
A békéltető testületek jelentősége a 
társasházi ügyekben és a közüzemi 

problémákkal összefüggésben

Dr. Kolyvek Antónia 

BBT Elnökhelyettes         



Békéltető testületi tapasztalatok 

� A békéltető testületi eljárás célja: a 
fogyasztó és vállalkozás közötti jogvita 
ingyenes, gyors, egyszerű rendezése�
egyezség létrehozatala

� A békéltető testületek megtalálhatóak 
minden megyeszékhelyen és a fővárosban. 



Ki lehet fogyasztó a békéltető testületi 
eljárásban? 

� Az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységi körén kívül eső célok 
érdekében eljáró természetes személy, 

� továbbá a békéltető testületre 
vonatkozó szabályok alkalmazásában 
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. 



A békéltető testület hatásköre

� „Fgytv. 18. § (1) A békéltető testület 
hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti, a termék minőségével, 
biztonságosságával, a termékfelelősségi 
szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás 
minőségével, továbbá a felek közötti 
szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli 
rendezése…..”



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület? 

Közüzemi ügyek



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

� kereskedelmi ügyek

Szavatosság-jótállás



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

Építőipari ügyek



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

Fogyasztói csoportok



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

Utazási szerződések



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

Üdülési jog 



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

Termékbemutatók 



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

Internetes vásárlás 



Milyen ügyekkel foglalkozik a 
békéltető testület?

Parkolási- és autópálya bírságok,        
telekommunikációs szolgáltatások 



A Budapesti Békéltető Testülethez 2013-
ban 3239 ügy érkezett. Ebből a 

közüzemi ügyek száma: 257 db. 
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Társasházak, mint fogyasztók 
számokban
� 2013-ban beérkezett olyan ügyek száma, 

amelyeknél a társasház, mint fogyasztó 
lépett fel: 20 db, ebből 8 db volt 
közüzemi problémával kapcsolatos, a 
többi építőipari, és egyéb szolgáltatással 
összefüggő ügy volt 

� 2014 első negyedévében a beérkezett 9 
db ügy,ebből 4 db volt közüzemi 

� Összességében elmondható, hogy a 
társasházak még nem élnek ezzel a vita 
rendezési lehetőséggel.



Áram- és gázszolgáltatással 
kapcsolatos ügyek típusai és 

jellemzői
1. A havonta diktálás útján mérőállást közlő 
fogyasztók esetében többször az okoz problémát, 
hogy elmulasztják bediktálni mérőóra 
állásukat, amely miatt a számla becslés útján 
kerül kiállításra, ennek összegét a kérelmező 
utóbb jogtalannak tartja � számlakifogás
II. Szabálytalan vételezés esete� a szolgáltató 
kötbérfizetési felszólítást küld a fogyasztó 
számára� a szolgáltatót terheli a bizonyítási 
kötelezettségét� ezt rendszerint elmulasztja 
teljesíteni



Egy tipikus áramszolgáltatással 
kapcsolatos jogeset

� A társasházban lakó fogyasztót arról 
értesítette a szolgáltató, hogy mérőóra-
csere kerül elvégzésre. 

� A mérőórák a folyosón, bárki számára 
hozzáférhető szekrényben helyezkedtek el. 

� A mérőcserét végző munkások azt állították 
az óracserekor, hogy a régi órát a fogyasztó 
alulról megfúrta, megrongálta. 

� 120.000 Ft-os kötbérkövetelésről kapott 
fizetési felszólítást hat hónappal később� a 
fogyasztó ezt jogtalannak tartotta 



Panasza a szolgáltató részéről 
elutasításra került

� A vállalkozás csak részletfizetési 
lehetőséget ajánlott fel a kötbér 
kapcsán� a Budapesti Békéltető 
Testülethez fordult a jogai 
érvényesítéséért

� Az eljáró tanács ajánlásban írta elő a 
vállalkozás számára, hogy törölje a 
jogtalanul kiszabott kötbér követelését. 



Indokolás
� A vonatkozó jogszabályi háttér (a villamos 

energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény) 
értelmében a fogyasztó szerződésszegését a 
vállalkozás köteles bizonyítani.

� A szolgáltató üzletszabályzata szerint 
továbbá azt kellett bizonyítania, hogy a 
fogyasztásmérőt megrongálták, ez pedig 
olyan jellegű volt, hogy a mérés 
befolyásolását lehetővé tette valamint a 
fogyasztó a sérült órán keresztül vételezte 
az áramot�e bizonyítási 
kötelezettségnek nem tett eleget 



Gázszolgáltatás - jogeset
� A fogyasztó mérőórája 2013.03.19-én 

meghibásodott, a kiérkező szerelő szabálytalan 
gázvételezést állapított meg. 

� A fogyasztó ez ellen panasszal élt: nem rongálta 
meg a mérőórát, amely ráadásul a lépcsőházban 
található.

� Független szakértői vizsgálat került 
elvégzésre, eredménye: a mérőórát megrongálták, 
de annak időpontja nem állapítható meg. 

� 540.000 Ft. kötbér fizetésére kötelezte a 
fogyasztót a szolgáltató, aki ezt vitatta.



Gázszolgáltatás - jogeset

� A vállalkozás a fogyasztói kérelmet elutasította�
ezért a Budapesti Békéltető Testülethez fordult

� A szolgáltató a meghallgatáson fenntartotta 
álláspontját: független szakértői vizsgálat 
igazolta a mérőóra megrongálásának tényét. 

� Álláspontja szerint a fogyasztó kötelessége a 
mérőóra állagmegóvása és védelme.

� Az eljáró tanács megalapozottnak találta a 
fogyasztó kérelmet és ajánlást hozott a kötbér 
törlésére vonatkozóan. 



Gázszolgáltatás - jogeset
� Indokolás: 
� A fogyasztót akkor terhelte volna objektív

felelősség, amennyiben valóban őrizetében 
(saját lakásában) került volna elhelyezésre a 
mérőóra.

� A szakértői vélemény csupán azt állapítja 
meg, hogy az alkalmas méretlen gáz 
vételezésére és a fogyasztásmérő 
megrongált állapotban volt. 

� Ugyanakkor nem bizonyította azt a 
vállalkozás, hogy a rongálás okozója maga a 
fogyasztó volt. 



Víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatos ügyek típusai

I. Többször fordult elő a mérőóra 
meghibásodása, amely miatt a vonatkozó 
jogszabályok értelmében becsült fogyasztás 
alapján került a számla kiállításra és a 
fogyasztó a kiállított számla összegét 
vitatja

II. Vízelfolyásból eredő többletfogyasztás-
pl. kerti csap meghibásodása, vagy bojler 
hibája



Jogeset I.– víziközmű-szolgáltatás 

� A fogyasztónál a vállalkozás mérőcserét 
végzett�utána azt tapasztalta, hogy a 
fürdőszobában folyik a víz és szólt a mérőcserét 
végző, még utcában tartózkodó szakembereknek, 
hogy javítsák ki a hibát

� A szolgáltató emberei egy slagot kértek, hogy a 
kerti csapon keresztül visszafolyassák a vizet a 
vízaknába, miután szétszedték a villanybojlert és 
lecserélték a csaptelepet. 

� A bojler víztelenítése után azt nem 
áramtalanították� tönkrement a hőkioldója



Jogeset I.– víziközmű-szolgáltatás 

� A vízmérőcsere után nem volt víz a 
konyhában sem, és a vízhálózat telement 
szennyeződéssel.

� A fogyasztó ezt követően szerelőt hívott, 
aki megállapította, hogy a kár a szolgáltató 
embereinek nem megfelelő 
munkavégzése folytán következett be.

� A fogyasztó megjavíttatta a csővezetéket 
és a bojlert 34.155 Ft-ért. 



Jogeset I.– víziközmű-szolgáltatás 

� A fogyasztó panaszt tett a víziközmű-
szolgáltatónál, annak ügyfélszolgálati 
ügyintézőjétől olyan tájékoztatást kapott, 
miszerint nyújtsa be a javítási költségről 
szóló számlát � csak így kérheti annak 
megtérítését

� A fogyasztó ezt meg is tette, de igényét 
elutasították, ezért a Budapesti 
Békéltető Testülethez fordult. 



Jogeset I.– víziközmű-szolgáltatás 

� A víziközmű-szolgáltató a békéltető 
testületi meghallgatáson fenntartotta 
álláspontját, miszerint a dugulást nem 
munkatársaik szakszerűtlen eljárása, 
hanem a vízhálózat nem megfelelően 
karbantartott volta okozta. 

� Az eljáró tanács ajánlásában előírta a 
szolgáltató számára a fogyasztó igazolt 
javítási költségeinek megfizetését. 



Jogeset I.– víziközmű-szolgáltatás 
� Indokolás:

� A jogellenesen okozott kárt a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. §
(1) bekezdés szerint meg kell téríteni. 
Mentesülés lehetősége: ha bizonyítja a 
károkozó, hogy úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben elvárható.

� A szolgáltató e bizonyítási kötelezettségének 
nem tett eleget, e szerint köteles megtéríteni a 
nem megfelelő munkavégzés (mérőcsere) során 
okozott kárt. 



Jogeset II.-víziközmű-szolgáltatás

� A fogyasztó társasház szerint a  2 
főmérőn mért vízfogyasztás indokolatlanul 
megnőtt, ezért kérte a szolgáltatót, hogy 
vizsgálja meg a főmérőket és cserélje le 

� A vizsgálat szerint a főmérők megfelelően 
mértek, de a cserét követően a korábbi 
fogyasztás a negyedére esett vissza.

� A társasház az eljárásban kérelmében 
kérte a kifizetett megemelkedett összegű 
víz- és csatornadíj visszafizetését a 
vállalkozástól.



Jogeset II.-víziközmű-szolgáltatás

� A vállalkozás vitatta az igényt, mert a 
hitelességi és mérés pontossági 
vizsgálatok nem támasztották alá a 
fogyasztó kérelmét és a díjelszámolás a 
vonatkozó 58/2013.(II.27.)Korm. Rendelet 
szerint történt.

� Arra is hivatkozott a vállalkozás, hogy 
valószínűleg az ellenőrzések során már 
elhárították a társasházban a vízelfolyást 
okozó esetleges hibákat.



Jogeset II. – víziközmű-szolgáltatás

� Az eljáró tanács a társasház kérelmét 
annak megalapozatlansága miatt 
elutasította. Indoklása szerint : a 
társasház az eljárásban nem csatolt másik 
független szakértői véleményt annak 
alátámasztására, hogy a többletfogyasztás 
akár a főmérők problémája lett volna, és 
az sem nyert bizonyítást, hogy az adott 
időszakban vízelfolyásból, csőtörésből 
adódott volna a fogyasztás 
megnövekedése.



Távhőszolgáltatással kapcsolatos 
ügyek – 2013. 

� 2013-ban a 257 db. közüzemi szolgáltatásra 
vonatkozó kérelemből mindössze 9 db. 
volt távhőszolgáltatással kapcsolatos. 

� Érdekesség:

� a kérelmező kivétel nélkül, minden esetben 
természetes személy fogyasztó volt és
nem társasház



Jogszabályi háttér 

� A távhőszolgáltatásról szóló 

2005. évi XVIII. törvény (Tszt.)



A távhő-szolgáltatóval maga a 
lakóközösség-társasház köt szerződést

� „Tszt. 3. § g) felhasználó: a távhővel ellátott 
épületnek, építménynek, a törvényben 
meghatározott esetben az épületrésznek a 
távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint 
történő szolgáltatására vonatkozóan 
közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban 
álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a 
tulajdonosok közössége [a társasház, a 
lakásszövetkezet, a Polgári Törvénykönyv (a 
továbbiakban: Ptk.) szerinti közös tulajdon 
esetén a tulajdonostársak]. …”



A költségek szétosztása – külön 
megállapodás alapján 

� „Tszt. 43. § (6) A szolgáltatás helyét, mértékét 
és tartamát, a távhőszolgáltatás díja 
épületrészenkénti (pl. lakásonkénti) 
megosztásának és kiegyenlítésének 
módját a felhasználó és a szolgáltató 
megállapodása tartalmazza. Abban az 
esetben, ha a távhővel ellátott épületnek, 
épületrészeknek több tulajdonosa van, a 
tulajdonosok nevében a közszolgáltatási 
szerződést érintő kérdésekben feljogosított 
képviselőjük jár el.”



A távhőszolgáltatással kapcsolatos 
ügyek jellemzői 

� A lakóközösségek általában nem 
alkalmazták az ismertetett, Tszt. 
szerinti rendelkezéseket� attól eltérő 
módon osztották meg a költségeket.

• A fogyasztói kérelmek tárgya rendszerint              
a  számla kifogásolt, magas összege.

� Vitatják azt, hogy a számlának megfelelő 
hőmennyiséget valóban felhasználták. 



Tipikus esetek I.
� 2013. május 8-án a távhőszolgáltató

utólagos elszámolás címén 9461 Ft-tal 
megterhelte a fogyasztó számláját. 

� A Budapesti Békéltető Testülethez beadott 
kérelme szerint jogtalannak tartotta a 
2012. évre szóló utólagos elszámolást, 
véleménye szerint nem volt tartozása �
kérte a tartozás törlését

� A fogyasztó 2013. július 17-én visszavonta 
a kérelmét, mivel igényét a szolgáltató 
teljesítette. 



Tipikus esetek II.

� A fogyasztó 2012.09.27-én megvásárolt egy 
társasházi lakást. Az előző tulajdonos 
2012.01.01. – 2012.05.31. között 5860 
hőegységet használt fel � a fogyasztó pedig a 
beköltözéstől számítva 2012.12.31-ig 
mindösszesen 418 hőegységet fogyasztott el

� Kérelmében előadta, hogy a szolgáltató az 5860 
hőegység fogyasztását részére kiszámlázta a 
2012.09.27-2012.12.31. közötti időszakra �
151.044 Ft-ról kapott számlát



Tipikus esetek II. 

� A fogyasztó először a szolgáltatóval 
próbálta meg rendezni a vitát, kérte, hogy 
az előző tulajdonos számára állítsák 
ki a számlát. 

� Panaszát elutasították, indok: 
tulajdonosváltás esetén utólagos 
elszámolásra nincsen lehetőség�ezt 
követően fordult a Budapesti Békéltető 
Testülethez



Tipikus esetek II. 
� A Tszt. értelmében a szerződés a 

vállalkozás és a társasház, mint 
tulajdonközösség (felhasználó) 
között jött létre, tehát a fogyasztói 
jogviszony is.

� A fogyasztó, mint díjfizető köteles a 
felhasználó - társasház által 
meghatározott szétosztási arányoknak 
megfelelően megfizetni a fogyasztás 
hődíját, a szolgáltató ezt nem vizsgálhatja 
felül. 



Tipikus esetek II. 

� Az elszámolási szerződés értelmében azon 
épületrészek esetében, ahol tulajdonosváltásra 
került sor, a díjmegosztási arányokat 
változatlanul kell hagyni�nem bocsáthatnak ki 
utólagos elszámoló számlát

� Nincsen módja a vállalkozásnak arra, hogy a 2012 
júniusi hónaptól decemberi hónapig terjedően 
utólagos elszámoló számlát állítson ki.

� A fogyasztó jóváírási kérelmét nem tartotta 
megalapozottnak. 



Tipikus esetek II. 
� A békéltető testületi meghallgatáson a 

fogyasztó fenntartotta igényét, 
méltánytalannak tartotta a kiszámlázott 
összeget.

� A szolgáltató továbbra is jogtalannak 
tartotta igényét.

� Ennek ellenére a felek közösen 
visszavonták kérelmüket a békéltető 
testületi meghallgatáson� személyesen, 
szóbeli tárgyalás után végül 
megegyeztek



A fogyasztók egyéni jogorvoslati 
lehetőségei

I. Békéltető testületek
II. Bíróság
III. Jegyzői törvényességi felügyelet-
2014. 02.01-jétől (korábban 2010-ig 
ügyészségi felügyelet volt 2010-től nem 
volt)

Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 
2003. évi CXXXIII. törvény 



Bíróság 

� A lakóközösség –társasház a szervezeti és 
működési szabályzatban (SZMSZ) állapítja 
meg a költségelosztási arányokat a lakáson belül 
nem mérhető közüzemi szolgáltatásoknál

� SZMSZ módosításának lehetősége �
közgyűlési határozattal történhet

� Amennyiben a határozat jogszabályba ütközik
vagy a kisebbség érdekeinek lényeges 
sérelmével jár (például: kötelező előírásoktól 
eltérő arányok alkalmazása) � a fogyasztó 
keresettel kérheti a bíróságtól a határozat 
érvénytelenségének megállapítását, hatvan 
napon belül 



Jegyzői törvényességi felügyelet

� „Tt. 27/A.§ (2) A törvényességi felügyeletet gyakorló 
jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

� a) alapító okirata, szervezeti-működési 
szabályzata és azok módosítása megfelel-e a 
jogszabályoknak,

� b) működése, közgyűlési határozata megfelel-
e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és 
szervezeti-működési szabályzatnak, és

� c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban 
foglaltaknak.”



A jegyző rendelkezésére álló 
eszközök

� A jegyző a társasházat felhívja a 
működés törvényességének
helyreállítására.

� Ha ennek nem tesz eleget a társasház, a 
jegyző bírósághoz fordulhat.



A bírósági eljárás következményei

� A bíróság megsemmisítheti a határozatot és 
szükség szerint új határozat meghozatalát 
rendelheti el,

� összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt 
vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel, 
illetve

� ha a társasház működésének törvényessége a 
közös képviselő, illetve az intézőbizottság 
jogsértő magatartása miatt nem biztosítható, 
bírságot szabhat ki (100.000 – 5.000.000 Ft�
bírság alanya lehet: közös képviselő, intéző 
bizottság elnöke, illetve tagjai).



Köszönöm a figyelmet!


