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BBT/897/2019 
 

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

(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.) vállalkozóval szembeni ügyben az eljáró tanács 

az alulírott napon a következő  

 

A J Á N L Á S T 
teszi: 

 

A vállalkozás jelen határozat kézhezvételétől számított fizessen meg a fogyasztónak 

11.990 Ft-ot, azaz ( tizenegyezer-kilencszázkilencven 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. 

INDOKOLÁS 

1. Fogyasztói kérelem 
 

A fogyasztó kérelme szerint 2017.12.09. napján vásárolt a vállalkozástól egy mobiltelefont 

11.990 Ft értékben. A fogyasztó 2018.11.05. napján minőségi kifogást tett, miszerint a 

készülék töltője meghibásodott. A minőségi kifogást a Telemax Gsm címén tette meg, de ők a 

Media Markt-hoz irányították, mint átvevő ponthoz. A készüléket a Média Markt üzletében 

átvették és elküldték garanciális javításra. A fogyasztót végül többszöri keresésre arról 

tájékoztatták, hogy a készüléket nem tudják javítani és adnak egy igazolást a jóváíráshoz, 

mellyel az E-Digitalhoz kell fordulni. Ekkor a fogyasztó megkereste a vállalkozást, ahol nem 

tudták értelmezni a Media Markt-tól kapott munkalapot. Ezt követően a fogyasztó egyik 

vállalkozástól a másikhoz ment, de sehol sem intézték el a minőségi kifogását. A fogyasztó 

ezzel nem ért egyet és jelen eljárásban kérte a készülék vételárának a visszafizetését és a 

minőségi kifogás intézésével felmerült költségeinek a megtérítését. Kérelméhez csatolta a 

számlát, munkalapot és a felek közötti levelezést.   

 

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.  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.  
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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. Vállalkozás érdemi nyilatkozata 

 

A vállalkozás érdemi válasziratában előadta, hogy a panaszos kérelme részben alapos. A 

vállalkozás nem érti, hogy miért fordult a fogyasztó a konkurens céghez panaszával, azonban 

az ügy elhúzódása miatt intézkednek a vételár-visszafizetéséről. A panaszos egyéb követelését 

a költségek tekintetében nem találják megalapozottnak. A tanács döntésére akként 

nyilatkoztak, hogy azt kötelezésként nem fogadják el.  

 

A fogyasztó a vállalkozás érdemi válasziratában észrevételt nem tett.  

 

4. Megállapított tényállás 

 

A fogyasztó 2017.12.09. napján vásárolt a vállalkozástól egy mobiltelefont 11.990 Ft 

értékben. A fogyasztó 2018.11.05. napján minőségi kifogást jelentett be, miszerint a készülék 

töltője elromlott. Minőségi kifogását a Médai Markthoz jelentett be. A szerviz kiállított egy 

jóváíró nyilatkozatot. A vállalkozás csak ezt követően értesült a minőségi kifogásról. A 

vállalkozás elismerte a vételár visszafizetésre vonatkozó kérelmét a fogyasztónak 

 

5. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény( továbbiakban Ptk.) 

 

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. 
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(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. Eljáró tanács által tett megállapítások 

 

A becsatolt iratok alapján az eljáró tanács elfogadta a vállalkozás azon nyilatkozatát miszerint  

nem vitatják a fogyasztó vételár visszafizetésére vonatkozó kérelmét, és intézkednek annak 

visszafizetéséről. Azonban az eljáró tanács észrevételezi, hogy az intézkedés megtételéről a 

vállalkozás semminemű bizonyítékot nem csatolt, annak megtörténtét a fogyasztó nem 

igazolta vissza. Így az eljáró tanácsnak az eljárást megszüntetni nem tudta a 

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 31§ (3) bekezdése alapján. Azonban  

mivel a vállalkozás elismerte a kérelem jogosságát  így azt az eljáró tanács a vételár 

visszafizetése tekintetében ezt már nem vizsgálta. Az eljáró tanács megjegyzi azonban, hogy a 

javítási idő indokolatlan elhúzódása miatt a fogyasztónak a hivatkozott jogszabályhelyek 

alapján érdekmúlásra hivatkozással megnyílik a joga a vételár visszafizetésének a 

követelésére. A fogyasztó egyéb költségigénye tekintetében ez eljáró tanács felhívja a 

fogyasztó figyelmét a bizonyítási teherre. A minőségi hibával kapcsolatos költségek 

jogalapját és összegszerűségét neki kell bizonyítani pl: számla, bankszámlakivonat stb. 

Egyértelmű hogy felmerültek költségek az ügyintézéssel kapcsolatba azonban azokat 

bizonyítani is tudni kell. Ebben a körben felhívja az eljáró tanács a fogyasztó figyelmét arra 

is, hogy a minőségi kifogást mindig a forgalmazónak kell bejelenteni. Amíg a forgalmazó 

nem tud a minőségi kifogásról, addig annak intézésének elhúzódásáért sem felel. Mivel jelen 

eljárásban a fogyasztó nem bizonyította a költségigényének sem jogalapját sem 

összegszerűségét, az eljáró tanács azt nem találta megalapozottnak.  
 

7. Összegzés 

 

Mindezek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy a fogyasztó kérelme a vételár 

visszafizetésére megalapozott így a fentiek szerint határozott.   
 

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 a határozattal jóváhagyott egyezség és a 

kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének 

elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet. 
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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. május 16. 

 

 dr Grafné dr Baranyi Dóra 

 eljáró tanács elnöke 
Kapják: 
1.   Fogyasztó  
2.   Vállalkozás 
3.     Irattár 


