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FOGYASZTÓ . szám alatti VÁLLALKOZÁS akit F….. M… ügyv… ig… és B… Z…. ügyvez… ig… h….,
illetve a meghallgatáson N…. T…. E…. ………. szám alatti lakos, minőségirányítási vezető képviselt (a
továbbiakban: Vállalkozás) ellen – termékszavatossági igény érvényesítése iránt – indított fogyasztói
jogvitában a Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
A Veszprém Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a Felek által a 2018. …….. napján a meghallgatáson
létrejött alábbi tartalmú egyezséget jóváhagyja:
„A Vállalkozás vállalja, hogy legkésőbb 2019. …….. 30. napjáig az általa megbízott vállalkozóval, a saját
költségén, az általa biztosított anyaggal elvégzi a fogyasztói jogvitával érintett termékek
mészkivirágzásának lemosását (eltüntetését).”
I n d o k o l á s:
I.a) A Békéltető Testület eljáró tanácsa a Fogyasztó 2018. szeptember 14-én beérkezett kérelme, a csatolt
mellékletek és a Feleknek a meghallgatáson tett nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg:
- A Fogyasztó 2017. ……-én a C…. nevű Vállalkozástól (C…. S... K…. e… v…., székhelye: Város,…. u. ….,
fióktelepe: Város, I… P…, K… S…) két számla alapján, összesen 172.038.- Ft. értékben vásárolt a Vállalkozás
által gyártott S.. R….. világos beige kerítéselemekből (félkő, fedlap, normálkő). A számlák tartalmazzák azt a
tájékoztatást, hogy a természetes alapanyagokat (murva, kavics, homok, agyag) tartalmazó termékekre a gyártó
színgaranciát nem vállal és azt is, hogy a forgalmazott áruk minősége a kereskedelmi-műszaki
követelményeknek megfelel. A beépítés után az első esővíz hatására ún. mészkivirágzás (salétrom foltok,
kifehéredés) jelentkezett, amelyet a Fogyasztó által becsatolt színes fényképeken mutatnak.
- Mivel az elszíneződés több hónap elteltével sem múlott el, a minőségi hibát a Fogyasztó a Vállalkozás, mint
gyártó felé jelezte. A gyártó a helyszíni vizsgálatot követően úgy foglalt állást, hogy a mészkivirágzás nem
minőségi hiba, hanem átmeneti jelenség, amit a betont érő nedvesség-kiszáradás ciklusa vált ki, az idővel
eltűnik. A cég honlapján megtalálható ÁSZF is tartalmazza, hogy betontermékek esetében esetlegesen
előforduló mész- vagy sókivirágzás nem képezheti minőségi kifogás alapját. Hivatkozott a Vállalkozás arra is,
hogy a mészkivirágzást erősítheti a töltőbeton összetétele, az alkalmazott cement fajtája, illetve a nem megfelelő
lábazati szigetelés is. Utalt arra, hogy a mészkivirágzás lemosható a beton termékeikhez ajánlott
tisztítószerekkel. Méltányosságból felajánlott a felület tisztítására alkalmas egy doboz mész- és cementfátyol
eltávolító szert.
- A Fogyasztó a panasz elutasítását nem fogadta el, arra hivatkozással, hogy a kültéri kerítés-elemeknél ilyen
jelenség nem elfogadható és kérte a hiba orvoslását, majd ennek elutasítása és elmaradása után békéltető testületi
eljárást kezdeményezett.
b) A Békéltető Testület elnöke, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29. § (2)
bekezdése értelmében a beérkezést követő 8 napon belül megvizsgálta, hogy az ügy a testület hatáskörébe és
illetékessége alá tartozik-e.
A testület hatáskörét a Fgytv. 2. és 18. §-a alapozza meg. E szerint
2. § a)1 fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.
„ s)2 fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön
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megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével,
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás
ügy,
18. § (1) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a
felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony
és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. (…)”
A testület illetékességére vonatkozóan a Fgytv. 20. §-a tartalmaz előírást, melynek alapján szintén nincs
akadálya a Veszprém megyei testület előtti eljárásnak. [20. § (1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.]
A testület eljárási jogosultságának megállapítása után, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok
szerint, 2018. ………-án, tértivevényes levélben megtörtént a Vállalkozás tájékoztatása a fogyasztói panaszról,
illetve az üggyel kapcsolatos lehetőségeiről, illetve kötelezettségeiről (pl. válaszirat, okiratok csatolása, stb.).
Ezzel egyidejűleg a Fogyasztó is tájékoztatást kapott jogosultságairól, illetve az eljárás menetéről.
A Vállalkozásnak küldött kiértesítés tartalmazta [Fgytv. 29. § (8), (11)-(12) bekezdései alapján], hogy a
panaszra vonatkozó írásbeli nyilatkozatukat [amelyben a fogyasztó igényének jogosságáról és az ügy
körülményeiről kell álláspontjukat közölni, illetve meg kell jelölniük az állításaikat alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait, és csatolniuk kell azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként
hivatkoznak], az értesítés átvételét követő 8 napon belül küldjék meg. Ezzel együtt nyilatkozni kellett arról is,
hogy a testület döntésének alávetik-e magukat (eseti alávetés). A Vállalkozás az RL 8201 003 171 8569
ragszámon feladott értesítést a tértivevény szerint 2018. …….-én átvette.
A testület elnöke a Fgytv. 25. § (2) bekezdése alapján jelölte ki az ügyben eljáró tanács tagjait. Két eljáró tag
szakvizsgázott jogász, két tag a fogyasztói érdekeket képviselő egyesületek delegáltja, egy tag pedig a kamarák
által delegáltak közül került ki. Így a tanács összetétele megfelel a törvényi előírásoknak. A Vállalkozás által
kért D…. F….. tanácstagot az eljáró tanácsba kijelölni nem lehetett, mert a meghallgatás időpontjában külföldön
tartózkodott. A meghallgatást az elnök 2018. …….. napján 9.00 órára tűzte ki.
c) A Vállalkozás a 2018. ………-án beérkezett válasziratában a fogyasztói panasz jogosságát nem ismerte el,
az eljáró tanács döntését kötelezésként nem fogadta el. Hivatkozott arra, hogy nincs jogviszonyban a
Fogyasztóval, mert a terméket kereskedőtől vásárolta, így a szavatossági igényét az eladóval szemben kell
érvényesítenie, a kereskedőnek kell megadnia a vevők részére a termékkel kapcsolatos minden tájékoztatást.
Kifejtette, hogy a helyszíni szemle alkalmával a területi képviselőjük tájékoztatta a Fogyasztót a
mészkivirágzásról, annak lehetséges okairól és arról, hogy a jelenség idővel eltűnik. A Vállalkozás a 2018 ……án kelt levelében a Fogyasztónak felajánlott a mészkivirágzás eltávolítására alkalmas tisztítószert. A
Vállalkozás ezen kívül a honlapján és más kiadványokon keresztül is információkat juttat el a fogyasztók részére
a termékeikről, az azokkal kapcsolatos jelenségekről. A mészkivirágzást a betontermékeket kísérő
elkerülhetetlen jelenségnek tartják, amely egy-két éven belül természetes módon eltűnik. A mészkivirágzás az
egyébként megfelelő termék-nyilatkozattal és teljesítmény-nyilatkozattal rendelkező termék használhatóságát
nem befolyásolja. A vitatott termék egyébként a szabványnak megfelel. A Vállalkozás a válasziratában a
Fogyasztó kérelmét megalapozatlannak tartott, kérte annak elutasítását és az eljárás megszüntetését.
II. a) A meghallgatáson a Fogyasztó személyesen vett részt, a Vállalkozást pedig N… T… E….
minőségirányítási vezető képviselte. A jelenlévők a kijelölt eljáró tanács tagjaival szemben kifogást nem
emeltek. A Vállalkozás képviselője nem tett alávetési nyilatkozatot.
b) Az eljáró tanács elnöke tájékoztatta a Feleket arról, hogy a békéltető testületi eljárásban milyen döntési
lehetőségek vannak.
A kiküldött értesítőben szereplő információval egyezően kiemelte, hogy a békéltető testületi eljárás során a fő
cél a Felek közötti egyezség létrehozása (Fgytv. 30. §).
A törvény szerint, alávetési nyilatkozat megléte estén a békéltető testület csak akkor hozhat a bepanaszolt
Vállalkozóra nézve kötelező érvényű (és így akár bírósági végrehajtás útján is kikényszeríthető) határozatot
[Fgytv. 32. § a) pont], ha a kérelemben foglaltak ténybeli és jogi megalapozottsága, további bizonyítás (pl:
szakértő igénybevétele) nélkül egyértelműen megállapítható.
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Ajánlást akkor tehet az eljáró tanács, ha részben vagy egészében elfogadja a Fogyasztó által bejelentett hibás
teljesítésre vonatkozó tényállást.
Ha azonban a Fgytv. 31. § (3) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt esetek valamelyike, vagy a Fgytv. 32/A. §
szerinti tényállás lenne megállapítható, akkor az eljárást meg kell szüntetni, illetve a kérelem el is utasítható.
c) A meghallgatáson a Fogyasztó kijavítási vagy kicserélési igényét fenntartotta azzal, hogy a
mészkivirágzás egy éve látható, az időjárással magától nem tűnt el. A Vállalkozás javaslata szerint
megpróbálkozott a mészkivirágzás eltávolításával, azonban az a lekenés után is ottmaradt. A termékek
beépítését szakember végezte, tehát a mészkivirágzás oka nem származhat a kivitelezés hiányosságaiból.
Elmondta és fényképet is csatolt, hogy azokon a megvásárolt termékeken is megjelent a mészkivirágzás,
amelyeket nem építettek be.
A Vállalkozás képviselője mindenben fenntartotta a korábban a közölt álláspontját. A termék hibájának, illetve
a felelősségének el nem ismerése mellett, kizárólag a vita lezárása érdekében felajánlott 30.000.- Ft. jóváírást
és egy flakon 50 m2-re elegendő tisztítószert, amivel a Fogyasztó a tisztítást ismételten elvégezheti. Az
egyezségi ajánlatot a Fogyasztó nem fogadta el, hivatkozva arra, hogy neki a mészkivirágzás nélküli, beige
színű termékekre van szüksége, a tisztítás pedig korábban nem vezetett eredményre.
Az eljáró tanács kifejtette azon álláspontját, hogy a jelen fogyasztói jogvita a Ptk. 6:168. §-a szerinti
termékszavatossági alapon folyik, így a termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék
esetleges hibáját javítsa ki, vagy ha ez nem lehetséges, úgy a terméket cserélje ki. (Az eljárást tehát nem a
kellékszavatossági szabályok figyelembevételével – 6:159. § – kell lefolytatnia a békéltető testületnek sem.)
Az eljáró tanács javasolta a feleknek, hogy próbáljanak meg olyan egyezséget kötni, amely szerint a Vállalkozás
megfelelő határidő alatt, az általa megbízott vállalkozóval és az általa biztosított tisztítószerrel végezze el a
mészkivirágzás eltávolítását.
A felek ezt követően egyezséget kötöttek, amelynek értelmében a Vállalkozás vállalta, hogy – a csapadékosabb
és hűvösebb őszi-téli időjárásra tekintettel – legkésőbb 2019. …… 30. napjáig az általa megbízott vállalkozóval,
a saját költségén, az általa biztosított anyaggal elvégzi a fogyasztói jogvitával érintett betontermékek
mészkivirágzásának lemosását (eltüntetését).
Mivel a Felek megállapodása a jogszabályokkal nem ellentétes, valamint méltányos érdekeiknek megfelel és
azt szabad akaratukból kötötték meg, ezért az eljáró tanács a Fgytv 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az egyezséget határozattal jóváhagyta.
Az eljáró tanács tájékoztatja a Feleket, hogy amennyiben a Vállalkozás a teljesítési határidőn belül az
egyezségben foglaltakat nem hajtja végre, a Fogyasztó – a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése
mellett – kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtási záradékkal történő ellátását (Fgytv. 36. § (3) bekezdés).
Az eljáró tanács felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy amennyiben a Vállalkozás az egyezségben foglaltakat
nem teljesítené – a Fgytv. 36. § (5) bekezdés értelmében – erről köteles értesíteni a Békéltető Testületet.
e) Az eljáró tanács felhívja a Felek figyelmét, hogy mivel a Fgytv. 30. § (3) bekezdése szerint „Az eljárás nem
nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.”, csak akkor hozhatja bármelyik Fél
nyilvánosságra az eljárás adatait, illetve a hozott döntést, ha ahhoz a másik fél hozzájárulását bírja.
Veszprém, 2018. …………..
az eljáró tanács tagja

az eljáró tanács elnöke

az eljáró tanács tagja

Kapják:
1. FOGYASZTÓ. - tértivevénnyel
2. F… M.. ügyv.. ig…, VÁLLALKOZÁS. – tértivevénnyel
3. Irattár
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