Békéltető testületi eljárás
a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. alapján

Felek
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, valamint civil szervezet, egyházi
jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is.
Vállalkozás: aki a fenti tevékenységet önálló
tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

foglalkozásával

vagy

gazdasági

Békéltető Testület működtetése

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás
keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet a fogyasztóvédelemért felelős
miniszter nyilvántartásba vett.
Békéltető testületi tag az lehet, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább kétéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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 megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett
szakmailag független testület.
A békéltető testület elnökből, - szükség szerint - elnökhelyettesből és tagokból áll.
A békéltető testületi tagok a területileg illetékes kamara által lefolytatott pályázat alapján
kerülnek kiválasztásra. A pályázat érvényes lezárását követően az illetékes kamara a
pályázatokat, azok előzetes értékelését követően megküldi az MKIK részére, aki azt
véleményezve továbbítja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére. A békéltető testületi
tagokat a pályázók közül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja ki, a kiválasztást
követően a megbízásukat a területileg illetékes kamarától kapják meg.
A testületi tagok száma testületenként legalább öt fő. A pályázat érvényes lezárását követően
a békéltető testületi tagok javasolt legmagasabb számát a területileg illetékes kamara
megküldi az MKIK részére, aki véleményezve továbbítja a fogyasztóvédelemért felelős
miniszter részére.
A békéltető testület megalakulásakor legfeljebb a testületi tagok fele lehet olyan személy, aki
az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A békéltető testület megbízatása három évre szól. A békéltető testületi tagok megbízatási
idejük lejártát követően újra pályázhatnak.
A békéltető testület tagjai tevékenységüket megbízási szerződés keretében látják el. A
békéltető testület elnöke a tevékenységét az MKIK-val munkaviszony vagy megbízási
szerződés keretében látja el.

Hatáskör
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése.
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.

Illetékesség

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület
illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére
feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a
fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen
terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve
illetékes.
A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére
(fővárosra) terjed ki.
Hatáskör, illetékesség hiánya
A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül
megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testület
hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet - a kérelmező egyidejű
értesítésével - a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező szervezetnek haladéktalanul
megküldi.

Tanács

A békéltető testület tagja egyedül jár el.
Az egyedül eljáró testületi tag jogi vagy közgazdasági felsőfokú végzettséggel kell, hogy
rendelkezzen.
Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, a békéltető testület
háromtagú tanácsban jár el.
Ha azt bármely fél - meghatározott időn belül - kéri, akkor a békéltető testület háromtagú
tanácsban jár el.
Tájékoztatás, tanácsadás
A békéltető testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelő
formában tájékoztatást adni a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és
költségeiről, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a
határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat
hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a békéltető testület eljárása nem érinti
az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére a fogyasztót megillető jogokkal,
kötelezettségekkel kapcsolatban teljesített tanácsadásról nyilvántartást vezet.

Eljárás megindításnak feltétele, hiánypótlás
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. 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 általános illetékességi szabálytól el kíván térni, 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, hogy megkísérelte az 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, 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 kérelem nem felel meg a kötelező tartalmi elemeknek, 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.

Eljárás megszüntetése
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.
Az elnök a kérelem meghallgatás kitűzése nélküli elutasítása esetén ennek tényéről, valamint
indokáról a feleket a kérelem kézhezvételétől számított huszonegy napon belül értesíti.

Meghallgatás kitűzése vagy meghallgatás mellőzése
Az elnök a testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az eljárás
megindulásától számított hatvan napon belüli meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára.
Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását,
a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A
hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának
kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

Értesítés

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a
meghallgatás mellőzését, a feleket a kérelem másolatának megküldésével kellő időben
előzetesen értesíti.
Az értesítésnek arra is ki kell terjednie, hogy
a) a megtett egyezségi ajánlat elfogadása előtt a fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy
elfogadja a békéltető testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést
tartalmazó határozatot,
b) az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében
folyamodjanak jogorvoslatért,
c) a döntés tartalma esetlegesen eltérhet a bíróság által meghozott határozattól, valamint
d) a vállalkozás általános alávetési nyilatkozatot tett-e.
Az értesítés magában foglalja a békéltető testület eljárásában meghozatalra kerülő döntések
joghatására történő figyelemfelhívást, valamint az arra történő kioktatást is, hogy a felek nem
kötelesek az eljárás során jogi képviselőt igénybe venni, azonban az eljárás bármely szakában
kérhetnek független szakvéleményt, illetve képviselheti vagy segítheti őket harmadik fél. Az
értesítés kiterjed az eljárás várható időtartamára, valamint az eljárás időtartama
meghosszabbításának lehetőségére is.
Az értesítésben közli a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag személyét, egyben köteles
felhívni a felek figyelmét arra, hogy nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület háromtagú
tanácsban járjon el.
Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől
számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzon a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy
körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását 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 az együttműködési kötelezettségről történő tájékoztatásra, valamint arra,
hogy annak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor.

Vállalkozás együttműködési kötelezettsége

Ha a vállalkozás válasziratát nem terjeszti elő, a tanács köteles az eljárást folytatni, anélkül,
hogy a mulasztást a kérelmező állításai elismerésének tekintené.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek
keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.
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.
Az együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a
székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.
Iratok kézbesítése
A békéltető testület eljárása során az iratokat a természetes személynek, valamint az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) szerint gazdálkodó szervezetnek nem minősülő
fogyasztónak
postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
rendelkezések szerint kell kézbesíteni.
Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek, és az E-ügyintézési törvény
szerinti elektronikus ügyintézésre köteles.
Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személyt, valamint az Eügyintézési törvény szerint gazdálkodó szervezetnek nem minősülő fogyasztót megilleti az
elektronikus kapcsolattartás választásának joga. Erre irányuló kérelmét az eljárás során
bármikor előterjesztheti.
A postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető
testülethez "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Az elektronikus úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a békéltető testületnek a hivatalos
elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy az iratot a címzett kétszeri
értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő
ötödik munkanapon azt kézbesítettnek kell tekinteni.

Meghallgatás
A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az
egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben,
illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.
Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni. Köteles lehetőséget
adni a felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére.
A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja.
Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.
A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során szabadon módosítható vagy kiegészíthető,
kivéve, ha az eljáró tanács ennek lehetőségét az ezzel okozott késedelemre tekintettel kizárja,
vagy a vállalkozás az eseti alávetésre hivatkozva a kérelem módosítása, illetőleg kiegészítése
ellen tiltakozik.
Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem
terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok
alapján dönt.
Döntések, határozatok

A tanács az eljárást megszünteti, ha
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is,
ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.
e) olyan okból, amely miatt az eljárás megszüntetésének lett volna helye
A tanács az eljárást az annak megindulását követő kilencven napon belül befejezi, indokolt
esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a
békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi
kommunikációjában közölt általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy
legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve
kötelezőként elismerte, vagy
b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy
nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács
döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet
megalapozatlannak találja.
Eljárás költsége
A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve az ajánlásnak ki kell terjednie a kérelemben
előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indokokra. A kötelezést
tartalmazó határozatban rendelkezni kell az eljárás költségének összegéről és annak
viseléséről.
Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a felek oldalán a békéltető testület
eljárása igénybevételével összefüggésben - a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére
figyelemmel - igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a
felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és keresetkiesés stb.).
A jogi képviselettel összefüggésben felmerülő költség nem tekinthető az eljárás költségének.
Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

Bírósági út, keresetindítás feltételei

A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett
határozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb harminc napon belül meg
kell küldeni a feleknek. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a
jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.
A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye,
annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.
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 békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy
c) vagy a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.
A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a fentieken 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.
A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani. A testület e perben perbeli
jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik.

A bíróság a tanács kötelezést tartalmazó határozatának végrehajtását a fél kérelmére
felfüggesztheti.
A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül
helyezésére vonatkozhat.
A bíróság eljárására egyebekben a Pp. I-XXX. fejezetének rendelkezései irányadók.

A határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a
fél kérheti a tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban előforduló bármely
névcserét, névelírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a
kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás meghatározott része tekintetében adjon
értelmezést.
Ha a tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül a
kijavítást elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a határozat, illetve az ajánlás
részévé válik.
A tanács a hibát a határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétől számított harminc napon belül
kérelem hiányában is kijavíthatja.

Nyilvánosságra hozatal
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.
Az ajánlás nem hozható nyilvánosságra, ha annak hatályon kívül helyezését kérték,
mindaddig, amíg a bíróság eljárása jogerősen le nem zárult.
A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással
érintett tevékenysége megjelölését, amely felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére
vonatkozó nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon
megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell
hívni.

Végrehajtás

Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott
egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a

tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének
egyidejű értesítése mellett.
A bíróság megtagadja a határozat végrehajtásának elrendelését, ha a békéltető testületnek nem
volt hatásköre az eljárásra.
Átláthatóság

A békéltető testület naprakész, az eljárására vonatkozó és könnyen hozzáférhető
információkkal ellátott internetes honlapot működtet, amelyen biztosítja, hogy a fogyasztó
online úton is benyújthassa kérelmét és annak mellékleteit.
A békéltető testület tevékenységéről évente összefoglaló tájékoztatót készít, és azt a
tárgyévet követő év március 1-jéig megküldi a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek,
valamint azt külön kérésre az igénylő számára elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
A békéltető testület éves tevékenységéről elkészült összefoglaló tartalmazza legalább:
a) a beérkezett kérelmek számát és ügytípus szerinti megoszlását,
b) a fogyasztók és a vállalkozások között gyakran vitákat eredményező, rendszeresen
előforduló vagy jelentős problémákat, valamint ezen információkhoz csatolt ajánlásokat arra
vonatkozóan, hogy a jövőben az ilyen problémák hogyan kerülhetők el vagy oldhatóak meg,
c) azon békéltető testületi eljárások számára vonatkozó adatokat, amelyekben a kérelem
meghallgatás kitűzése nélküli elutasítására került sor, továbbá az elutasítás hátterében álló
indokokat és ezek százalékos arányát,
d) az adott évben meghozott döntési típusoknak a teljes ügyszámhoz viszonyított arányát, a
fogyasztó igényének megalapozottsága, megalapozatlansága szerinti bontásban, külön kitérve
az eljárást megszüntető döntésekre és ez utóbbiak okaira, amennyiben ismertek,
e) amennyiben ismert, azon eljárások arányát, amelyek esetében a felek az eljárás
eredményének megfelelően jártak el,
f) a fogyasztói jogviták lezárásához szükséges átlagos időtartamot,
g) amennyiben ismert, a meghozatalra került ajánlások, kötelezést tartalmazó határozatok,
egyezséget jóváhagyó határozatok vállalkozás általi teljesítésére vonatkozó adatokat,
h) annak tényét, hogy a békéltető testület tagja-e valamely határon átnyúló alternatív
vitarendezést elősegítő hálózatnak,
i) tájékoztatást a békéltető testület tagjai számára rendszeresen nyújtott képzésekről,
j) a békéltető testület értékelését az általa lefolytatott eljárások eredményességéről és
teljesítménye javításának lehetséges módjairól.

Alávetési nyilatkozat
A vállalkozás a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy - valamennyi békéltető
testületre kiterjedő hatállyal - az MKIK-nál írásban, visszavonásig érvényes általános
alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és

egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az általános
alávetési nyilatkozatban a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a
jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja.

Eljárási szabályzat
A békéltető testület az eljárására vonatkozó részletes szabályokat a törvény keretei között
szabadon állapíthatja meg. A békéltető testület eljárási szabályzata nem lehet ellentétes az
országos eljárási szabályzat rendelkezéseivel.
A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az MKIK-val együttműködve a békéltető testületek
egységes gyakorlatának kialakítása érdekében országos eljárási szabályzatot készít, amelynek
alkalmazása kötelező a békéltető testület eljárásában.

