
 

Békéltető Testületről szóló tájékoztatás 

 

 

A PCGSM Kft. tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (1a) pontjának 
rendelkezésére, az alábbiak szerint tájékoztatja a fogyasztókat a békéltető testületről és annak 
eljárásáról: 

 

Értelmező rendelkezések (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, továbbiakban: 
Fgytv.)): 

 

„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. A békéltető testületre vonatkozó szabályok 
alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló 
foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény 
szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és 
középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje” 

 

„vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével 
összefüggő célok érdekében végzi.” 

 

„adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan 
szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.” 

 

„szolgáltatási szerződés”: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek 
értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a 
fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját” 

 

„áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás” 

 



„eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár” 

 

„egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére 
vonatkozó ár” 

 

„békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás 
keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv 
(személy) nyilvántartásba vett” 

 

  „online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, 
amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen 
szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli 
meg az árut vagy szolgáltatást” 

 

„forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára 
ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára 
történő felkínálást is” 

 

„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 megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, 
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével 
összefüggő vitás ügy” 

 

„belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, 
amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában 
Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik 
Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel” 

 

„határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan 
jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon 
található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós 
tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós 
tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van” 



 

A Békéltető Testület hatásköre: 

 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független 
testület, melynek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 
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 békéltető testület a fogyasztó 
vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő 
kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

Békéltető Testületek elérhetőségei: 

 

A békéltető testületek elérhetőségei: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html 

 

    Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

    Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

    Fax száma: (76) 501-538 

    Név: Mátyus Mariann 

    E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

 

********************************************** 

 

    Baranya Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

    Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

    Telefonszáma: (72) 507-154 

    Fax száma: (72) 507-152 

    Név: Dr. Bodnár József 



    E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 

 

********************************************** 

 

    Békés Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

    Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

    Fax száma: (66) 324-976 

    Név: Dr. Bagdi László 

    E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 

 

 

********************************************** 

 

    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

    Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

    Fax száma: (46) 501-099 

    Név: Dr. Tulipán Péter 

    E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

 

*********************************************** 

 

    Budapesti Békéltető Testület 

    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

    Telefonszáma: (1) 488-2131 

    Fax száma: (1) 488-2186 



    Név: Dr. Baranovszky György 

    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

 

 

*********************************************** 

 

    Csongrád Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

    Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

    Fax száma: (62) 426-149 

    Név: Dékány László, Jerney Zoltán 

    E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

 

 

************************************************ 

 

    Fejér Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

    Telefonszáma: (22) 510-310 

    Fax száma: (22) 510-312 

    Név: Kirst László 

    E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

 

 

************************************************ 

 

    Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 



    Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

    Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

    Fax száma: (96) 520-218 

    Név: Horváth László 

    E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

 

************************************************ 

 

    Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

    Telefonszáma: (52) 500-749 

    Fax száma: (52) 500-720 

    Név: Dr. Hajnal Zsolt 

    E-mail cím: info@hbkik.hu; 

 

************************************************ 

 

    Heves Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

    Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

    Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

    Fax száma: (36) 323-615 

    Név: Pintérné Dobó Tünde 

    E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

 

 

************************************************ 



 

    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

    Telefonszáma: (56) 510-610 

    Fax száma: (56) 370-005 

    Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

    E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 

 

 

************************************************ 

 

    Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

    Telefonszáma: (34) 513-010 

    Fax száma: (34) 316-259 

    Név: Dr. Rozsnyói György 

    E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 

 

************************************************* 

 

    Nógrád Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

    Telefonszám: (32) 520-860 

    Fax száma: (32) 520-862 

    Név: Dr. Pongó Erik 

    E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

 



************************************************* 

 

    Pest Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 

    Telefonszáma: (1)-269-0703 

    Fax száma: (1)-269-0703 

    Név: dr. Csanádi Károly 

    E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

    Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

 

************************************************* 

 

    Somogy Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

    Telefonszáma: (82) 501-000 

    Fax száma: (82) 501-046 

    Név: Dr. Novák Ferenc 

    E-mail cím: skik@skik.hu; 

 

************************************************* 

 

    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

    Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

    Fax száma: (42) 311-750 

    Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

    E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 



 

 

************************************************* 

 

    Tolna Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

    Telefonszáma: (74) 411-661 

    Fax száma: (74) 411-456 

    Név: Mátyás Tibor 

    E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 

 

 

************************************************* 

 

    Vas Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

    Telefonszáma: (94) 312-356 

    Fax száma: (94) 316-936 

    Név: Dr. Kövesdi Zoltán 

    E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

 

************************************************* 

 

    Veszprém Megyei Békéltető Testület 

    Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

    Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) 

    Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma) 



    Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es 
mobilon) 

    Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121 

    E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

    web: www.bekeltetesveszprem.hu 

 

 

************************************************* 

 

    Zala Megyei Békéltető Testület 

    Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

    Telefonszáma: (92) 550-513 

    Fax száma: (92) 550-525 

    Név: dr. Koczka Csaba 

    E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

 

 

Békéltető Testület eljárása: 

 

Az Fgytv. alapján „a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett 
vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a 
fogyasztó kérelmére indul. 

 

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásos formának a 17/C. § 
szerinti módokon is eleget lehet tenni (levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely 
egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett 
adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan 
formában és tartalommal történő megjelenítését). 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 



a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 

c) ha a fogyasztó az illetékességet az általános szabályoktól eltérően kívánja, az illetékes békéltető 
testület helyett kérelmezett testület megjelölését, 

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a 
vitás ügy rendezését, 

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem 
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, 

g) a testület döntésére irányuló indítványt. 

h) a fogyasztó aláírását. 

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a 
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz 
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az 
egyeztetés megkísérléséről. 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

 

Ha a kérelem nem felel meg a fent foglaltaknak, a békéltető testület elnöke a hiány megjelölésével – 
a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül – pótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

Az eljárás megindítása esetén a Polgári Törvénykönyv elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezései 
irányadók. 

Az eljárás megindulásától kezdődő határidők számításakor az eljárás megindulásának napja az a nap, 
amelyen a kérelem a békéltető testület elnökéhez beérkezik, hiánypótlásra történő felhívás esetén az 
a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett. 

 

Együttműködési kötelezettség: 

 

A Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül 
válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. 
 



 

Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform 
alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 
személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a 
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a 
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés 
lehetőségének felajánlására terjed ki.  

 

Az együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye 
szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot. 


