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Budapesti Békéltető Testület 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

tel.: 488-213 1; fax: 488-2186 

 e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

BBT/00874/2019. 

 

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Deichmann 

Cipőkereskedelmi Kft. (1134 Budapest Kassák Lajos utca 19-25.) vállalkozással szembeni 

ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

 

A J Á N L Á S T 

teszi: 

 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 30 napon belül fizesse vissza 

fogyasztó részére a cipő vételárát azaz összesen 9990 Ft. összegben postai úton fogyasztó 

postacímére. 

 

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 2018.09.30-án  vásárolt egy LANDROVER CIPŐT. 

Mivel 4 hónap után a cipő anyaga szétmállott 2019.02.01-én visszavitte az üzletbe reklamációra. 

A reklamációról jegyzőkönyvet vettek fel, bevizsgálásra átvették a lábbelit, kérte a cipő cseréjét. 
Mivel panaszát elutasították Fogyasztó panaszával békéltető testülethez fordult kérte a cipő cseréjét, 

vagy a vételár visszafizetését. Csatolta a jegyzőkönyvet, nyugtát szakvéleményt, fényképfelvételeket. 

 

2. Kötelező eljárásjogi figyelmeztetések 

 

A meghallgatás 2019.04.16. napjának 13:00 órai időpontjáról a feleket a békéltető testület 

elnöke a Fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény – a továbbiakban Fgytv. – 29. §-

ban foglaltaknak megfelelően értesítette. 

 

3. Vállalkozás érdemi nyilatkozata 

 

A vállalkozás válasziratában kérte a kérelem elutasítását, alávetési nyilatkozatot nem tett. 

Csatolta a Cipőkontroll Plusz Kft. szakvéleményét. 

 

4. Meghallgatáson történtek 

 

Az eljáró tanács tagjai: dr. Karácsony Gabriella, Dorogi András, Blaha Béla voltak. 
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Vállalkozás képviselője XY fogyasztóvédelmi referens jelent meg, fenntartotta a 

válasziratban foglaltakat. 

Fogyasztó képviseletében meghatalmazottként ZX jelent meg, kérelmét fenntartotta. 

 

Az eljáró tanács a becsatolt iratok alapján és a cipő megtekintése alapján megalapozottnak 

találta a fogyasztó kérelmét az alábbiak szerint.  

 

5. Megállapított tényállás 

 

A szavatossági idő 2 év, ezen belül az un. törvényi gyártási hibás vélelem fél év. 

Ezen időszak alatt a vállalkozás köteles lett volna a hibáját javítani, vagy cserélni, illetve 

visszafizetni a termék vételárát, illetve figyelembe venni fogyasztónak azon jogát, hogy 

választhat a szavatossági jogai közül. 

Szavatossági kötelezettsége alól magát kimenteni csak független igazságügyi szakértő által 

készített szakvéleménnyel lehetett volna, de ezt nem csatolt. 

 

6. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:34. § 

szerint: A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. 

 

A Ptk. 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 hibás teljesítésről a Ptk. 6:157. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja: 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. 

 

Mivel a hiba teljesítéstől számított 6 hónapon belül jelentkezett újra erre az alábbi szabály 

vonatkozik:Ptk.  6:158. § [Hibás teljesítési vélelem] 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni 

kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a 

teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba 

jellegével összeegyeztethetetlen. 

 

Az igényérvényesítésről a Ptk. 6:159. § (1-2) bekezdése rendelkezik: Olyan szerződés alapján, 

amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért 

kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint 

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése 
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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 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. 

 

A Ptk. 6:163. §[A kellékszavatossági igény elévülése] 

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a 

teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. 
6:174. §[Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén] 

(1) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha 

a hibás teljesítést kimenti. 

(2) A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult 

akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a 

kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a 

jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a 

kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult 

kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként 

akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült. 

 

7. Eljáró tanács által tett megállapítások 

 

Az eljáró tanács álláspontja szerint a fent idézett jogszabály meghatározza, hogy a terméknek 

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

fajtájú szolgáltatásoknál/termékeknél szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat. Ezzel szemben 

fél éven belül jelentkezett a hiba. 

Fogyasztó nem javításra tartott igényt, mert olyan fokú volta  hiba hogy javítani lehetetlen lett 

volna, elsődlegesen a termék vételárának visszafizetését kérte. 

 

A fent idézett jogszabály alapján vállalkozás akkor mentesült volna a szavatossági 

kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ezt bizonyítani 

vállalkozás egy független igazságügyi szakértői véleménnyel tudta volna, de ilyet nem csatolt, 

saját alkalmazottjának, mint minőségi bevizsgálónak a szemrevételezéssel megállapított 

véleménye ezen kimentésre nem elegendő bizonyíték. 

 

8. Összegzés 

 

A vállalkozás jelen eljárásban nem mentette ki magát szakvéleménnyel az un. hibás teljesítési 

vélelem alól, erre nem is hivatkozott, a javítást pedig nem kérte fogyasztó, vállalkozás pedig 

nem ajánlotta fel. 

 

Az eljáró tanács álláspontja szerint tekintettel a jogszabályi sorrendre és a fogyasztói 

kérelemre is, elsősorban javításra, cserére, végső esetben pedig elállásra/vételár visszatérítésre 

jogosult a fogyasztó. Mivel fogyasztó úgy ítélte meg, ha eláll a vásárlástól a kérelemben 

megjelölt termék tekintetében. Mivel fogyasztó jogosult megjelölni igényét, ezt eljáró tanács 

elfogadta. 
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Mindezek alapján az eljáró tanács az ajánlásban foglaltak szerint találta megalapozottnak a 

fogyasztó kérelmét. 

 

9. 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 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. 

(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. §-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 Fgytv. 29. § (11) bekezdése szerint a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban 

együttműködési kötelezettség terheli.   

 

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. 

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.”  
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Budapest, 2019.04.16.  

 

 

dr. Karácsony Gabriella 

eljáró tanács elnöke 

 

 

 Dorogi András  Blaha Béla 

 eljáró tanácstag eljáró tanácstag 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1.   Fogyasztó 

2.   Vállalkozás 

3.     Irattár 
 
 
 


