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Kedves Kolléga! 

  

Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy a Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes 

Államtitkárság megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 

testületek látogatásának következő állomása a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Békéltető Testület volt. Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős 

helyettes államtitkár, Peller Péter titkárságvezető, Keszthelyi Nikoletta a békéltető 

testületekkel és fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel foglalkozó szakértő a Zala megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarában Mazzag Ferenc elnökkel, Dr. Molnár Sándor, Zala 

megyei békéltető testületi elnökkel, és a testületi tagokkal találkozott.  

 

A megbeszélés témája a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető 

Testület működése, a testület gyakorlata és tapasztalatai voltak a helyi fogyasztói magatartás 

viszonylatában. Ezen felül szó esett a fogyasztóvédelem hazai helyzetéről, a 

fogyasztóvédelmi törvény jogharmonizációs célokat szolgáló módosításáról és a költségvetési 



támogatás elosztásával kapcsolatos gyakorlatról, valamint a kamara és békéltető testület 

viszonyáról. 

 

Dr. Molnár Sándor testületi elnök köszöntötte a Helyettes Államtitkárság munkatársait, 

bemutatta a kamara fő feladatait és a fogyasztói bizalom erősítését szolgáló programjait. A 

megbeszélésen Koszorús László helyettes államtitkár beszámolt az elmúlt időszak 

fogyasztóvédelmet érintő változásairól, valamint az elkövetkezendő időszakkal összefüggő 

irányokról, Keszthelyi Nikoletta békéltető testületekkel és fogyasztóvédelmi civil 

szervezetekkel foglalkozó szakértő röviden ismertette a fogyasztóvédelmi törvény változását. 



 

A testületi tagok üdvözölték a fogyasztóvédelmi törvény módosításának céljait, azaz a 

békéltető testületek szerepének erősítését, ezzel együtt a magyar vitarendezési kultúra 

fejlődésének elősegítését. A konzultáció során  a testületi tagok megosztották Helyettes 

Államtitkárság kollégáival a megyei tapasztalatokat, a testületi munkával kapcsolatos 

változtatási javaslataikat. 

  

A látogatással kapcsolatban a Zalai Hírlapban megjelent cikket az alábbiakban olvashatja. 



 



http://zaol.hu/hirek/kotelezo-lesz-a-bepanaszolt-vallalkozasoknak-reszt-venni-a-bekelteto-

testuleti-eljarasban-1713782 

forrás: Zalai Hírlap 

  

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét facebook oldalunkra, ahol megtalálja eddig 

megjelent híreinket.  

Az oldalt az alábbi linkre kattintva érheti el: 

facebook.com/kedveskollega 

  

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tesztjeit az alábbi linkre kattintva nézheti meg: 

https://www.youtube.com/user/NFH001 

  

Főszerkesztő: 

Keszthelyi Nikoletta 

nikoletta.keszthelyi@nfm.gov.hu 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében 

www.nfh.hu 
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