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A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a EUROMART (Bul-

gária, 4140 Rogosh, Keranite 1040) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita ren-

dezése 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 8 napon belül fizessen vissza 

5.870 Ft.  – azaz ötezernyolcszázhetven forint – összeget a fogyasztó részére további költ-

ség levonása nélkül. 

 

 

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

téstől 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 kérelmében előadta, hogy a https://hu.euromart.com/ webáruházból rendeltem egy 

cipőt 16.000 forint értékben. A cipő silány minőségű volt, ezért azonnal felvettem a kapcsolatot 

az oldallal e-mailben, aki jelezte, hogy küldjem vissza a csomagot, írjak egy IBAN-t és vissza-

utalják 14 napon belül a pénzem. Itt már egy Fürgefutár címet kaptam meg (nem tudom milyen 

kapcsolatban van a 2 cég egymással). Újabb 2000 forintért visszapostáztam a cipőt, amit át is 

vettek. Azóta nem válaszolnak az e-mailemre, pénzemet nem kaptam vissza. 

 

2. Kötelező eljárásjogi figyelmeztetések 

A békéltető testület elnöke az eljárás lefolytatására a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 25. § (4) bekezdés alapján jelölt ki. 

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. Felek határidőben ezirányú kérel-

met 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 tör-

ténő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó ténye-

ket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartal-

mára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztette a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonat-

kozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján ha-

tároz. Felhívta figyelmét továbbá az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglalt, békéltető testülettel 
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szemben fennálló együttműködési kötelezettségére és arra, hogy annak megsértése esetén a fo-

gyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor. 

 

3. Vállalkozás érdemi nyilatkozata 
Vállalkozás nem küldött válasziratot. 

 

4. Meghallgatáson történtek 

A meghallgatáson nem jelent meg a vállalkozás képviselője, a fogyasztó megjelent. 

 

A megjelent fél az eljáró tanács tagjaival szemben kifogást, kizárási indítványt nem terjesztettek 

elő és nyilatkoztak, hogy a békéltető testület elnöke által kijelölt testületi tagok kijelölésével 

szemben nem tesznek észrevételt, kifogást.  

A meghallgatás elején az eljáró tanács elnöke a Fgytv.30.§ (3) bek. alapján tájékoztatja a 

megjelent felet, hogy az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét 

fél hozzájárul. A meghallgatás kezdetekor a tanács elnöke felhívja a megjelent felek figyelmét, 

hogy a meghallgatásról hang-, vagy képfelvételt készíteni tilos. 

 

A meghallgatáson a tanács elnöke ismertette a fogyasztó kérelemét.  

Fogyasztó előadta, hogy a kérelmét fenntartja. 

A vállalkozás visszautal 12.347 Ft. összeget, de még fennmaradt 5.870 Ft. összeget, ezt kéri 

vissza a fogyasztó. 

 

Eljáró Tanács elnöke figyelmezteti a felet, hogy a meghallgatást be kívánja rekeszteni, ezért 

megkérdezi a felet, hogy kíván-e még valamit előadni.  

A megjelent fél nyilatkoznak, hogy nem kíván mást előadni, ezután a meghallgatás 

berekesztésre került. 

 

 

5. Megállapított tényállás 
A fogyasztó 16.380 Ft. összegben vásárolt a vállalkozástól egy wagoon férfi cipőt, melyet visz-

szaküldött annak silány minősége miatt. A vállalkozás a terméket visszavette és visszafizetett 

12.347 Ft. összeget. 

 

6. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

Korm. Rendelet 

 

7. Eljáró tanács által tett megállapítások 
A fogyasztó kérelme megalapozott. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerint az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között 

kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás 

nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött 

szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilat-

kozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatá-

rozott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont szerint a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti 
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elállási vagy felmondási jogát áru adásvételére irányuló szerződés esetén az árunak a fogyasztó 

vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától 

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés szerint ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában 

meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében 

meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. 

 

A vállalkozás a terméket visszavette,  a jogalapot a visszaküldésre nem vitatta és visszafizetett 

12.347 Ft. összeget.  

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés szerint ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üz-

lethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladék-

talanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül 

visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesí-

téssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

 

A vállalkozás 5870 Ft. összeget köteles még visszafizetni a fogyasztó részére. 

 

 

8. Összegzés 

Eljáró Tanács megállapította, hogy a vállalkozás köteles 5870 Ft. összeget még visszafizetni a 

fogyasztó részére. 

 

9. 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) bekez-

désben 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 he-

lyezését 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 aján-

lás 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, 
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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 kihirdeté-

sétől 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 - legkoráb-

ban 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, 2022.11.25. 

 

 

 

 

Eljáró tanács elnöke 

 

 

Az ajánlást kapják /Fgytv. 33. § (5) bekezdés alapján/: 

1. fogyasztó(k)  

2. vállalkozás(ok) 

3. irattár  


