AZ AJÁNLÁST NEM TELJESÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK
2019 – 2020.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36. § (1) bekezdése szerint, ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető
testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid elírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak
a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.
Az ajánlást nem teljesítette
1.

Vállalkozás neve: PROTEKTOR-BAU Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Bólyai utca 11.
Cégjegyzékszám: 20-09-062952
Adószám: 11357643-2-20

Az ajánlás
száma

Közzététel
időpontja
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A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Vállalkozás lakásfelújítási munkálatok elvégzésére kötött megállapodást, 7.000.000 Ft előleget vett fel, de a
munkálatokat a vállalt határidőre nem fejezte be. Az eljárás során a békéltető testület 2019. november 12-én
ajánlást tett, amelyben azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlást kézhezvételétől számított 30 napon belül
a Fogyasztó keszthelyi ingatlanában a felújítási munkálatokat a szerződésben vállalt első osztályú minőségben
fejezze be és a Fogyasztóval számoljon el.
A Vállalkozás az ajánlást nem teljesítette, amelyet a Fogasztó a békéltető testület részére 2020. február 7-én
bejelentett.
A Vállalkozás az eljárás során sem működött együtt a testülettel, ezért a nem együttműködő vállalkozások listáján
is közzétételre kerül.

2.

Vállalkozás neve: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
Cégjegyzékszám: 01-09-990421
Adószám: 24099877-2-43
A jogvita tartalmának rövid leírása:

A Fogyasztó állítása szerint a befizetéseit a Vállalkozás nem könyvelte le, holott azokat igazolni tudta. Az ajánlás
tartalmának lényege, a Vállalkozás töröljön a nyilvántartásából 12.186 Ft tévesen nyilvántartott díjhátralékot.
3.

Vállalkozás neve: Vöröskő Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.
Cégjegyzékszám: 19-09-513341
Adószám: 10233342-2-19
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A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó által vásárolt mosógép centrifugálás során szaggatta a ruhát, kattogott, zörgött. A javítás eredményre
nem vezetett, a Vállalkozás az újabb javítást nem végezte el. Az ajánlás lényege a Vállalkozás a mosógépet
javítsa meg vagy cserélje ki. Ennek az ajánlásnak nem tett eleget.
4.

Vállalkozás neve: Extreme Digital Zrt.
Székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Cégjegyzékszám: 01-10-045869
Adószám: 14174179-2-44
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Vállalkozástól beszerzett mosógép javításai eredményre nem vezettek, a Fogyasztó a jogügylettől elállt, kérte
a vételár visszafizetését. A békéltető testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy a vételárat, 74.990 Ft-ot a
Fogyasztónak fizesse vissza. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltaknak nem tett eleget.

5.

Vállalkozás neve: Tool City Kft
Székhelye: 2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.
Cégjegyzékszám: 13-09-204478
Adószám: 27346257-2-13
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó által vásárolt elektromos ütvecsavarozó gép meghibásodott, a Vállalkozás a jótállási
kötelezettségének felhívás ellenére sem tett eleget. Amennyiben a termék nem javítható, illetve nem cserélhető
ki 15 napon belül, a Vállalkozás a vételárat fizesse vissza a Fogyasztónak. A Vállalkozás az ajánlást nem
teljesítette.

6.

Vállalkozás neve: Róka 69 Kft.

Székhelye: 7251 Kapospula, Jókai utca 1.
Cégjegyzékszám: 17-09-011256
Adószám: 25936625-2-17

87/2019.

A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó internetes úton bakelitlemez órát vásárolt a Vállalkozástól. A vételárat előre átutalta, a terméket
azonban felhívás ellenére sem szállították le, majd a vételár visszautalását is elmulasztották. A Békéltető Testület
ajánlotta Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 8 napon belül utaljon át a Fogyasztónak 3.234
Ft-ot.
7.

Vállalkozás neve: KOVÁCS TÜZÉP KFT.
Székhelye: 3388 Poroszló, Rákóczi u. 36.
Cégjegyzékszám: 10-09-022768
Adószám: 11174015-2-10
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A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó internetes úton fürdőszobai szaniter termékeket vásárolt a cégtől, majd a 45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet szerinti elállási jogával élt. A Vállalkozás a vételárat a Fogyasztónak nem volt hajlandó
visszafizetni. A Veszprém Megyei Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy 57.540 Ft-ot az ajánlás
kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztó részére. A Vállalkozás az ajánlást nem
teljesítette.
8.

Vállalkozás neve: Vöröskő Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.
Cégjegyzékszám: 19-09-513341
Adószám: 10233342-2-19
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó egy Gorenje Combi típusú hűtőszekrényt vásárolt a Vállalkozástól, amely 3 hónapon belül
meghibásodott, a Vállalkozás a Fogyasztó kellékszavatossági igényeit nem teljesítette. A Békéltető Testület azt
ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy a meghibásodott szerkezeti elemeket javítsa meg vagy cserélje ki, amennyiben
ez műszakilag nem lehetséges vagy gazdaságtalan, a terméket cserélje ki. A Vállalkozás az ajánlást nem
teljesítette.

9.

Vállalkozás neve: WORE HUNGARY Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József utca 46-48.
Cégjegyzékszám: 01-09-944100
Adószám: 22905192-2-43

177/2019.

A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2019. március 29-én kapta meg a megrendelt Minerva ülőgarnitúrát, amely 2019. június 14-én
meghibásodott. A Vállalkozás a hibát felszólítás ellenére nem javította ki, illetve a terméket nem cserélte ki. A
Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás átvételét követő 15 napon belül az ülőgarnitúrát
javítsa vagy cserélje ki. A Vállalkozás az ajánlást nem teljesítette.
10.

11.

12.

Vállalkozás neve: SZATOMAG Kft.
Székhelye: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-307277
Adószám: 26197445-2-42
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó internetes úton okostelefont vásárolt, amely 3 napon belül meghibásodott. A Fogyasztó többször
megismételt kellékszavatossági igényét a Vállalkozás nem teljesítette. A Békéltető Testület azt ajánlotta a
Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a termék vételárát:
151.438 Ft-ot. A Vállalkozás az ajánlást nem teljesítette.
Vállalkozás neve: Orovicz Martin e.v.
Székhelye: 8400 Ajka, Ifjúság u. 1/A
Nyilvántartási szám: 53783369
Adószám: 69855748-1-39
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Vállalkozás lakóépület felújítási munkákat vállalt, amelyeket rossz minőségben végzett el és a felvett előleggel
sem számolt el a Fogyasztó felé. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállakozásnak, hogy a kézhezvételtől
számított 15 napon belül fizesse vissza a felvett 150.000 Ft vállalkozási díjat. A Vállalkozás az ajánlást nem
teljesítette.
Vállalkozás neve: Brindisi System Kft.
Székhelye: 1135 Budapest, Lehel u. 48. I. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-344009
Adószám: 26772365-2-41
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A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó előre fizetéssel internetes úton mobiltelefont rendelt a Vállalkozástól, amelyet nem szállítottak ki
részére és a vételárvisszafizetési kérelmét sem teljesítették. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállakozásnak,
hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztónak 43.900 Ft-ot. A Vállalkozás az
ajánlást nem teljesítette.
Vállalkozás neve: SZATOMAG Kft.
Székhelye: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-307277
Adószám: 26197445-2-42
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó internetes úton mobiltelefont vásárolt a Vállalkozástól, amely kártyacsere után sem működött, ezt
követően a Vállalkozás további javítási kötelezettségének nem tett eleget. A Vállalkozás ezt követően a terméket
nem cserélte ki és a vételár visszafizetésétől is elzárkózott. A Békéltető Testület azt ajánlotta Vállalkozásnak,
hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 8 napon belül fizessen vissza a Fogyasztó részére 157.190 Ft-ot. A
Vállalkozás az ajánlást nem teljesítette.
Vállalkozás neve: ANNA BABA BOLT Kft.
Székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-300706
Adószám: 25996870-2-41
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2019 áprilisában multifunkcionális babakocsit vásárolt a Vállalkozástól, amely néhány napon belül
meghibásodott, a kijavítás eredményre nem vetett, a Fogyasztó érdekmúlás címén a jogügylettől elállt és kérte a
vételár visszafizetését, amelyet a Vállakozás nem teljesített. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak,
hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza 119.990 Ft-ot a Fogyasztónak, amelyet
a Vállakozás nem teljesített.
Vállalkozás neve: Samsung Zrt.
Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cégjegyzékszám: 16-10-001767
Adószám: 10276451-2-16
A jogvita tartalmának rövid leírása:
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A Fogyasztó termékszavatosság jogcímén kérte a többször sikertelenül javított, hibás mobiltelefon cseréjét. A
Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a
hibás készüléket cserélje ki, amelyet a Vállakozás nem teljesített.
Vállalkozás neve: Autocentrum AAA AUTO Kft.
Székhelye: 2151 Fót, Fehérkő u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-109247
Adószám: 13786708-2-13
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2019 augusztusában egy Suzuki Swift típusú használt személygépkocsit vásárolt a Vállalkozástól,
amely a vásárlást követő napon a biztonságos működést lehetetlenné tevő módon meghibásodott és azonnali
javításra szorult. A Fogyasztó a javítási költségek és egyéb, általa viselt díjak megfizetését kérte a Vállalkozástól,
amelyet a Vállalkozás megtagadott. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy a kézhezvételtől
számított 15 napon belül összesen 140.942 Ft-ot fizessen vissza a Fogyasztónak. A Vállalkozás az ajánlásban
foglaltakat nem teljesítette.
Vállalkozás neve: Alza.hu Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 54-58.
Cégjegyzékszám: 01-09-286873
Adószám: 11331333-2-19
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2019 novemberében mobiltelefont vásárolt internetes úton a Vállalkozástól, amely egy hónapon
belül meghibásodott. A Vállalkozás kellékszavatosság keretében a telefont nem javította meg arra való
hivatkozással, hogy a terméket mechanikai behatás érte, illetve rendeltetésellenesen használták. A Békéltető
Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül a terméket javítsa meg
azzal, hogy a telefon szállításával kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. A Vállalkozás az ajánlásban
foglaltakat nem teljesítette.
Vállalkozás neve: iPon Computer Kft.
Székhelye: 1143 Budapest, Francia út 40/B
Cégjegyzékszám: 01-09-732904
Adószám: 13392327-2-42
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2020 januárjában internetes úton merevlemezt vásárolt, amelyet a Fogyasztó sérült állapotban
kapott meg. Kellékszavatossági igényét a Vállalkozás nem teljesítette. A Békéltető Testület azt ajánlotta a
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Vállalkozásnak, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztó részére 19.245 Ft-ot
(a termék vételárát). A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.
Vállalkozás neve: Thermo Empire Kft.
Székhelye: 5700 Gyula, Béke sugárút 8.
Cégjegyzékszám: 04-09-014554
Adószám: 24669827-2-04
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó kiállított mintadarab alapján szalagparkettát vásárolt. Az átvételkor derült ki, hogy a megrendelt
kódszámú terméket már nem forgalmazzák és a kapott termék más minőségű, ezért a Fogyasztó árleszállítást
igényelt. Kérelmét a Vállakozás nem teljesíttette. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy a
kézhezvételtől számított 15 napon belül utaljon vissza 102.959 Ft-ot a Fogyasztónak. A Vállalkozás az ajánlásban
foglaltakat nem teljesítette.
Vállalkozás neve: K-P Business Kft.
Székhelye: 2230 Gyömrő, Pázmány Péter utca 33.
Cégjegyzékszám: 13-09-178478
Adószám: 25441507-2-13
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2019 szeptemberében 30.990 Ft vételárért fürdőszobai felszereléseket rendelt és 15.495 Ft-ot átutalt
a Vállalkozás részére. Miután a Vállalkozás a terméket nem szállította le, a Fogyasztó 2019 decemberében elállt
a jogügylettől és kérte az előleg visszafizetését. A Vállalkozás az előleget nem fizette vissza és a terméket sem
küldte meg. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül
fizessen vissza 15.495 Ft vételárelőleget a Fogyasztónak. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.
Vállalkozás neve: DS ONLINE NETWORK Kft.
Székhelye: 2220 Vecsés, Külső Gyáli út 18.
Cégjegyzékszám: 13-09-149579
Adószám: 23487857-2-13
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó internetes úton gáztűzhelyt vásárolt, amelynek a gázrózsákat fedő üvegteteje törött volt. A
Vállalkozás által megküldött cseretermék a Fogyasztó bejelentése szerint üzemképtelen és robbanásveszélyes
volt. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon
belül a gáztűzhelyt fizesse ki, amennyiben ez nem lehetséges, fizessen vissza 63.970 Ft-ot a Fogyasztónak és a
sérült gáztűzhelyt szállítsa el.
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Vállalkozás neve: Varga Tibor Miklós egyéni vállalkozó
Székhelye: 8246 Tótvázsony, Napsugár u. 11.
Nyilvántartási szám: 52155761
Adószám: 68720894-2-39
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó az ingatlanán melléképületet kívánt építeni, amelynek alapozási és falazási munkáira kötött
vállalkozási szerződést. A kivitelezés szakszerűtlenül történt, a Fogyasztó a Vállalkozásnak 3.950.000 Ft-ot
fizetett ki. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15
napon belül fizessen vissza 2.420.188 Ft-ot a Fogyasztónak. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem
teljesítette.
Vállalkozás neve: Kamodyshop Kft.
Székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-302359
Adószám: 26109240-2-41
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó internetes úton elektromos aprítógépet vásárolt a Vállalkozástól. A jogügylettől a 45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet alapján elállt. A Vállalkozás a Fogyasztó a részére visszajáró összeget nem teljes mértékben
fizette vissza. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15
napon belül fizessen vissza 1.830 Ft-ot a Fogyasztónak. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.
Vállalkozás neve: Magyar Telekom Nyrt.
Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Cégjegyzékszám: 01-10-041928
Adószám: 10773381-2-44
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2019 novemberében 2 éves hűségidő vállalásával és díjcsomag módosításával vásárolt egy
mobiltelefont 59.400 Ft-os vételáron. A telefon a kötelező jótállási időn belül meghibásodott, a készüléket a
Vállakozás nem volt hajlandó megjavítani és ki sem cserélte, jótállási felelősségét nem mentette ki. A Békéltető
Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a készüléket
cserélje ki. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.
Vállalkozás neve: Tátrai Virág Emese egyéni vállalkozó
Székhelye: 2112 Veresegyház, Csibaj u. 19.
Nyilvántartási szám: 51400501
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Adószám: 68207496-1-33
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2019 novemberében a Vállalkozás által üzemeltetett webáruházban vásárolt egy Kínából származó
női műszőrme-kabátot 24.900 Ft vételárért. A Fogyasztó a termék átvételét követő 14 napon belül élt az indokolás
nélküli elállási jogával, a terméket visszaküldte, a vételárat viszont a Vállalkozás nem fizette vissza.
A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül
fizessen vissza a Fogyasztónak 24.900 Ft-ot. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.
26.

Vállalkozás neve: Kelemen Zsolt József egyéni vállalkozó
Székhelye: 2336 Dunavarsány, Erőspuszta 71/9.
Nyilvántartási szám: 22219236
Adószám: 60708797-2-33
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A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó 2020. június 21-én internetes úton 2 db napozóágyat vásárolt, amelyek közül az egyik törötten
érkezett. Kérelme a törött termék vételárának és a ráeső fuvardíjnak a visszatérítésére irányult. A Békéltető
Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza
a Fogyasztónak 17.990 Ft-ot. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.
27.

Vállalkozás neve: Blue Trade Hungary Kft.
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-333109
Adószám: 26577847-2-42
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztót lakásán felkereste a Vállalkozás ügynöke és mintegy 700.000 Ft-os áron műanyag nyílászárók
cseréjére kötött vele szerződést. A Fogyasztó készpénzben 350.000 Ft előleget fizetett, amely a szerződésben
már foglalóként szerepelt. A szerződéstől elállt, a befizetett összeget nem kapta vissza. A Békéltető Testület azt
ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a
Fogyasztónak 350.000 Ft-ot. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.

28.

Vállalkozás neve: Blue Trade Hungary Kft.
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-333109

Adószám: 26577847-2-42
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztót lakásán felkereste a Vállalkozás ügynöke és 248.000 Ft-os díjért műanyag redőnyök felszerelésére
kötött vele szerződést. A Fogyasztótól 100.000 Ft előleget kért a Vállalkozás, de mivel a Fogyasztónál nem volt
több készpénz, 40.000 Ft-ot fizetett ki előlegként, amely a szerződésben már foglalóként szerepelt. A Fogyasztó
szerződéstől elállt, a befizetett összeget nem kapta vissza. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak,
hogy az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztónak 40.000 Ft-ot. A
Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesítette.
29.

Vállalkozás neve: Titán Consulting Kft.
Székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Cégjegyzékszám: 01-09-303103
Adószám: 22995148-2-41
A jogvita tartalmának rövid leírása:
A Fogyasztó a Vállalkozás webáruházából 22.933 Ft-ért hűtőszekrényt vásárolt. A Fogyasztó a terméket
többszöri sürgetés után sem kapta meg, ezt követően a szerződéstől elállt és kérte a vételár visszatérítését, amelyet
a Vállalkozás nem teljesített. A Békéltető Testület azt ajánlotta a Vállalkozásnak, hogy az ajánlás kézhezvételétől
számított 15 napon belül fizessen vissza a Fogyasztónak 22.933 Ft-ot. A Vállalkozás az ajánlásban foglaltakat
nem teljesítette.
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