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Jelen vannak:
Dr. Vándor András, az eljáró Tanács elnöke
Sándor Angéla, az eljáró Tanács tagja
Dr. Kovács Norbert, az eljáró Tanács tagja
[Fogyasztó neve]
Nem jelent meg:
TIGÁZ DSO Kft. vállalkozás
Az Eljáró Tanács a meghallgatást 9 órakor megnyitja, és megállapítja, hogy vállalkozás nem jelent
meg, az Eljáró Tanács összetételével szemben kifogás nem merült fel. Fogyasztó képvisel je a
hallgatóság jelenlétéhez a meghallgatáson hozzájárul.
Az Eljáró Tanács röviden ismerteti az ügyben eddig keletkezett iratokat. A fogyasztói panasz szerint
Vállalkozás 2012. október 4-én helyszíni ellen rzést végzett, melynek eredményeként szabálytalan
gázvételezést állapított meg. Az ügyben készült szakvélemény Fogyasztó álláspontja szerint téves
megállapításokon alapszik, abban semmilyen konkrét bizonyíték nem szerepel, az eljáró szakért
nem volt pártatlan. Fogyasztó el adta, hogy méretlen gázt nem vételezett, és kifogásolta
Vállalkozás azon magatartását, hogy nem biztosította megfelel módon az eljárás során keletkezett
dokumentumokba való betekintést. Fogyasztó kérte Vállalkozás eljárása kapcsán fogyasztóval
szemben megállapított minden fizetési kötelezettség törlését.
Vállalkozás válasziratában el adta, hogy alávetési nyilatkozatot nem tesz, az igazságügyi szakért i
véleményben foglaltakra tekintettel álláspontjukat változatlanul fenntartják.
Az Eljáró Tanács kérdésére fogyasztó képvisel je kijelenti, hogy Vállalkozás válasziratát
megkapta.
Fogyasztó képvisel je személyesen el adja, hogy Vállalkozás el zetesen nem jelezte, hogy
ellen rzést fognak végrehajtani. A helyszínen azonban közölték, hogy ellen rzés miatt mentek ki.
Fogyasztó képvisel je hangsúlyozza, hogy nem értenek ahhoz, miként lehet egy gázmér órát
befolyásolni. A mér külön helyiségben van a házon belül, a kifogásolt szerelvény a mér alatt volt
található. Vállalkozás szerel i mindent lefényképeztek, például a hivatkozott slagot, de ezen
fényképekb l nem kapott fogyasztó. Az adott helyiségben sok mindent tárolnak, például
szerszámok, csizma, kerti slag, kazán feltölt slagja. A fizetés havi diktálás alapján történt, 17 éve
nem volt probléma, a fogyasztás nagyjából egyenletes volt, a fizetend díj egyenletes növekedett.
Vegyes tüzelés kazánt használnak, a mér t elvitték, azóta nincs gáz. Mindez pont a f tési szezon
el tt történt. A településen 20-25 helyr l vitték el a mér t. A mér egyébként szabályosan le volt
plombálva, azt nem is dobozolták, nem is vizsgálták. A szerel egyébként az új szerelvény
felszerelésekor is megsértette a csavarokat, pont úgy ahogyan azok a régi szerelvénynél meg voltak
1. oldal; összesen: 2

sértve. A kifogásolt szerelvényt 17 évvel korábban szerelték fel. Korábbi óracsere alkalmával nem
kifogásolták. A szakért i véleményben foglaltakkal nem értenek egyet, soha senki nem piszkálta a
csapot, és egyébként erre utaló nyom se volt. A szakvélemény puszta feltételezés.
Fogyasztó képvisel je egyebet el adni nem kívánt,, jegyz könyv lezárva 9 óra 30 perckor.
Ajánlás
A Pest Megyei Békéltet Testület Eljáró Tanácsa a PMBT-3/8905/2013 számú ügyben
[Fogyasztó neve, címe] fogyasztónak a TIGÁZ-DSO Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út
184).) mint vállalkozással szemben indított fogyasztói jogvita keretében az alábbi ajánlást
hozza.
Felhívja vállalkozást, hogy amennyiben fogyasztó újabb, független szakvéleményt készíttet az
ügyben, úgy annak kézhezvételét l számított 15 napon belül vizsgálja felül álláspontját, és
ennek során az új szakvéleményben foglaltakat vegye figyelembe.
Indokolás
A rendelkezésre álló iratok és Fogyasztó képvisel jének személyes meghallgatása alapján a
Békéltet Testület az alábbiakat állapította meg.
A fogyasztói panasz tárgyát képez szabálytalan gázvételezés megítélése els sorban m szaki
szakkérdés. Koza László igazságügyi szakért KSZGV-1680/2012 munkaszámú szakvéleménye a
szabálytalan gázvételezés tényét megállapította, ugyanakkor a Békéltet Testület a szakvélemény
ténymegállapításaiból, a levont következtetéseket nem látják kell képpen, minden kétséget kizáró
módon levezethet nek, ezért indokoltnak tartja újabb szakvélemény beszerzését.
Amennyiben Fogyasztó vállalja az újabb szakvélemény elkészíttetését, és a szakvélemény
megállapításai a korábbi szakvéleményben foglaltaktól eltérnek, úgy indokolt Vállalkozás jelenlegi
álláspontjának felülvizsgálata és az új szakvéleményben foglaltak figyelembevétele.
A fogyasztóvédelemr l szóló 1997. évi CLV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Tanács
határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás
keretében érvényesítse.
A fogyasztóvédelemr l szóló 1997. évi CLV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Tanács
határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek helye nincs.
K.m.f.

Sándor Angéla
az eljáró Tanács tagja

Dr. Vándor András
az eljáró Tanács elnöke
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Dr. Kovács Norbert
az eljáró Tanács tagja

