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A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kanizsa Trend Kft. 

(8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4. sz., pf.149.) vállalkozással szembeni ügyben, a fogyasztói 

jogvita rendezése érdekében eljáró tanács, a következő  

A J Á N L Á S-t 

teszi: 

 

A vállalkozás a határozat átvételétől számított 15 napon belül vegye fel a kapcsolatot a 

fogyasztóval, keressenek közösen egy független szakértőt, aki megvizsgálja a fogyasztó 

által vásárolt garnitúrát és nyilatkozik a kifogásolt ráncosodás okáról, illetve 

javításának/elhárításának lehetőségéről. A szakértői véleményre tekintettel 

állapodjanak meg a fogyasztói panasz rendezésének módjáról.  

 

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

jogszabályban meghatározott esetekben - kérhető a Fővárosi Törvényszéktől.  

 

INDOKOLÁS 

 

1. Fogyasztói kérelem: 

 

A fogyasztó kérelme szerint, 2019. 03. 04-én vásárolt a KIKA-ban egy a vállalkozás által 

gyártott ülőgarnitúrát. 5 nap után 2019. 03. 09-én, a vásárlás helyén bejelentette, hogy a 

termékkel szemben esztétikai kifogása van, mert a garnitúra a használat során ráncosodik, és a 

ráncok nem simulnak ki. Kérte a termék javítását vagy cseréjét. A KIKA-val történt többszöri 

levélváltás után 2019. 04. 15-én a vállalkozás képviselői megjelentek a fogyasztó lakásán, a 

garnitúra helyszíni megtekintését jegyzőkönyvbe foglalták és a panaszt elutasították azzal, 

hogy a ráncosodás természetes jelenség, és nem reklamációs ok. A fogyasztó nem fogadta el a 

megállapítást. 

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: (Fgytv.) 20.§ (3) 

bekezdése alapján kérte a Budapesti Békéltető Testület eljárásának lefolytatását, mert a 

vállalkozással nem sikerült rendeznie a problémát.  

Kérelméhez csatolta a jegyzőkönyv és a levelezése másolatát, fotókat a bútor ráncosodásának 

igazolására. Kérelmeként továbbra is javítást vagy cserét kért.  
 
2. Kötelező eljárásjogi figyelmeztetések 
 
A békéltető testület elnöke a körülmények mérlegelése alapján az ügyet egyszerű 

megítélésűnek ítélte, ezért az eljárás lefolytatására a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. törvény – a továbbiakban Fgytv. – 25. § (4) bekezdése alapján egyedül eljáró testületi 

tagot (továbbiakban eljáró tanács) jelölt ki, és a 29.§ (7) bekezdésére alapozva az eljárás 

írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzését kezdeményezte. Részletesen tájékoztatta a 

feleket az eljárás rendjéről, az eljárás során hozható döntésekről és azok 

jogkövetkezményeiről.  
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Arra is figyelmeztette a feleket, hogy a meghallgatás mellőzéséhez mindkét fél hozzájárulása 

szükséges, amit megadottnak kell tekinteni, ha az elnök erre irányuló felhívása kézbesítésétől 

számított tizenöt napon belül nem kérik a meghallgatás kitűzését. A felek nem kértek 

meghallgatást. 

 

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. Vállalkozás érdemi nyilatkozata 
 
A vállalkozás 2019. 06. 24-én érkezett levelében fenntartotta a  2019. 04. 18-ai Nagy 

Attilának címzett levelében foglaltakat, mely szerint „ A vásárló által választott garnitúra lágy 

párnázatú. Az ilyen termékekre jellemző, hogy a bevonó anyag és a rávarrt finom vatta nincs 

szorosan az alappárnázathoz rögzítve, hanem lazán helyezkedik el rajta és csak a külső 

széleken van rögzítve. A használat során a párnázatot terhelik, egy mélyedés alakul ki, melyet 

a bevonó anyagnak kell kiegyenlítenie. Ha ez nem történne meg, vagy a huzat vagy varrás 

elszakadna. Tehát a használatból eredő bevonó anyagráncosodás természetes jelenség, és mint 

ilyen nem reklamációs ok.” 

Kérte a Testület vegye azt is figyelembe, hogy cégük minta után értékesít, vagyis a vásárló 

kipróbálta a terméket, és tapasztalta a jelenséget. „Az egyetlen apró különbség az, hogy a 

boltban az eladó eligazítja a garnitúrát, amint a Vásárló felkelt belőle. Ezzel az egyszerű 

módszerrel megszüntethető a bevonó rácosodása, de ezt meg kell csinálni minden használat 

után.  

Levelét azzal fejezte be, hogy „Mindazon által cégünk magára nézve kötelezőnek fogadja el a 

tanács döntését. 
 

4. Megállapított tényállás 
 
A fogyasztó a csatolt iratok tanúsága szerint vásárolt a KIKA-ban egy a vállalkozás által 

gyártott garnitúrát, amire a törvényes rendelkezések alapján egy év jótállással rendelkezett. 

Az alig 5 napig használt garnitúrán tapasztalta, hogy a huzat a használat után ráncos marad, 

ezért azonnal kifogással élt, és kérte a termék javítását vagy cseréjét. A forgalmazó bevonta a 

panasz rendezésébe a gyártót, akinek munkatársai egy helyszíni szemle tartásával 

megvizsgálták a fogyasztó bejelentését és elutasították a fentebb ismertetett véleményük 

alapján a fogyasztó panaszát.  

A fogyasztó szerint a minta megtekintésekor nem tapasztalta az általa kifogásolt jelenséget, 

olyan esztétikai hibának tartja, amit nem kell elfogadnia. 

  
5. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 
 
A 2013. évi V tv. (továbbiakban  Ptk) 6:34. § szerint: A szolgáltatást a kötelem tartalmának 

megfelelően kell teljesíteni. 
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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 csatolt fényképeken egyértelműen megállapítható a bevonó anyag ráncosodása, amely akár 

hibás teljesítésnek is minősülhet.  

 

A Ptk. hibás teljesítés vonatkozó szabályai szerint: 

1. A hibás teljesítés általános szabályai 

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.  

 

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. 

 6:163. § (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági 

igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. (4) Nem számít bele az elévülési 
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időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem 

tudja használni. 

 

6:166. § [Költségviselés] (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek 

a kötelezettet terhelik. 

 (2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség 

elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket 

közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó 
ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget 
tett. 
(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését 
megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.  
 
 A rendelkezésre álló iratok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a vállalkozás 
(gyártó) mennyire vette át a forgalmazótól a panasz rendezésének kötelezettségét, vagy ketten, 
együtt kívánják azt rendezni.  De az megállapítható, hogy egymásra tekintettel utasítják el, azonosan 
vélekedve a bepanaszolt jelenségről: 
 
3. Termékszavatosság 
 6:168. § [Termékszavatossági igény] (1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím 
alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját 
javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem 
lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó 
által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a 
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  
(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 
(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére 
vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. 
 
 6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők] (1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem 
nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt 
hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó 
felelős. 
 (2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 
két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.  
 

6. Eljáró tanács által tett megállapítások 
 
Az eljáró tanács álláspontja szerint az idézett jogszabályok meghatározzák, hogy a terméknek 

rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos 

fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat. A vitatott kanapé nem felelt meg 

a fogyasztó elvárásának. Mivel a jelenséget vásárláskor nem tapasztalta (az utólagos 

magyarázatnak nincs jelentősége) jogosan tart igényt arra, hogy ennek, egy hosszú távra 

tervezett terméknek, jelenlegi ismereteink szerint rendeltetésszerű használat melletti 

meghibásodását tárják fel, pontosítsák, és ha javítható javítsák ki.   

Az érintett vállalkozások, pont érintettségük okán nem állapíthatják meg, hogy a jelenség nem 

garanciális hiba. Hibás teljesítés vélelmét csak független szakértő bevonásával dönthetik meg. 

 

7. Összegzés 
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A jogszabály szerint, aki a szerződés hibátlan teljesítéséért kötelezettséggel tartozik, ennek 

időtartama alatt csak akkor mentheti ki magát a kötelezettsége teljesítése alól, ha bizonyítja, 

hogy a meghibásodás a teljesítés után keletkezett.  

Az eljáró tanács álláspontja szerint is - tekintettel a jogszabályi sorrendre - elsősorban 

javításra, cserére, végső esetben pedig elállásra/vételár visszatérítésre jogosult a fogyasztó. 

A javítást a vállalkozás - érdekeire figyelemmel – választhatja, ha az elvárható 

eredményességgel meg tudja oldani.  Cserére nincs lehetőség, mert az azonos termékre szólna 

és magában hordja a hibaismétlés lehetőségét.  Más termékre cserélésben (levásárlás) a felek 

megegyezhetnek, de erről a törvény nem rendelkezik.  

Árleszállítás, elállás szóba jöhet, de csak a forgalmazó bevonásával. 

 

Mindehhez szükséges, hogy a felek egyértelműen rendezzék a termékhiba okát, természetét, 

várható következményeit, elhárításának lehetőségét, és azt, hogy a forgalmazó vagy gyártó 

vállalkozást terheli-e felelősség. Mindezek megítélésére a jelenlegi ismeretanyag nem 

alkalmas. 

Az érintettek jóhiszemű joggyakorlását feltételezve,  a tanács az ajánlás szerint, döntött. 

 

8. 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.  

Az Fgytv. 34. § (5) bekezdése szerint a pert a Budapesti Békéltető Testülettel szemben kell 

megindítani. 

 

Az Fgytv. 36. §-a (5) bekezdése szerint a fogyasztó … az ajánlásban foglaltak követésének 

elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet. 

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 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. 60. 06 28 
 Dietz Guszt8ávné dr. 
 eljáró tanács elnöke 
Kapják: 
1.   Fogyasztó  
2.   Vállalkozás 
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3.     Irattár 


