződés alapján. A hibás 

teljesítés követelésével felmerült költségeket a fogyasztó számlákkal igazolta, így azok 

megtérítése is a vállalkozást terheli.  
 

A fogyasztó kellékszavatossági jogait a kérelemtől eltérően a Ptk 6:159 § szerinti sorrendben 

találta megalapozottnak az eljáró tanács, mivel a vállalkozásnak lehetőséget kell biztosítani, 

hogy a hibát kijavítsa. A fogyasztók által meghatározott értékcsökkenés mértékét az eljáró 

tanács a becsatolt iratok alapján nem találta minden kétséget kizáróan bizonyítottnak, mivel 

egy darab árajánlat került csak becsatolásra, így annak jogos mértékét jelen eljárásban ez 

alapján megállapítani nem lehetett.    

 

8. Összegzés 
 

Mindezek alapján az eljáró tanács osztotta a fogyasztó ténybeli és jogi álláspontját és a fentiek 

szerint találta megalapozottnak a fogyasztó kérelmét.    

 

9. Záró rendelkezések 
 

A tanács ajánlása elleni fellebbezés lehetőségét az Fgytv. 34. § (2) bekezdése zárja ki. 

Azonban a fél az Fgytv. 34. § (3) bekezdése alapján az ajánlás részére történt kézbesítésétől 

számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a Fővárosi 

Törvényszéktől (1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Bp. Pf. 16), amennyiben 

a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek, 

b) a békéltető testületnek az Fgytv. 18. § (1) bekezdése alapján nem volt hatásköre az 

eljárásra,   

c) a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye, az Fgytv. 29. § (4) 

bekezdésében meghatározott okból 
 

Az Fgytv. 34. § (4) bekezdése szerint a vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését az 

említetteken túl akkor is kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, 

ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.  
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Az Fgytv. 34. § (5) bekezdése szerint a pert a Budapesti Békéltető Testülettel szemben kell 

megindítani. 

 

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 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 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 hozható nyilvánosságra. 
 

Budapest, 2019. április 18. 

 

 

 

Dr. Grafné Dr. Baranyi Dóra 

eljáró tanács elnöke 
 

            

 

    Dr. Geri István                      Bíró Sándor           

                 eljáró tanácstag                              eljáró tanácstag 
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