


dr. Herczog Lászl  szociális é s munkaügyi miniszter

,.'t:Sill :
dr. Parragh LászI , a Magyar Kereskedelmi é s Iparkamara elnöke 5

Par ezer forintos kis ügyekt l a milliós károkig L4

,ti*:ai]*!s,i,i

Tegnapel tti emlé kek I8

lii{l$ .

Nlmrnhh  nillás1oatszeretné nek 22

Gyorsan, haté konyan é s olcsón 26

,.ri,?i.;

30Gyed mellett, tiszteletdí j né lkiil

.li$ii$-g: 
'

FT4rnm hát ilqtt ké tsz.Az' iic..vet z,Ártak le' 34

Szerz dé ssel is é rdemes meger sí teni a bizalmat 38

,.*t1#á
Bonyolultabb ügyekhez több jogosí tvány 42

Kulturáltan, mindenki megelé gedé sé re

Nagyobb önallóságot szeretné nek

Három hé t alatt ké tszáz ügyet zártak le

Követik a határozatok teljesí té sé t is



-'uLY v v i iv*l,',elesne az é rdeké rvé nyesí té s lehet sé gé t l' Ugyanakkor
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ell€ntmond az a tapasztalat, hogy bizonyos fogyasztók
z-ll- \I\I '( u\ '-J'-'l "l"" , i .É ,9p'9'' uu ingyÉ nessé g miatt, eleve megké rd jele z1k a szolgal-

:,.
'} & É  qt....lo......olt....l..n *n *. 

i tatas-natekon1'ságát.

,' . . ....,.,,'i. .#+:;*sz.,s.ljáiÓ'talÉ csokba az adott ügyhöz legjobban é rt ,
Az elnoú lt tí z é yben. ru.é ltá.rcyoxá.g,i;,alapon ; ;5ffiffiÍ ll"jffinTl:í  i:"'*í ]#í "',ffi;,;#;i

sok olynn ügyben jtitt lé tre egyezsé g, arnelyet a i :**:,Í j.o??'é s 
elnököt jelÖlünk k; hans||vozta Csa-

. : nádi,Károiv. Ugyanakkor é rdekes módon a felek jelölesei

fogynsztó perben. talá,ro n,evn nyert'yolna rneg- i _ 
'"d*iü3jo -, 

"n.* 
minden esetben felelnek meg az é rde-

,,
HARQM HET ALATT i csony keresetí í , a bí rósági eljárás költsé geit egyé bké nt vállalni

nem ké pes fogyasztók számara mindenké ppen el nyös, hiszen

:jiriir ,: : 
:!.-:_i4,.::j : ::tr:::, .

fognd.já,h el, wgy rná.r n ruagtJnlpbi:i1! ) ',

keresked k é s gyartók egyaránt

':- :j, .,..: ..:...';:::: ::.i-ii::]:i.n]|;:.:':í |"f:T+iji!Lj'.:.:.:.'::a:::.''" '

Egyre több k'is- é s hözepes vá'llalk:a*fu rw ,biid.,i.b:''$..- **j ,- ',,.., .-,

együtt n bé hé ttet  testiilettel M4tri,ne*,lt,j' o*;ffi;f*:#ffiaTffi*I:ff:JffiÍ ?]:ff:l
]' ::: :i:j:.:j]]]!:']|ül:__]''::

kn, hogy oz eljá,ró toná.cs d.tinté sé i$telez neb "'i ;ffái#,1;::i;}J#';#:?"#H:.:"'ul1ffiJ?tr]i*
tanácsok tagju számára a felké szülé s, hiszen

teljesí ti,k, n fogyasztó igé rtyé t i;;á i.lgÍ ** ok, a tárgyalások ezekben az esetekben gyak-

angol nyelven zajlanak, s az iratokat is ennek
?rreg n, Pest Megyei Bé ké ltet  T@öÍ  tí zé pgs. i,ul*,i ,*i,-6"""kellelké szí teni.

té ié tek, a biztosí tók é s a közmí í cé gek, bár általában válaszol-

t<ájának egyik legfontosabb hozad{k_, hogy a vá n6f; a megkeresé sre, a meghallgatáson már nem ké pviseltetik

mágukat. Í gy a bé ké Iteté s alapvet  cé lját hiú sí tjak meg, é s ezt

alapvet  é rdekük a fogyaszt  elé gedettg_l

ják vev iket hosszú  távon megtartani.

megé ri né ha mé g aldozatot is hozni *
', 

' =11i1,,1ii'1''É  miÍ ködé sé t é s a törvé ny cé ljának megvalósí tását' Szerintünk
:

ifrgy^'r- i lny.gi szankciókra van szüksé g a bé ké ltet  restületi eljárásban
r ::!j:!:i!f, j:.:r- r.. ,,1 !. r/ , , la ,/_^1_ -_4,^^!,^^

li: krillnösebb jogkovetke zmé ny né lkül megtehetik _ emelte ki.

;,i,, _ M eljárás negligálásával akadilyozzí tk a bé ké Itet  testületek

Az elmú lt tlz é vben a bé ké ltet  testületi

tói jogviták rende zé sé nek elfogadott inté zmlnyé ve át. n i a kozrem ködest megtagadó cé gek számára.
"^---'^--::l

magukatkiszolgáltatottnaké rz fogyasztókegyre gyákábban # ::i, : Csanádi Károly vé lemé nye szerint a bé ké ltet  testület

é s mind nagyobb számban igé nylik az állam á1tal':támogi"ott ;iii ' .aján'tásának nyilvanosságra hozatala nem elé ggé  visszatartó*_:-.:.-. 
r: c:l.i-_ i:il;tlrl+,ljf: 

.t .

szolgáltatást.APestMegyeiBé ké 1tet6Te-'sú leta'bí roqa$.áljá$,''i"' er ' A bé ké ltet  testú let _ erre a cé lraLé trehozott fuggetlen

rásonkí vülialternatí vvitarendezé ssorán,indokoltesetetszeg$ '_-l ;1honlap vagy sajtótermé k hianyában _ nem tudja megjelen_

fogyasztoi panaszok eseté n, a jogszabályok é s a seárzsdé #-.i -'temi a fogyaszt i jogvita tartalmát é s az eljárás eredmé nyé t.

figyelembevé telé vel, a mé ltányosság alkalnazásáual a r"iÉ &.i:|' : ''Á'kamarák tagjai ugyanis vállalkozásellenesnek tartják' hogy

között egy ezsé g Ié trehozására törekszik. Bllentmondáso$l á

hatása az eljárás ingyenessé gé nek * utalt rá az elnök. Az a1*-

a kamara honlapja legyen a nyilvánosságra hozata| fóruma'

Mint Csanádi lQroly elmondta' Pest megyé ben a panasztí pu-

sok jelent sen megváltoztak az elmú lt ú z é vben. Kezdetben a

kereskedelmi, f |eg az áruvásárlási panaszok domináltak (Ievált,

beáz  cip talp), de a szolgáltatások területé n gyakoriak voltak

a hibás teljesí té ssel kapcsolatos reklamációk, központifií té s-'

uzvezeté k-szerelé s, burkolómunkák, tet fedé s, ajtó-, ablak-

('o)



csere eseté n is. Az utóbbi ké t-harom é vben Pest megyé ben

növekedett a direkt marketinggel, az árubemutatós vásarlá-

sokkal, a mobiltelefonokkal é s laptopokkal kapcsolatos pana-

szok száma is' Az é pí t iparral kapcsolatos

panaszoknál a közelmú ltban megjelentek

a nagyobb é rté kí i, többmilliós felú jí tások,
b ví té sek ügyei, egyre többször fordul el ,

hogy a kis települé seken a vállalkozó nem
ad számlát, garanciális kötelezettsé gé t nem
ismeri el, esetenké nt nem bejelentett vállal-

koz  vé gzi a munkát.
Dr. Csanádi Károly vé gezetil a Pest

Megyei Bé ké ltet  Testület törté neté ben
bekövetkezett tavalyi tragikus fordulatot, az

elnöki tisztsé get kezdett l fogva betölt  dr.

Bernáth Tibor halálát é s annak következmé -

nyeit idé zi fel. A kamara é s a fogyasztóvé delmi egyesiilet feb-

ruártól több hónapon át nem tudott megallapodni az ú j elnök
szemé lyé r L, ez id  alatt a testület mí í ködé ské ptelen volt. Dr'

Csanádi Károly' aki ügtrvé dké nt dolgozik é s

korábban is tagja volt a testületnek, 2008
szeptembere  ta lát1a el az elnöki tisztet'
Els  lé pé ské nt Dunaharasztiból Budapest-

re költöZtetté k a testület szé khelyé t, majd

rohamlé ptekben megkezdté k a beé rkezett
fogyasztói panaszok feldolgozását. Novem-
ber-decemberben mindennap átlagban nz
targyalást tartottak, 20I ügyet sikenilt elin-
té zniük, 90 százalé kát ügydönt  határo-
zatta]'. A Pest megyei testület teljesí tmé nye

minden bizonnyal csú csnak tekinthet  a

hazai bé ké lteté s tí zé ves törté neté ben.

A Pest Megyei Bé ké ltet  Testület tagiai' szakterülete' a tagot ielöl  szeruezet elnevezé se

Dr. Csaná,d.i I(ó,roht

3' Dr. Csanádi Káro|y szerz dé sek teljesité se, szerz dé sszegé s Pest Megyei é s É rd Megyei Jogú  Városi Kereskede|mi é s |parkamara

Gondos Tibor é pttoipari kiviteIezé s Pest Megyei é s É rd Megyei JogÚ Városi Kereskede|mi é s |parkamara

Hansági Dé nes agrárgzdaság, kÖrnyezetvé de|em Pest Megyei Agrárkamara

9. Dr' Ke|ecsé nyi LÍ via pé nzÜgy' kereskedeIem 0rszá9os FogyasztÓvé de|mi EgyesÚ|et

'13. Kovács LászlÓ gé pjárm ' kereskedelem 0rszágos FogyasztÓvé de|mi Egyesü|el

MiklÓsiMá1a

17 ' Po|yák Agnes AntÓnia

kereskedelem, é |eImiszeripar FogyasztÓvé delmi

kereskede|em, pé nzügy, szo|gáltatások Pest Megyei é s É rd Megyei JogÚ Városi Kereskede|mi é s |parkamara

19. Dr' Rubi Bé ka kereskedelem Országos Fogyasztóvé de|mi EgyesÜlet

21. Solti Ferenc egé szsé gügy, min sé gbiztosÍ tás Pest Megyei é s É rd Megyei Jogú  Városi Kereskedelmi é s lparkamara

23. Dr. Szatai Tibor é pÍ t ipar' káft é rÍ té s' kereskede|em Fogyasztóvé de|mi Egyesü|et

SzÓp Gábor kereskedelem, hí rközlé s Országos FogyasztÓvé de|mi Egyesü|et

27. Turcsányi Tamás vendé g|átás, kereskedelem, szolgáltatások Pest Megyei é s É rd Megyei Jogú  Városi Kereskede|mi é s lparkamara

29' Dr. Vándor András társasági jog, kereskedelmi jog, ingat|anÜgyek Pest Megyei é s É rd Megyei JogÚ Városi Kereskede|mi é s lparkamara

í o55 Budapest' Kossuth Lajos té r 6-8. Tel.: (06_í 1 4747-921. Faxz 4747-921
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