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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/3597/2021 
 

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vasember-Lakatos Kft. 

(cím: 1154 Budapest, Damjanich János utca 2.) 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 15 napon szerelje fel a fogyasztó és a 

vállalkozás közti szerződés teljesítéséhez még hiányzó 2 db kilincset, valamint készítse el és adja 

át az 5 db eredeti kulcsot fogyasztónak 
 

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 2021. május 13-án vállalkozási szerződés jött létre a felek között., 

utcafronti kerítés, 1 db kiskapu és 1 db kétszárnyas nagykapu gyártására, valamint kapcsolódó 

szolgáltatások (a kapuk zárakkal való ellátása, felületkezelés, stb.) elvégzésére (a továbbiakban: 

„Szolgáltatás”). A Szolgáltatás átadásának határideje 2021. június 10. napja volt.  
 

A vállalkozói díj 700.000 Ft+Áfa összegben került megállapításra a felek között, melyet fogyasztó 2 

részletben teljesített: 2021. május 13-án (a szerződés aláírásával egyidejűleg) a vállalkozói díj felét, 

2021. augusztus 14. napján a fennmaradó összeget, melynek átvételét a vállalkozó aláírásával 

elismerte. 
 

Vállalkozás a kétszárnyas nagykapura nem szerelte fel a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen 

kilincset. Előbb különböző kifogásokkal élt, majd végül többszöri kérés ellenére sem szerelte fel a 

kilincset és nem adott választ fogyasztónak. 
 

Fogyasztó kéri a kilincsek felszerelését, kérelméhez csatolta a/az: 
- vállalkozási szerződést 
- árajánlatot 
- vállalkozás által a vállalkozói díj átvételének igazolását 
- felek közti levelezéseket (elektronikus+ a tértivevény) 
- fényképeket a vállalkozás által átadott szolgáltatásról 
 

 

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.  A meghallgatás 2022. január 12-i (13.00) időpontjáról feleket az Fgytv. 

29. §-ban foglaltaknak megfelelően értesítette. Az értesítésben felhívta a felek figyelmét arra, hogy az 
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Fgytv. 29. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület 

háromtagú tanácsban járjon el.  
Ezirányú kérelmet a felek 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 válasziratot a meghallgatás időpontjáig nem terjesztett elő. 
 

4. Meghallgatáson történtek 
 

A meghallgatáson szabályszerű értesítés ellenére egyedül a fogyasztó jelent meg.  
 

Az eljáró tanács megállapította, hogy a vállalkozás értesítése szabályos volt, a vállalkozás az eljárás 

során nem együttműködőnek minősül. 

 

Fogyasztó kérte, hogy a vállalkozás 5 db eredeti kulcsot is biztosítson a kilincshez. 

 

Az eljáró tanács a becsatolt iratok alapján részben megalapozottnak találta a fogyasztó kérelmét az 

alábbiak szerint.  
 

5. Megállapított tényállás 
 

Felek a csatolt iratok tanúsága szerint a fentebb írt időpontban és tárgykörben (részletezve a fogyasztói 

kérelemben) vállalkozási szerződést kötöttek. A becsatolt iratok alapján a fogyasztó a teljes összeget 

megfizette. 
A vitában érintett kapun nincs kilincs. 
 

Felek leveleztek egymással, végül a kilincset vállalkozás nem szerelte fel. 
 

6. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek, eljárási szabályok 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
 

6:1. § [A kötelem] 
(1) A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének 

követelésére. 
 

6:34. § [A teljesítés általános szabálya] 
A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. 
 

6:58. § [A szerződés] 
A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a 

szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. 
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6:64. § (1) Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges 

kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének 

idejét meghatározhatja. 
6:66. § Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni. 
6:69. § (1) A szerződés akkor jön létre, amikor az elfogadó jognyilatkozat hatályossá válik. 
 

6:123. § [A szolgáltatás minősége] 
(1) A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra, 

így 
a) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés előtt 

a kötelezett tudomására hozta; 
b) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű szolgáltatásokat 

rendszerint használnak; 
c) 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; 
d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő vagy az általa a jogosultnak mintaként 

bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal; és 
e) meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. 
 

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 
 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
28. §(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek 

keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát 

megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson 

egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara 

szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének 

megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 
 

Békéltető Testületi Országos Eljárási Szabályzat, 31. § 
(1) Bizonyítási eszközök különösen a szakértői vélemények, az okiratok, egyéb tárgyi bizonyítékok. 
(9) az eljáró tanács a tényállást a meghallgatáson elhangzottaknak és a bizonyítási eljárás során 

felmerült bizonyítékoknak az egybevetésével állapítja meg, és azokat meggyőződése 
szerint értékeli. 
(10) Az ügy adataival egybevetett mérlegelés során az eljáró tanács azt is meggyőződése szerint ítéli 

meg, hogy milyen jelentőséget tulajdonít annak, ha valamely fél nem jelent meg, vagy a fél, vagy 

megjelent képviselője valamely hozzá intézett kérdésre nem felelt, vagy kijelentette, hogy valamely tény 

valóságáról nincs tudomása, vagy arra nem emlékszik. 
 

7. Eljáró tanács által tett megállapítások és összegzés 
 

Vállalkozás távolmaradása és a válaszirat küldésének elmaradása nem jelenti annak elismerését, hogy 

a fogyasztó kérelme megalapozott, és ettől önmagában fogyasztó kérelme nem lesz megalapozott.  
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Azonban, tekintettel arra, hogy a a szabályszerű kézbesítés ellenére a meghallgatáson vállalkozás nem 

jelent meg, továbbá válasziratot sem küldött, nem volt lehetőség arra, hogy az eljáró testületi tag 

megvizsgálja szakmai érveiket, esetleg egyéb bizonyítékait.  
Így vizsgálat tárgyát egyedül a fogyasztó által előadottak és az általa csatolt bizonyítékok képezhették. 
 

A fogyasztó által előadottak, továbbá a becsatolt iratok alapján az volt megállapítható, hogy 

vállalkozás nem teljesítette maradéktalanul a szerződésben foglaltakat. A becsatolt levelezés alapján, 

bár ígérték, hogy orvosolják a problémát, arra végül nem került sor. 
 

Annak ellenére, hogy a vállalkozás a szerződést nagyrészt teljesítette, az így sem tekinthető 

szerződésszerű teljesítésnek. 
 

Mindezek alapján az eljáró tanács az ajánlásban foglaltak szerint találta megalapozottnak a fogyasztó 

kérelmét. 
 

8. 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. 
(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 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 
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ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra 

hozza.”  
 

Az eljáró tanács megállapítja, hogy a vállalkozás az Fgytv. 29. § (11) bekezdésben 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 kiküldött és a tárhelyre megérkezett figyelmeztetés 

ellenére nem tett az ügyben semmiféle nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson sem jelent meg. 
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 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, 2022. január 12. 
 

 

  
     

 

Kapják: 
1.   Fogyasztó  
2.   Vállalkozás 
3.     Irattár 


