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NEM EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK 

 
A KÖZZÉTÉTEL JOGALAPJA 

Kivonat a fogyasztóvédelmi törvényből 

* 

1997. évi CLV. törvény 

a fogyasztóvédelemről 

 

36/B. § 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. 

 

 

29. §  (8) 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. (Hatályos: 2015.09.11-től) 

 

29. § (11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, 

ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül 

válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. 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 a vállalkozás a 

meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. 

Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe 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. 

 

(12) A (11) ▲ bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő 

vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 

hatóságot. 
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1. 2017.01.30. 

Wintherm-Tech Kft. 

1135 Budapest, Forgách köz 7. I. em. 4. 

Tevékenysége: nyílászáró csere 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                                 (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-1919-2-01-03/2016. 

 

 

 

 

2. 2017.01.26. 

Wintherm-Tech Kft. 

1135 Budapest, Forgách köz 7. I. em. 4. 

Tevékenysége: hőszigetelés, szúnyogháló felszerelés 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (MÁSODSZOR!) 

Ügyszám: PMBT-1726-2-01-02/2016. 

 

 

 

3. 2017.02.16. 

Erfolt SEC Kft. 

2220 Vecsés, Dózsa György út 23. 

Tevékenysége: hibás bútor 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0015-1-11-01/2017. 

 

 

 

4. 2017.02.16. 

Axadion Kft. 

2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 98. 

Tevékenysége: csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0009-2-07-10/2017. 
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5. 2017.02.22. 

East-West Autóudvar Kft. 

2151 Fót, Vadas dűlő 126. 

Tevékenysége: személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0050-1-10-01/2017. 

 

 

 

6. 2017.02.24. 

Mészpor Kft. 

2093 Budajenő, Kossuth Lajos u. 2. 

Tevékenysége: lakó-, és nem lakóépület építése 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0025-2-01-02/2017. 

 

 

 

7. 2017.03.13. 

Webshoes24 Kft. 

2094 Nagykovácsi, Száva u. 5. 

Tevékenysége: csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0093-1-03-01/2017. 

 

 

 

8. 2017.03.13. 

Jangu-Eve Kft. 

1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 49. II. em. 32. 

Tevékenysége: internetes kiskereskedelem 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0059-1-12-05/2017. 

 

# 
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9. 2017.03.28. 

Szedlacsek Zsolt egyéni vállalkozó 

2600 Vác, Tavasz u. 21. 

Tevékenysége: lakó- és nem lakóépület kivitelezése 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0196-2-01-02/2017. 

 

 
10. 2017.03.29. 

Knapp Hungary Kft. 

1171 Budapest, Nápoly u. 115. 

Tevékenysége: bútor, világítási eszköz kiskereskedelme 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0187-1-11-01/2017. 

 

 

 
11. 2017.03.30. 

Momento Milano Bt. 

7400 Kaposvár, Teleki u. 7. 

Tevékenysége: egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0133-2-07-10/2017. 

 

 

 
12. 2017.04.13. 

Vital Risk Plus Kft. 

1083 Budapest, Práter u. 59. 

Tevékenysége: egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0324-1-09-01/2017. 
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13. 2017.04.19. 

MG-Relax Kft. 

1068 Budapest, Király u. 80. 

Tevékenysége: gyógyászati termék kiskereskedelme 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0275-1-15-02/2017. 

 

 

14. 2017.04.25. 

B.V. Béni Bébi Kft. 

1181 Budapest, Mikes Kelemen u. 5. 

Tevékenysége: játék-kiskereskedelem 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0332-1-02-02/2017. 

 

 

15. 2017.04.27. 

Complementary Medical Kft. 

2903 Komárom, Aranyember u. 63. 

Tevékenysége: egyéb humán-egészségügyi ellátás 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0458-1-09-01/2017. 

 

 

16. 2017.04.27. 

Billeg Argon Trade Kft. 

1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 14. 

Tevékenysége: személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem 

A fogyasztói panaszra nem nyilatkozott és a meghallgatáson nem jelent 

meg.                                                                                           (ELŐSZÖR!) 

Ügyszám: PMBT-0469-1-10-01/2017. 

 

 
 


