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Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. 

(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.X.épület, képviseli dr. Zeke Péter vállalati jogász) 

vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a fogyasztói jogvita rendezése 

érdekében az alábbi   

 

                                                        A J Á N L Á S T 

teszi: 

 

Vállalkozás a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki fogyasztó lakásán a 

hibás CandyCSH10A2DE-S típusú szárítógépet egy ugyanolyan típusú hibátlan készülékre 

jótállási felelősségi körébe tartozóan. 

 

INDOKOLÁS 

1.Fogyasztói kérelem 

A fogyasztó írásbeli kérelme szerint a vállalkozástól elektronikus úton, annak web felületén 

megrendelt egy db. CandyCSH10A2DE-S típusú szárítógépet, 109.990.-ft vételáron, 2.990.-ft 

szolgáltatási díj mellett. 2019.03.14.-n leszállították, a gép hibás volt, ezt 3 napon belül 

bejelentette , és cserét kért. A vállalkozás szabályzata szerint a hiba megállapítására kiküldött 

szakértő a hiba meglétét megállapította, a jkv. elkészült 03.19.-n. Azóta a vállalkozás a csere 

kötelezettségét nem teljesítette. Vállalkozás a megrendelést visszaigazolta. Később a vállalkozás, 

arra hivatkozva, hogy nem szállít többet részére a beszállító, törölte a megrendelést. A fogyasztó 

ezt nem fogadta el, panaszt tett, és ragaszkodott hozzá, hogy a megrendelés alapján szállítsák le 

neki a terméket.  Csatolta a számlát, jótállási jegyet, levelezést, hibafelvételi jkv.-et. 

Kéri a termék cseréjét, a csatolt iratok alapján megállapíthatóan. 

 

2. Kötelező eljárásjogi figyelmeztetések 

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 Dr. Horváth László személyében.  Ezzel egyidejűleg az Fgytv. 29. § 

(7) bekezdése alapján az eljárás írásbeli lefolytatását, így a meghallgatás mellőzését 

kezdeményezte. Az értesítésben közölte a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag személyét, és 

felhívta a felek figyelmét arra, hogy az Fgytv. 29. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 

nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület háromtagú tanácsban járjon el, valamint tizenöt napon 

belül kérhetik az írásbeli eljárás mellőzését. A felek határidőben ez irányú kérelmet nem 

terjesztettek elő. 

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, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő 

elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és 

azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára 

bizonyítékként hivatkozik. Felhívta figyelmét továbbá az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglalt, 

békéltető testülettel szemben fennálló együttműködési kötelezettségére és arra, hogy annak 

megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor. 

 



3. A vállalkozás érdemi nyilatkozata 

A vállalkozás az érdemi nyilatkozatában közölte, hogy hajlandó a cserére, de azt mindig 

fogyasztó lehetetleníti el. Többször próbálták a terméket elszállítani, de a fogyasztó feltételekhez 

köti annak átadását, és ezen hiúsult meg a csere. Nem hajlandó átadni a hibás terméket. A 

fogyasztói feltételekről, elszállítási kísérletekről bizonyítékot nem csatolt. Alávetési, kijelölési 

nyilatkozatot nem tett. Kéri az eljárás megszüntetését. 

 

4. Alkalmazott jogszabályok: 

: „7. § 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 

számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja 

értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, 

hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.” 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 

eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási 

szabályairól 

„5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 

tizenöt napon belül elvégezze.” 

 

5. Záró rendelkezések 

Az eljáró tanács mindezek figyelembevételével a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvény (Fgytv.) 32.§ b.) pontja alapján a rendelkező részbe foglalt ajánlást hozta. Fogyasztó a 

vásárlás, jótállás, hiba létezésének tényét igazolta, vállalkozás a fogyasztó részéről felmerülő 

akadályoztatását nem igazolta. A jogszabály szerint vállalkozás feladata a kicserélés hatékony 

lebonyolításának előkészítése 15 napon belül.  

 

Az eljáró tanács felhívja a felek figyelmét, hogy az Fgytv. 30.§(3) bekezdése szerint: „Az eljárás 

nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.” Ezért jelen 

döntésben szereplő személyes adatok, a felek és az eljáró tanács megnevezése, továbbá a döntés 

tartalma is csak jogszabályban meghatározott esetekben és módon hozható nyilvánosságra. 

 

Budapest, 2019.június 29. 

. 

  

                                                                                           Dr. Horváth László            

                                                                                              eljáró tanácselnök                   
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