
Békéltető testület 

18. §1 (1)2 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 békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót 

megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

29. §3 (4)4 Az elnök az eljárást meghallgatás kitűzése nélkül megszünteti, ha tudomására jut, 

hogy 

a) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt 

aa) békéltető testület előtt eljárást indítottak, 

ab) közvetítői eljárást indítottak, 

ac) per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, 

b) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti ügyben fizetési 

meghagyás kibocsátására került sor, 

c) a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű, 

d) a kérelemből megállapítható, hogy az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve ha a 

békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására vagy 

e) a fogyasztó a hiánypótlási felhívást - az erre nyitva álló határidőben - nem teljesítette. 

 

(8)5 Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt 

kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzon (a továbbiakban: válaszirat) a 

fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének 

kötelezésként történő elfogadását (a továbbiakban: eseti alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje 

meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az 

okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a 

vállalkozást, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a 

meghallgatáson, továbbá az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a 

tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. Az értesítés kiterjed a (11) bekezdésben 

meghatározott együttműködési kötelezettségről történő tájékoztatásra, valamint arra, hogy annak 

megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor. 

                                                           
1 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 17. §. Hatályos: 2008. IX. 1-től. 

2 Megállapította: 2015. évi CXXXVII. törvény 3. § (1). Hatályos: 2015. IX. 11-től. 

3 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 29. §. Hatályos: 2008. IX. 1-től. 

4 Megállapította: 2015. évi CXXXVII. törvény 5. § (1). Hatályos: 2015. IX. 11-től. 

5 Megállapította: 2015. évi CXXXVII. törvény 5. § (3). Hatályos: 2015. IX. 11-től. 



34. §6 (2) A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs 

helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól a (3), illetve a (4) 

bekezdésben meghatározottak szerint. 

(3)7 A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől 

számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a békéltető 

testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha 

a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek, 

b) a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy 

c) a 29. § (4) bekezdésében meghatározott okból a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának 

lett volna helye. 

 

(4)8 A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a (3) bekezdésben foglaltakon túl - az 

ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül - akkor is kérheti a békéltető 

testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a 

jogszabályoknak. 

 

36. §9 (1)10 Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a 

fogyasztó nevének megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás 

eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított 

hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza. A kézbesítési vélelemre tekintettel nyilvánosságra 

hozott ajánlások esetén, ha a kézbesítési vélelmet megdöntik, a békéltető testület haladéktalanul 

intézkedik a nyilvánosságra hozatal megszüntetéséről. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az ajánlás nem hozható nyilvánosságra, ha a 34. § (2) bekezdése 

szerint annak hatályon kívül helyezését kérték, mindaddig, amíg a bíróság eljárása jogerősen le 

nem zárult. 

36/B. §11 A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az 

eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás 

ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó - a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

tartalmú - nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon 

megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell 

hívni. 
                                                           
6 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 35. §. Hatályos: 2008. IX. 1-től. Az ezt követően indított békéltető 

testületi eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévő ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos 

rendelkezések szerint kell eljárni. 

7 Módosította: 2011. évi CCI. törvény 157. § b). 

8 Módosította: 2011. évi CCI. törvény 157. § b). 

9 Megállapította: 2008. évi XLII. törvény 37. §. Hatályos: 2008. IX. 1-től. Az ezt követően indított békéltető 

testületi eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévő ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos 

rendelkezések szerint kell eljárni. 

10 Megállapította: 2012. évi LV. törvény 23. § (1). Hatályos: 2012. VII. 29-től. 

11 Beiktatta: 2008. évi XLII. törvény 39. §. Módosította: 2012. évi LV. törvény 37. § (1) h). 


