
 

1 

Budapesti Békéltető Testület 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

levelezési cím: 1253. Budapest, Pf.: 10. 

tel.: 488-213 1; fax: 488-2186 

 e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

BBT/00615/2022 

 

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Varju Beáta EV.  

(9431-Fertőd, Bartók Béla u. 8. B) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita ren-

dezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

 

A J Á N L Á S T 

teszi: 

 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza 

a fogyasztó részére a befizetett 80.000 Ft. – nyolcvanezer forint - összeget.  

 

A tanács ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése a kézbesí-

téstől számított 15 napon belül – jogszabályban, az indokolásban meghatározott esetekben - 

kérhető a Fővárosi Törvényszéktől. Ezen kereset a Békéltető Testülettel szemben terjeszthető 

elő. 

 

INDOKOLÁS 

 

1. Fogyasztói kérelem 

A fogyasztó kérelmében előadta, hogy 2021. szeptemberben jelentkezett pedagógus grafológiai 

képzésre a vállalkozásnál. Két részletben kifizette a teljes tanfolyamdíjat, de álláspontja szerint 

nem kapott megfelelő szolgáltatást. 

Nem kapott felnőttképzési szerződést, így vissza kell fizetnie a vállalkozásnak a befizetett ösz-

szeget. 

 

 

2. Kötelező eljárásjogi figyelmeztetések 

A békéltető testület elnöke az eljárás lefolytatására a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 25. § (4) bekezdés alapján                           jelölte ki. 

Az értesítésben közölte a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag személyét, és felhívta a felek 

figyelmét arra, hogy az Fgytv. 29. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint nyolc napon 

belül kérhetik, hogy a testület háromtagú tanácsban járjon el. Felek határidőben ezirányú kérel-

met nem terjesztettek elő.  

Az értesítésben a békéltető testület elnöke a vállalkozást felszólította, hogy az értesítés részére 

történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó 

igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként tör-

ténő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó ténye-

ket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartal-

mára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztette a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonat-

kozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján ha-

tároz. Felhívta figyelmét továbbá az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglalt, békéltető testülettel 

szemben fennálló együttműködési kötelezettségére és arra, hogy annak megsértése esetén a fo-

gyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor. 
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3. Vállalkozás érdemi nyilatkozata 
Vállalkozás megküldte érdemi válasziratát. 

A vállalkozás előadta, hogy akkreditált a képzés és a jelentkezési lap aláírásával jelezte a fo-

gyasztó, hogy el szeretné végezni a képzést. 

A vállalkozás álláspontja szerint a fogyasztónak gyenge volt a teljesítménye, nem szánt kellő 

időt a tanulásra. 

Felnőttképzési szerződés jelenleg nem kötelező ezért nem is kötöttek egymással. 

Írásbeli egyezségi ajánlatot tett, melyben előadta, hogy a fogyasztó befejezheti a tanfolyamot 

és levizsgázhat. 

 

4. Meghallgatáson történtek 

A meghallgatáson nem jelent meg sem a fogyasztó sem a vállalkozás képviselője szabályszerű 

értesítésre, de mindketten írásban kimentették magukat és kérték a távollétükben történő 

eljárást. 

 

5. Megállapított tényállás 

A fogyasztó vállalkozással szerződött jelentkezési lap benyújtásával akkreditált grafológiai 

képzésre. A felek között nem készült felnőttképzési szerződés. 

 

6. Eljáró tanács által figyelembe vett jogszabályhelyek 

 

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény (Fktv.) 

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 

 

7. Eljáró tanács által tett megállapítások 
A fogyasztó kérelme megalapozott. 

 

Fktv. 1. § (1) szerint a törvényt kell alkalmazni a)pontja a jogi személy, a személyes joga szerint 

jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó, illetve a gazdasági tevékenységet folytató más 

természetes személy (a továbbiakban együtt: felnőttképző) által célirányosan 

kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló - a 

köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és 

tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe 

nem tartozó - oktatás és képzés 

aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vagy nem üzletszerű gazdasági tevékenység 

esetén térítés ellenében vagy a 2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési 

tevékenységként, 

ab) ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel 

összhangban, - legalább a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira 

kiterjedően - egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen 

formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy 

ac) belső képzésként 

történő megszervezésére (a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység). 

 

Fktv. 12/A. § szerint a felnőttképzési jogviszony felnőttképzési szerződés alapján szervezett 

oktatás és képzés nyújtására irányuló szolgáltatásra, illetve felnőttképzési tevékenységhez 

kapcsolódó szolgáltatásra és abban való részvételre a felnőttképző és a képzésben részt vevő 
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személy között létrejött viszony, amelyben a képzés a képzésben részt vevő személy sajátos 

elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodóan valósul meg. 

 

A Fktv. 13. § (1) bekezdés szerint a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy egymással 

- a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal - felnőttképzési szerződést köt. 

 

Fktv. Vhr. 21. § (2) bekezdés szerint a felnőttképző a képzési díjat egy összegben köteles 

meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett 

képzési díjon felül más jogcímen további díjat - ide nem értve a mulasztott foglalkozás 

pótlásának és a sikertelen vizsga megismétlésének díját - vagy költséget nem állapíthat meg a 

képzésben részt vevő személy terhére. 

 

Fktv. 13/A. § (2) A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A 

felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik 

fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha 

a) a képzésben részt vevő személy az oktatásban, képzésben való részvételre egészségileg 

alkalmatlanná vált, 

b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem 

teljesíti vagy 

c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél 

igazolatlanul többet mulasztott. 

 

8. Összegzés 

Eljáró Tanács megállapította, hogy a vállalkozás nem kötött a fogyasztóval felnőttképzési 

szerződést így nem jött létre felnőttképzési jogviszony, ezért a vállalkozásnak vissza kell 

fizetnie a fogyasztó által befizetett összeget. 

 

9. Záró rendelkezések 

A tanács ajánlása elleni fellebbezés lehetőségét az Fgytv. 34. § (2) bekezdése zárja ki annak 

hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól az Fgytv. 34. § (3), illetve a (4) bekez-

désben meghatározottak szerint.  

 

Az Fgytv. 34. § (3) bekezdése alapján „A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás 

részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül he-

lyezését 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.” 

 

Az Fgytv. 34. § (4) bekezdése szerint „ 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 aján-

lás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.”  

 

Az Fgytv. 34. § (5) bekezdése szerint a pert a Budapesti Békéltető Testülettel szemben kell 

megindítani. 

 

Az ajánlás kijavítására az Fgytv. 35. § alapján van lehetőség a következők szerint: 
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(1) 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. 

(2) 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. 

(3) A tanács az (1) bekezdésben meghatározott hibát a határozat, illetve az ajánlás kihirdeté-

sétől számított harminc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja. 

 

Az Fgytv. 36. §-a (5) bekezdése szerint „a fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a 

kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének 

elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet.” 

 

Az eljáró tanács figyelmezteti a vállalkozást, az Fgytv 36. § (1) bekezdésében foglaltakra: „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 - legkoráb-

ban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - 

nyilvánosságra hozza.”  

 

Az eljáró tanács felhívja a felek figyelmét arra, hogy az Fgytv. 30. § (3) bekezdése szerint: „Az 

eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.” Ezért a 

jelen döntésben szereplő személyes adatok, továbbá a döntés tartalma is csak jogszabályban 

meghatározott esetekben és módon hozható nyilvánosságra. 

 

Budapest, 2022.03.28 

 

 

 

 

 

Az ajánlást kapják /Fgytv. 33. § (5) bekezdés alapján/: 

 

1. fogyasztó(k)  

2. vállalkozás(ok) 

3. irattár  


