AZ AJÁNLÁST NEM TELJESÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK
2018.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV. törvény 36. § (1) bekezdése előírásának megfelelően, mivel a Vállalkozás a tanács ajánlásának nem
tett eleget, és ezt a Fogyasztó a testületnek bejelentette - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - az eljárás eredményét legkorábban az
ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza.

1.

Az ajánlást nem teljesítette

Az ajánlás
száma

Közzététel
időpontja

A Cg. 19-09-518513 cégjegyzékszámú BESE ÉS FIA KOMPLEX Korlátolt Felelősségű
Társaság (adószáma: 25566655-2-19) székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai utca 23.– nem
teljesítette a testület eljáró tanácsának 2017. november 20-án kihirdetett ajánlását:

VEMBT
257/2017.

2018. február

VEMBT
258/2017.

2018. március

„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás
átvételét követő 30 napon belül – a Fogyasztó által megjelölt községben lévő (a konkrét címet nem
hozzuk nyilvánosságra) családi ház belső építési munkáit (burkolás, tapétázás) – a felmerült hibák
kijavításával együtt – szakszerűen és jó minőségben a Fogyasztó által már megfizetett vállalkozói
díj ellenében végezze el és fejezze be, valamint az előírásoknak megfelelően adja át a
Fogyasztónak.”
A Fogyasztó 2018. február 19-án írásban bejelentette, hogy a Vállalkozás az ügyben semmilyen
intézkedést nem tett, a Fogyasztóval a kapcsolatot nem vette fel, az ajánlottan küldött felszólító
levelére sem válaszolt.

2.

A Cg. 01-10-045869 cégjegyzékszámú EXTREME DIGITAL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (adószáma: 14174179-2-44) székhelye: 1033 BUDAPEST, SZENTENDREI ÚT
89-95. X. ÉP.
– nem teljesítette a testület eljáró tanácsának 2017. november 20-án kihirdetett ajánlását:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás
kézhezvételét követő 14 napon belül, a Fogyasztó 49287BM18 rendelésszámon leadott, és a

Vállalkozás által visszaigazolt megrendelését – Apple iPhone 6S Plusz 32 GB (mn2v2gh/a) termék,
ára 107 990 forint (ami megegyezik az egységárral) - teljesítse, az eredeti számlázási-, és átvételi
mód szerint.”
A Fogyasztó 2018. március 07-én írásban bejelentette, hogy a Vállalkozás az ügyben semmilyen
intézkedést nem tett, a Fogyasztóval a kapcsolatot nem vette fel, az összeget nem fizette vissza.

3.

A Cg. 20-10-040253 cégjegyzékszámú ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószáma: 14346628-2-20)
székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz. – nem teljesítette a testület eljáró tanácsának 2018. január
23-án kihirdetett ajánlását:

VEMBT
008/2018.
előzményszám:
308/2017.

2018. április

VEMBT
026/2018.

2018. április

„„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak,
hogy a N. község, ……….. 24. szám alatt l évő ingatlanra, Sz. P. tulajdonosnak 2017 .
évre is – a 2018-ra kiadott engedélyre i s tekintettel - bi ztosítsa a mentességet,
azzal, hogy az előírt igazolásokat a Fogyasztó 2018. f ebruár 15 -ig adja be a
Vállalkozáshoz. Ajánlja a tanács a Vállal kozásnak, hogy dönt ését, e határidőtől
számított 15 napon belül írásban közölje a Fogyasztóval . Amennyiben az
igazolásokat nem nyújtja be, vagy azok nem f elelnek meg az előírásoknak, úgy a
kérelem nem teljesíthető, és a Fogyasztónak a kirótt díjat meg kell f izetnie.”
A Fogyasztó 2018. április 05-én e-mailben jelentette be, hogy a Vállalkozás az ügyben 2018. március
9-én tájékoztatta: „Ahogyan azt Ön is jelezte, a békéltető testület ajánlást fogalmazott meg
Társaságunk felé, amely azonban nem kötelező érvényű Társaságunkra vonatkozóan. Így az Ön részére
korábban megadott tájékoztatást továbbra is fenntartjuk.”

4.

A Cg. 19-09-516944 cégjegyzékszámú BALATON BLACKBIRD KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(adószáma: 24832274-2-19) székhelye: 8300 Tapolca, Arany János utca 14. – nem teljesítette a testület
eljáró tanácsának 2018. február 13-án kihirdetett ajánlását:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja azt ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a
Fogyasztó részére a jelen ajánlás kézhezvételét követő 8 napon belül – a Fogyasztó 12345678-

12345678-12345678 számú bankszámlájára történő banki átutalással – fizesse vissza a jogszerűen
megtett lemondás miatt fel nem használt kupon Fogyasztó által megfizetett 39.800.- Ft, azaz
harminckilencezer-nyolcszáz forint vételárát.”
A Fogyasztó 2018. április 16-án e-mailben jelentette be, hogy a Vállalkozás az ügyben semmilyen
intézkedést nem tett.

5.

TAKÁCS FERENC egyéni vállalkozó, 8925 KISBUCSA SZÉCHENYI TÉR 7.

VEMBT
45/2018.

2018. május

VEMBT
53/2018.

2018. június

(adószáma: 66905734-1-40; nyilvántartási száma: 40681087; tevékenységének ÖVTJ szerinti megnevezése:
házaló javító szolgáltatás; ÖVTJ-kódja 952914; illetve mosógép javítása, ÖVTJ-kódja 952202).
[Jelenleg - a központi nyilvántartás szerint - szünetelteti vállalkozói tevékenységét, aminek kezdő napja 2018.
március 14.
A békéltető eljárás megindításáról szóló kiértesítést 2018. január 26-án átvette. Mivel az eljárás során nem
működött együtt a békéltető testülettel, ezért erről a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályát tájékoztatta a testület.]

– nem teljesítette a testület eljáró tanácsának 2018. február 27-én kihirdetett, alábbi ajánlását:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület egyedül eljáró tagja azt ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az
általa elvállalt mosógép javítási munka nem teljesítése miatt a Fogyasztó részére a jelen ajánlás
kézhezvételét követő 8 napon belül – a Fogyasztó házastársa, ……… Banknál vezetett 1234567812345678-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalással vagy, a Fogyasztó részére
készpénzben történő teljesítéssel – fizesse vissza a Fogyasztó által, részére előre megfizetett 30.500.- Ft,
azaz Harminckilencezer-nyolcszáz forintot (anyagköltség és munkadíj).”
A Fogyasztó 2018. május 3-án írásban bejelentette, hogy a Vállalkozás az ügyben semmilyen
intézkedést nem tett, a Fogyasztóval a kapcsolatot nem vette fel, a telefoni megkeresését nem
fogadta.

6.

A Cg. 01-09-896093 cégjegyzékszámú WINTHERM-TECH ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
(adószáma: 14262577-2-41)

székhelye: 1135 BUDAPEST, FORGÁCH KÖZ 7. 1. EM. 4.
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet azért hozott, mert a Vállalkozás és a Fogyasztó között
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:238.§ - 6:250.§ szerinti visszterhes vállalkozási
szerződés nem jött létre, mivel a szerződés tárgya, az elvégzendő munka tekintetében valós megállapodás sem
született. A Vállalkozás tényleges felmérési munkát sem végzett, így a felvett előleg visszafizetése indokolt.
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztónak 20.000 Ft-ot, azaz húszezer
forintot. ”
Megjegyzés: a Vállalkozás a testülettel nem működött együtt, átadásra került a fogyasztóvédelemnek,
illetve emiatt közzétételre került a honlapon is; és az ajánlásról kézbesítési vélelmet is közzétett a testület.

7.

A 19-09-506028 cégjegyzékszámú MASTER TETŐ SIPOS KFT. (adószáma: 12706071-2-19
székhelye: 8230 BALATONFÜRED, KOLOSKA U. 43., fióktelepe: 8200 VESZPRÉM, Kálmán utca 9.

VEMBT
083/2018.

2018. június

VEMBT
119/2018.

2018. július

nem teljesítette az eljáró tanács 2018. április 10-én hozott ajánlását:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás
átvételét követő 15 napon belül 182.975.-Ft, azaz Egyszáznyolcvankettőezer-kilencszázhetvenöt
forint javítási költséget és ennek 2017. január 19. napjától számított mindenkori törvényes kamatát
kártérítés címén fizesse meg a Fogyasztónak.”
A Fogyasztó 2018. június 21-én bejelentette, hogy a Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem
teljesítette.
Megjegyzés: a Vállalkozás a testülettel nem működött együtt, átadásra került a fogyasztóvédelemnek,
illetve emiatt közzétételre került a honlapon is; és az ajánlásról kézbesítési vélelmet is közzétett a testület.

8.

A Cg.: 19-09-506028 cégjegyzékszámú ÚJHÁZ MESTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(adószáma: 25574504-2-42)
székhelye: 1064 BUDAPEST, PODMANICZKY UTCA 57. 2. EM. 14.

nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2018. május 15-én azért hozott, mert a Vállalkozás és a
Fogyasztó között megkötött vállalkozási szerződést, amely külső kombi redőnyt beszerelésére vonatkozott – a
Vállalkozás nem teljesítette.
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztónak 20.000 Ft-ot, azaz húszezer
forintot. ”

9.

A Cg. : 05-09-030931 cégjegyzékszámú ZÖLD HÁZ ÉPÍTŐ ÉS KORSZERŰSÍTŐ KFT.
(adószáma: 25498736-2-05)
székhelye: 3529 Miskolc, Sályi István utca 8. 1.
(korábban: 1063 Budapest, Szív utca 33)
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2018. július 31-én azért hozott, mert a Vállalkozás –
szerződéstől való elállás miatti pénzvisszafizetés teljesítésének megtagadta.

VEMBT
168/2018.

2018. október

VEMBT
194/2018.

2018. december

Az ajánlás szövege:
„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró ajánlja a Vállalkozásnak, hogy a Fogyasztó által
2017. július 04-én
- az OL6EA 0572193 számú készpénzfizetési számlán befizetett 60 000.-, azaz hatvanezer forintot,
valamint
- az OL6EA 0572194 számú készpénzfizetési számlán befizetett 60 000.-, azaz hatvanezer forintot,
- összesen 120.000,-, azaz egyszázhúszezer forintot – az ajánlás kézhezvételét követő – 8 napon belül
utalja vissza a Fogyasztó lakcímére.”
A Vállalkozás az eljárás során a testülettel nem működött együtt, ezért 2018 szeptemberében a „nem
együttműködő vállalkozások” listáján is közzétételre került.

10.

A Cg. 15-09-063445 cégjegyzékszámú (adószáma: 11258568-2-15) SHARON ELEKTRONIKA Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 57.
nem teljesítette az eljáró tanács ajánlását, amelyet 2018. szeptember 04-én azért hozott, mert a Vállalkozás által
eladott, és postai úton leszállított légkompresszor (pneumatikus levegős készlettel), törött állapotban került a
megrendelőhöz, amit ő visszaküldött. A hibás teljesítés miatt a postai szállítási költséget kérte visszafizetni.

Az ajánlásban szereplő összeget: [„A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja a
Vállalkozásnak, hogy jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül, postai úton fizessen
vissza a Fogyasztónak 43.915 Ft-ot, azaz negyvenháromezer-kilencszáztizenöt forintot.”] a
vállalkozás nem fizette vissza.

