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BBT/1779/2019 

 

 

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szatomag Kft. (1141 

Budapest, Szugló u. 82.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében 

folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő 

 

A J Á N L Á S T 

teszi: 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék 

ellenében fizessen vissza a fogyasztó részére 128.990,- Ft-ot, azaz Százhuszonnyolcezer-

kilencszázkilencven forintot.  

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

jogszabályban meghatározott esetekben – kérhető a Fővárosi Törvényszéktől. 

 

INDOKOLÁS 

 

1. Fogyasztói kérelem 

Fogyasztó kérelmében előadta, hogy 2019.04.04-én a vállalkozás weboldalán keresztül 

(digipartner.hu) vásárolt egy iPhone 7 32 GB-os telefonkészüléket teljes körű Apple 

garanciával, amelyet vásárlás előtt telefonon is megerősíttetett a vállalkozással. A fogyasztó 

kijelentette, hogy a telefont akkumulátor probléma miatt szervizbe kellett vinnie, amikor is az 

Apple hivatalos garanciális szervize, az iCenter közölte vele, hogy a telefon 2017.02.02-án lett 

eladva Olaszországban, ezért nem garanciális a készülék, amelyről szakvéleményt is adtak. 

Ezután a fogyasztó a vállalkozással telefonon egyeztetett, amely során a vállalkozás kérte, hogy 

a fogyasztó küldje el részére az iCenter állásfoglalását, továbbá biztosította őt afelől, hogy ha 

tényleg probléma van a telefon globális garanciájával, akkor kicseréli a telefont, vagy 

visszafizeti annak vételárát. A fogyasztó e-mailjére válaszul a vállalkozás kérte, hogy küldje 

vissza a telefont is a részére, hogy leellenőrizze a garancia meglétét. Ekkor még telefonon 

biztosította afelől a vállalkozás a fogyasztót, hogy a telefont nem fogja szervizeltetni, csak a 

garanciát ellenőrzi le személyesen. A fogyasztó kijelentette, hogy ezután képtelen volt a 

vállalkozással telefonon egyeztetni, mert érdeklődésére válaszul minden esetben agresszíven, 

ordibálva reagáltak. Innentől csak e-mailben folytatódott közöttük a kommunikáció. 

A fogyasztó előadta, hogy hosszú idő után kiderült, hogy a telefont a vállalkozás az engedélye 

nélkül elvitte szervizeltetni, és az is kiderült, hogy az Apple elutasította a globális garanciát, 

amit a vállalkozás is elismert. A fogyasztó kijelentette, hogy a vállalkozás többszöri kérésére is 

elutasította az általa vásárolt telefon vételárának a visszafizetését arra hivatkozva, hogy bár a 

fogyasztó kifejezetten a globális garancia végett vásárolta meg az Apple készüléket, az a 
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vállalkozást nem érdekli, ha probléma van, majd a vállalkozás intézi a garanciát. A fogyasztó 

véleménye szerint ezzel értelmét vesztette az az előny, ami az Apple készülékeket jellemzi. 

A fogyasztó miután látta, hogy a pénzét nem kapja vissza, felajánlotta, hogy ha visszakap a 

telefonért kifizetett összegből 50.000,- Ft-ot, akkor cserébe lemond minden jövőbeni 

követeléséről a vállalkozás felé, és így kvázi egy garancia nélküli használt telefont fog 

vásárolni. Erre válaszul a fogyasztó csak egy e-mailt kapott 2019.04.26-án, hogy következő 

munkanappal visszaküldik hozzá a telefont. Mivel a fogyasztó kórházban volt, továbbá az ügyet 

amúgy sem látta megoldottnak, a telefont nem vette át. Ezután a fogyasztó csak annyi 

információt kapott, hogy a vállalkozást nem érdekli semmi, ő vállalja tovább a garanciát, ebbe 

a fogyasztó törődjön bele. A fogyasztó ezt követően kifejtette, hogy számára milyen 

lehetőségek elfogadhatóak, és hogy a globális garancia elvesztésével őt kár érte, de erre már 

nem kapott választ, csak bejelentés nélkül csöngetett a futár, hogy visszahozta a telefont. A 

fogyasztó kijelentette, hogy a telefont kénytelen volt átvenni, melynél a kibontás után észlelte, 

hogy megsérült a védőfólia, amelyet telefonon és e-mailben is jelzett, de ezzel kapcsolatban 

sem kapott pozitív választ. A fogyasztó kijelentette, hogy a telefonnal kapott egy kisatírozott 

munkalapot, amelyen az szerepel, hogy a telefonját nem javították meg, és tartalmaz a 

kisatírozott ügyfél adatai alatt egy beszédes e-mail címet: REFUSED@APPLE.COM. 

A fogyasztó előadta továbbá, hogy arról se kapott igazolást, hogy a telefon majdnem egy 

hónapig nem volt nála, így ez az idő is elveszett a garanciális időszakból. 

A fogyasztó kijelentette, hogy fogyasztóvédelmi eljárást indított. 

A fogyasztó hangsúlyozta, hogy a vállalkozás egy gyártói garanciával hirdetett telefont 

értékesített a részére, amely nem felel meg a valóságnak, és amellyel csökken a telefon értéke. 

A vállalkozás visszautasította a fogyasztó elállási jogát, hiába bizonyítható, hogy a termék nem 

rendelkezik a meghirdetett jellemzőkkel. A fogyasztó sérelmezte továbbá, hogy a vállalkozás a 

beleegyezése nélkül elvitte a telefont szervizeltetni, amikor kifejezett kérése volt annak 

személyes intézése (a globális garancia ellenőrzése céljából). 

A fogyasztó a lelki megterhelést csak zárójelben említi az állandó agresszív ordibálásokkal teli 

telefonbeszélgetések és a folyamatos idegeskedés miatt. 

 

A fogyasztó ezt követően a békéltető testülethez fordult azzal a kéréssel, hogy a vállalkozás 

fizesse vissza a részére a vásárlása teljes összegét azzal, hogy a fogyasztó visszaadja a 

készüléket, vagy kompenzációként fizessen meg a részére 50.000,- Ft kártérítést és 1.500,- Ft-

ot a megrongált kijelzővédő fóliára, összesen 51.500,- Ft-ot.  

Fogyasztó kérelméhez csatolta a vállalkozással folytatott levelezést, képernyőfelvételt, kiadási 

munkalapot, számlát, a szerviz munkalap telefonnal együtt készített képfelvételét.   

 2. Kötelező eljárásjogi figyelmeztetések 

A békéltető testület elnöke szerint az ügy egyszerű megítélésű, ezért az eljárás lefolytatására a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény – a továbbiakban Fgytv. – 25. § (4) 

bekezdése alapján egyedül eljáró testületi tagot jelölt ki. Ezzel egyidejűleg az Fgytv. 29. § (5) 

bekezdése alapján az eljárás írásbeli lefolytatását, így a meghallgatás mellőzését 

kezdeményezte, amelyről az Fgytv. 29. §-ban foglaltaknak megfelelően értesítette a feleket. Az 

értesítésben közölte a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag személyét, és felhívta a felek 

figyelmét arra, hogy az Fgytv. 29. § (6)-(7) bekezdésében meghatározottak szerint nyolc napon 

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

kérhetik az írásbeli eljárás mellőzését. Felek határidőben ez irányú kérelmet nem terjesztettek 

elő. 
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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. Figyelmeztette a vállalkozást, hogy az ügy érdemére 

vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján 

határoz. 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. Megállapított tényállás 

Az eljáró tanács megállapította, hogy a felek értesítése szabályos volt. Az értesítést a fogyasztó 

2019.06.14. napján személyesen, a vállalkozás 2019.06.18. napján meghatalmazottja útján 

átvette. A vállalkozás válasziratot a békéltető testület elnökének erre irányuló felszólítása 

ellenére nem terjesztett elő.   

 

A fogyasztó kérelme megalapozott. 

 

Az eljáró tanács a becsatolt iratok, bizonyítékok, a fogyasztó nyilatkozata alapján, a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel az alábbiak szerint tartotta megalapozottnak a 

fogyasztói kérelmet. 

 

Eljáró tanács megállapította, hogy a fogyasztó a vállalkozás weboldalán keresztül 2019.04.04. 

napján vásárolt egy Apple iPhone 7 32 GB készüléket 127.500,- Ft, továbbá egy kijelzővédő 

fóliát 1.490,- Ft vételárért. A fogyasztó a termék hibáját az Apple hivatalos márkaszervize, az 

iCentre-Hungary Kft-nél bejelentette, amely szakszerviz 2019.04.09. napján megállapította, 

hogy a készülék „eredeti eladási dátuma 2017.02.02. Olaszország”, ezért az garanciálisan nem 

javítható. A fogyasztó a szakszerviz által jelzett probléma miatt először telefonon, majd 

2019.04.09. napján e-mailben is megkereste a vállalkozást, elküldve részére a szakszerviz 

álláspontját, majd a vállalkozás 2019.04.10-i kérésére megküldte részére a készüléket is. A 

vállalkozás 2019.04.24. napján arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy a készülék az Almárium 

Pro Apple szervizben van, ahol – a fogyasztó beleegyezése nélkül – a készülék javítását 

végezték. A fogyasztó a készüléket végül átvette, amelyhez mellékelt munkalap szerint a 

szerviz a készülék bevizsgálását követően a jelzett hibát nem tapasztalta. A készülék a 

használati útmutatóban leírtaknak megfelelően és a gyártó által meghatározott műszaki 

paraméterek alapján üzemszerűen működik. A munkalapon az ügyfél adatai kitakarásra 

kerültek. A fogyasztó a szakszerviz 2019.04.09-i megállapítására tekintettel kérte a 

vállalkozástól a vásárlása árának visszatérítését, vagy 50.000,- Ft kompenzációt a további 

követeléseiről történő lemondás mellett. A vállalkozás a fogyasztó kérelmét elutasította, és 

kijelentette, hogy a fogyasztó egy teljesen új, bontatlan és az Apple szerint is aktiválatlan 

készüléket vásárolt a vállalkozástól. Hozzátette továbbá, hogy ezekre a készülékekre a gyártó 

1 év teljes körű garanciát vállal. Amennyiben a gyártó bármilyen indokkal a készülék 

szervizelését megtagadja, úgy a garancia átszáll a vállalkozásra. A vállalkozás kijelentette, hogy 

a készülék további esetleges javíttatását a gyártó által megjelölt, hivatalos szervizben végzi, 

melyet minden esetben szakvéleménnyel támaszt alá.  
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5. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 

 

A szerződéskötésekor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) szerint: 

 

„6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma] 

(1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. 

(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített 

kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített kérdésben való 

megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen kifejezésre 

juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja 

megkötni. 

(4) Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésben, amelyet jogszabály rendez. 

 

6:137. § [Szerződésszegés] 

A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 

elmaradása. 

 

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. 

 

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. 

 

6:171. § [Jótállás] 

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a 

jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt 

feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, 

ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
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6:212. § [Megszüntetés a felek megállapodásával] 

(3) A szerződés felbontása esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Ha az eredeti 

állapot természetben nem állítható helyre, a szerződés felbontásának nincs helye. 

 

6:213. § [Megszüntetés egyoldalú jognyilatkozattal] 

(1) Aki jogszabálynál vagy a szerződésnél fogva felmondásra vagy elállásra jogosult, a másik 

félhez intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. A szerződés felmondása esetén a 

szerződés megszüntetésének, elállás esetén a szerződés felbontásának a szabályait kell 

alkalmazni, azzal, hogy elállásra a fél akkor jogosult, ha az általa kapott szolgáltatás egyidejű 

visszaadását felajánlja.” 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint: 

 

„1. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 

eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási 

cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 

 

2. § (1) A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe 

helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.” 

 

6. Eljáró tanács által tett megállapítások 

 

A Korm. rendelet mellékletének 15. pontjában foglalt felsorolás szerint a Korm. rendeletben 

meghatározott jótállási kötelezettség kiterjed a 10.000,- Ft eladási ár feletti elektronikus 

hírközlő végberendezésekre, így különösen a mobiltelefonokra, vagyis a fentiek alapján a 

vállalkozást a készülék vonatkozásában egy éves kötelező jótállás terhelte. 

 

A fogyasztó vásárlási szándéka egy bontatlan, új Apple iPhone 7 32 GB telefonkészülék 

megvásárlására irányult teljes körű Apple garanciával. Ez utóbbit a fogyasztó a szerződés 

lényeges feltételének minősítette, amelyre a vásárlást megelőzően a vállalkozásnál rá is 

kérdezett, és a hiba észlelését követően a vállalkozással folytatott levelezés során is többször 

hangsúlyozott. Erre tekintettel a gyártói garancia meglétét az eljáró tanács a felek között 

létrejött adásvételi szerződés részének minősítette. Amikor azonban a készülék hibáját a 

fogyasztó észlelte, és azt elvitte a gyártó hivatalos márkaszervizébe, a szerviz megállapította, 

hogy a készüléket 2017.02.02 napján Olaszországban értékesítették eredetileg, ezért a készülék 

nem rendelkezik garanciális feltételekkel.  

 

A vállalkozás ugyan kijelentette, hogy a fogyasztó egy teljesen új, bontatlan és a gyártó Apple 

szerint is korábban aktiválatlan készüléket vásárolt, de ennek alátámasztására – az iCentre-

Hungary Kft. márkaszerviz véleményével szemben – bizonyítékot az eljáró tanács részére nem 

tudott felmutatni.  

 

A fogyasztó a készülék hibáját, annak gyártói garanciájának hiányát a jótállás időtartama alatt 

jelentette be a vállalkozás felé, vagyis a vállalkozást terhelte annak bizonyítása, hogy a termék 

nem hibás, illetve a hiba (a hiba oka) a teljesítés után keletkezett. A vállalkozás erre irányuló 

bizonyítékot az eljáró tanács részére nem tudott felmutatni. 

 

A vállalkozásnak a készülék javítását, annak gyári garanciális feltételeinek meglétét a 

hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó 
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érdekeit kímélve kellett volna elvégeznie. A vállalkozás ennek a kötelezettségének nem tett 

eleget, a javítás megtörténtének igazolására az eljáró tanács részére bizonyítékot nem mutatott 

fel. A fogyasztónak az elhúzódó javításra tekintettel az ahhoz fűződő érdeke megszűnt. Az 

eljáró tanács a fogyasztó vételár visszatérítésére vonatkozó nyilatkozatát az elállási joga 

gyakorlásaként értékelte. 

 

A fogyasztó a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján jogosan állt el a szerződéstől. 

 

Az elállás a felek közötti szerződést visszamenőleges hatállyal szünteti meg, így olyan helyzetet 

kell teremtenie a vállalkozásnak, mintha a szerződés a felek között létre sem jött volna. Ez azt 

jelenti, hogy a fogyasztó elállása folytán a felek elszámolni kötelesek egymással, a már 

teljesített szolgáltatások visszajárnak. 

 

Az eljáró tanács megjegyzi, hogy az ügy elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre 

bocsátása a felek joga és kötelezettsége, a bizonyítékok hiánya vagy nem megfelelő volta kihat 

az eljárás eredményére is. Az ügy eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell 

bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a tanács valónak fogadja el. Jelen esetben az 

Fgytv. 29. § (8) bekezdésére tekintettel a vállalkozásnak kellett volna kétséget kizáróan 

bizonyítani a gyártói garancia fennállását. 

 

Mindezek alapján az eljáró tanács a rendelkező részben foglalt ajánlást tette. 

 

7. Záró rendelkezések 

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

hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól az 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. 
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(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. § (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.” 

Az eljáró tanács megállapítja, hogy a vállalkozás az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglalt 

együttműködési kötelezettségét megszegte, továbbá magatartása nem tette lehetővé a 

békéltető testület ügyben eljáró tanácsa számára az egyezség létrehozásának megkísérlését. A 

Budapesti Békéltető Testület által az Fgytv. 29. § (8) bekezdése szerint 2019.06.07. napján 

kiküldött és a vállalkozás által 2019.06.18. napján átvett értesítésben foglalt figyelmeztetés 

ellenére nem küldött a békéltető testület számára válasziratot. 

Az Fgytv. 29. § (12) szerint: „A (11) bekezdésben meghatározott együttműködési 

kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes 

fogyasztóvédelmi hatóságot.” 

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, 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, továbbá a döntés tartalma is csak jogszabályban 

meghatározott esetekben és módon hozható nyilvánosságra. 

Budapest, 2019. július 4. 

 

 dr. Tőkési Alexandra 

eljáró tanács elnöke 
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