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A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a DM Sales Kft. 

(1139 Budapest, Váci út 85.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon  

vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon  a következő  

 

A J Á N L Á S T 

teszi: 

 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen 

vissza a fogyasztó részére 12.990 Ft-ot, azaz tizenkétezer-kilencszázkilencven forintot.  

 

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 panasszal szeretne élni a vállalkozással kapcsolatban.  

 

“ Karácsonyi ajándékként vásároltam egy 12 havi előfizetést Playstation 4 játékkonzolra. Az 

eshop.hu webáruházban a termék leírása nem tartalmazta, hogy az előfizetés csak brit 

profilról indítható, pedig ez a termék egyik leglényegesebb tulajdonsága A visszaigazolásban 

sem szerepelt erre vonatkozó információ. Így csak a termék felbontása és kipróbálása során 

derült ki, hogy a  12.990,- értékű termék számunkra használhatatlan, mivel magyar profilunk 

van. Írásbeli reklamációmra és a sürgetésemre a cég nem válaszolt, majd személyesen 

kerestem fel őket. Csak a portáig jutottam, érdemi munkatárssal, vezetővel kérésem ellenére 

sem sikerült beszélnem. A portán tartózkodó „ügyfélszolgálati munkatárs" szerint válaszoltak 



levelemre, csak a levelező rendszerük hibája miatt nem sikerült elküldeni a választ. A levél 

tartalma elutasítás volt arra való hivatkozással, hogy a cég Általános feltételei szerint a 

kibontott terméket nem veszik vissza. Ismételt reklamációmra megint nem válaszolt a cég, 

majd sürgetéseimre azt a választ adta, hogy forduljak a fogyasztóvédelemhez. Álláspontom 

szerint a cég az eladás során tudatos megtévesztő eljárást folytatott, mivel semmilyen módon 

nem közölték, hogy ez az előfizetés csak brit accountrói érvényesíthető., ez pedig kimeríti a 

tisztességtelen kereskedelem fogalmát. A terméken magyar nyelvű leírás nem volt, így 

természetesen csak a kipróbálás során derült ki a megtévesztés. A cég arra hivatkozik, hogy a 

termék külső borításán volt egy brit zászló , / kb 1 cm-es 1, és nekünk ebből kellett volna 

kitalálni, hogy ez a termék magyar profilról nem indítható. Tekintettel arra, hogy a cég nem 

hajlandó rendezni reklamációmat, kérem az Önök segítségét az ügyben.  Csatolom a 

következőket:- a termék leírása a cég honlapján, -a termékről készült fénykép, a cég 

visszaigazolása, -a cég számlája, - a reklamációval kapcsolatos levelezést.” 

A fogyasztó ügyének rendezése érdekében a Budapesti Békéltető Testülethez fordult és kérte, 

hogy a vállalkozás részére fizesse meg a termék árát (12.990 forintot) vagy cserélje ki 

magyar accountról indítható csomagra. 

 

 

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. Szabó Krisztina 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 ezirányú 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. 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 válasziratában az alábbi nyilatkozatot tette. 

Alulírott ZX, mint a DM Sales Kft. ügyvezetője az alábbi nyilatkozatot teszem.  

 

XY fogyasztó 2018.12.03 napján Interneten keresztül vásárlói ajánlatot tett az eshop24,hu 

web áruházunkból egy Playstation Plus előfizetés 1 év termékre, E5835105463 azonosító 

számon.  

A fogyasztót jelen esetben nem illeti meg az elállás joga, mivel a terméket felbontotta.  

Elállás joga: 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti (elállási) jogát 1) lezárt 

csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a  csomagolást felbontotta;  

A tényállásból kiderül, hogy a termék nem volt hibás, a dobozán is (és a weboldalon is) 

megtalálható volt, hogy „angol lokalizációs". Ha ezt a kifejezést a fogyasztó nem ismeri, 

lehetősége lett volna a cégünknél tájékozódni, vagy az Interneten az ezzel kapcsolatos 

fórumokon.  

Lényeges szempont tehát, hogy az „angol lokalizáció" mint feltétel nem hiba, hanem a 

termék egy lényeges tulajdonsága, ami egyértelműen fel volt tüntetve, mind a weboldalon, 

mind a doboz hátulján.  

Az angol lokalizáció kifejtése a következőt jelenti: Ez a termék egy előfizetési időszakot 

aktiváló kód, mely gyári lezárt csomagolásban van egy kartonpapíron úgy, hogy a 

csomagolás teljes mértékben elfedi a kódsort. A csomagolás a felhasználási feltételeket 

tartalmazza. Ezen kódsor és az előfizetői feltöltő kártya aktiválásához a vásárlónak regisztrált 

profillal kell rendelkeznie. Az előfizetés kötésének és felhasználásának helyszínéről, mi mint 

szolgáltató nem tudunk tájékozódni. A gyártó az előfizetői profilokat országokra bontja és 

azon profilok feltöltését kétféle képen teszi lehetősé. 1. bankkártyás fizetés a profilon belül a 

gyártónál, 2. "feltöltő kártya" formájában. Jelen esetben a vásárló egy angol lokalizációjú 

profilhoz vásárolt egy feltöltő ajándékkártyát, majd a felbontást követően jött rá, hogy ez neki 

nem alkalmas, hiszen a profilja magyar profil.  

 

Mivel cégünk nem teljesített hibásan, így a fogyasztó nem gyakorolhatja érvényesen a 

szavatossági jogait (pl. a cserét).  

 

A vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett. 

Csatolták a fogyasztóval folytatott levelezést, fényképet a termékről. 

 

4. Megállapított tényállás 



 

 

A fogyasztó a vállalkozás weboldalán 1 éves PS Plus előfizetést rendelt , azonban csak a 

termék felbontása után szembesült azzal, hogy brit profilról használható. A fogyasztó el 

kívánt állni , de ezt a vállalkozás elutasította. 

 

5. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 

 

A DM  Sales Kft. Általános Szerződési Feltételének ) (a továbbiakban: ÁSZF)  szerint,  

 

 

 1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, 

továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt 

termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a 

szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket (tartozékaival együtt). Jelen 

tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.  

 2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 

nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő 

harmadik személy a terméket átveszi.  

 3 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének 

napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.  

 4 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak nem kell viselnie, 

a Szolgáltató vállalta e költség viselését - ennek érdekében fogyasztó köteles a 

Szolgáltató által biztosított szállítási módot igénybe venni.  

 5 Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó 

anyagi kár megtérítését.  

 6 Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott 

termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére 

állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó 

személyére szabtak.  

 7 A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát  

 1 a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a 

szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a 

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó 

tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően 

felmondási jogát elveszíti; 



 2 olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, 

illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog 

gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

 3 romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék 

tekintetében; 

 4 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely 

egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után 

nem küldhető vissza (pl. elektromos fogkefe, borotva); 

 5 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást 

követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

 6 olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy 

karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

 7 lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint 

számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást 

követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

 8 a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom 

tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével 

kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg 

nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését 

követően elveszíti az elállási jogát (pl. kód formájában letölthető szoftverek). 

 

6. Eljáró tanács által tett megállapítások 

 

Az eljáró tanács álláspontja szerint mind a fogyasztó, mind a vevő megismerhette és 

elfogadta a vállalkozás ÁSZF-jét. Az ÁSZF meghatározza, hogy az elállás joga hogyan 

gyakorolható. A fogyasztó által becsatolt dokumentumok alapján megállapítható , hogy a 

vállalkozás a honlapján a megrendelés időpontjában nem  adott  részletes ,teljes körű 

termékleírást. Az eljáró tanács megállapította, hogy azóta már szerepel az angol lokalizáció a 

termékleírásnál a weboldalon. Amennyiben a gyártó vagy az importőr nem mellékelte a 

használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar 

nyelven, akkor a forgalmazó köteles azt pótolni vagy pótlása iránt intézkedni.A forgalmazó a 

terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem győződött arról, hogy a termék megfelel 

az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény 

előírásainak és más jogszabályoknak. Az eljáró tanács álláspontja szerint a vállalkozásnak a 

magyar nyelvű, teljes körű tájékoztatást a honlapon , illetve a csomagoláson fel kellett volna 

tünteni. A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a vállalkozás ezen jogszabályi 

kötelezettségének sem tett eleget.  

 

 



7. Összegzés 

 

Az eljáró tanács álláspontja szerint a fogyasztó nem vonható felelősségre amiatt, hogy nem 

érdeklődött arról, hogy milyen fiókkal használható a termék. Az eljáró tanács figyelembe 

vette a vállalkozás érvelését, hogy miért nem küldhető vissza a termék. Ugyanakkor az eljáró 

tanács ezen érveléssel nem ért egyet. Az eljáró tanács álláspontja szerint,  az ügy 

szempontjából az nem releváns, hogy a brit zászló szerepel a csomagoláson és a honlapon, 

mert a fogyasztó nem köteles ismerni ennek a jelentését arra vonatkozóan, hogy azt jelöli, 

hogy a termék csak angol profillal használható. 

Mindezek alapján az eljáró tanács az ajánlás szerint találta megalapozottnak a fogyasztó 

kérelmét.  

 

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 megyei 

bíróságtól, 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 a határozattal jóváhagyott egyezség és a 

kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének 

elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet.” 

 

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 22. 

 

 

dr. Szabó Krisztina 

eljáró tanács elnöke 

 

Kapják: 

1. Fogyasztó  

2. Vállalkozás 

3. Irattár 


