197
198
199
200
201
202
BAZMBT/00351/2021
BAZMBT/00353/2021
BAZMBT/00354/2021
BAZMBT/00357/2021
BAZMBT/00358/2021
BAZMBT/00359/2021

2022.01.06. 11:07:16
1

háztartási gépek

1
1

1
1
1
1

1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1

1

1

1
1
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203
204
205
206
207
208
BAZMBT/00365/2021
BAZMBT/00367/2021
BAZMBT/00369/2020
BAZMBT/00373/2020
BAZMBT/00373/2021
BAZMBT/00375/2020
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háztartási gépek

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1

1

2 / 13

209
210
211
212
213
214
BAZMBT/00377/2021
BAZMBT/00378/2020
BAZMBT/00378/2021
BAZMBT/00379/2021
BAZMBT/00380/2021
BAZMBT/00381/2021
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háztartási gépek

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap
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1

1

1
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215
216
217
218
219
220
BAZMBT/00383/2020
BAZMBT/00386/2020
BAZMBT/00386/2021
BAZMBT/00387/2021
BAZMBT/00388/2020
BAZMBT/00388/2021
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1
1

háztartási gépek

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap
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221
222
223
224
225
226
BAZMBT/00389/2020
BAZMBT/00390/2020
BAZMBT/00391/2021
BAZMBT/00393/2021
BAZMBT/00394/2021
BAZMBT/00395/2020
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háztartási gépek

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap
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227
228
229
230
231
232
BAZMBT/00395/2021
BAZMBT/00396/2020
BAZMBT/00396/2021
BAZMBT/00397/2020
BAZMBT/00398/2020
BAZMBT/00399/2021
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1
1

háztartási gépek

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1

1
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233
234
235
236
237
238
BAZMBT/00401/2020
BAZMBT/00402/2020
BAZMBT/00403/2020
BAZMBT/00403/2021
BAZMBT/00404/2020
BAZMBT/00405/2020

2022.01.06. 11:07:16
1

háztartási gépek

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1

1

1
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239
240
241
242
243
244
BAZMBT/00405/2021
BAZMBT/00408/2020
BAZMBT/00408/2021
BAZMBT/00410/2021
BAZMBT/00411/2021
BAZMBT/00412/2020

2022.01.06. 11:07:16
1
1

háztartási gépek

1
1
1
1

1
1

1

1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1
1

1

1
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245
246
247
248
249
250
BAZMBT/00413/2021
BAZMBT/00415/2021
BAZMBT/00417/2020
BAZMBT/00418/2020
BAZMBT/00418/2021
BAZMBT/00419/2020

2022.01.06. 11:07:16
1
1

háztartási gépek

1
1

1
1
1

1

1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1

1

1

1

1
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251
252
253
254
255
256
BAZMBT/00420/2020
BAZMBT/00421/2020
BAZMBT/00423/2021
BAZMBT/00427/2021
BAZMBT/00430/2021
BAZMBT/00432/2021

2022.01.06. 11:07:16
1
1

háztartási gépek

1
1

1
1
1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1

1

1

1

1
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257
258
259
260
261
262
BAZMBT/00434/2021
BAZMBT/00435/2021
BAZMBT/00436/2021
BAZMBT/00437/2021
BAZMBT/00446/2021
BAZMBT/00451/2021

2022.01.06. 11:07:16
1
1

1
1

1

háztartási gépek

1
1

1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap

1

1

1

1

1

1
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263
264
265
266
267
268
BAZMBT/00452/2021
BAZMBT/00454/2021
BAZMBT/00461/2021
BAZMBT/00462/2021
BAZMBT/00465/2021
BAZMBT/00472/2021

2022.01.06. 11:07:16
1

1
1

háztartási gépek

1

1
1

1

1

1

termékbemutató

házaló kereskedelem

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

katalóguson keresztül (csomagküldő)

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap
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269
270
271
272
273

Összesen:

2022.01.06. 11:07:16
0
0
0
3

BAZMBT/00475/2021
BAZMBT/00479/2021
BAZMBT/00488/2021
BAZMBT/00496/2021
BAZMBT/00501/2021
6
63
8
2
3
1
4
5
7
2
6
0
17
2
1
25
13
10
5
6
0

háztartási gépek

3
0
4
0
0
13
3
4
16
3
0
6
1
2
0
0
0
15
9

1
1

1
1

1
1

5
1

1
1
1

1
1
1

273
15
109

termékbemutató

1

házaló kereskedelem

1

katalóguson keresztül (csomagküldő)

1

telefonon keresztül

interneten keresztül

Termékek összesen

Szolgáltatás értékesítése nem hagyományos
módon

Áttétel

Egyéb termékek

Bútor, sportszer, hangszer, óra,
ékszer,táska

Járművek és alkatrészeik

Egészségmegőrző, és gyógyászati
termékek, eszközök

Látszerészet, fényképészet, optikai
eszközök, műszerek

Háztartási és kerti gépek, kézi
szerszámgépek

Híradástechnika

Termékek

üzleten kívül kötött szerződések

távollévők között kötött szerződések

Építőanyagok, burkolatok,
nyílászárók

Lábbelik

Textil, ruhanemű

Élelmiszerek, italok

Számítástechnika és irodai gépek,
eszközök, adattárolók

Határon átnyúló jogviták (szolgáltatások)

illetékesség hiánya miatt

hatáskör hiánya miatt

egyéb, máshova nem sorolható termék

háziállat tartásával kapcsolatos termékek

dohánytermék, és élvezeti cikk

vegyipari termék

játék

ékszer

óra, okosóra

hangszer

sportszer

Bútor, matrac

egyéb járművek

járműalkatrész

Közúti járművek

gyógyszer, kötszer, tápszer stb.

fényképészet, optikai eszközök és műszerek
nem orvosi rendelvényre pl.: bioptron
egészségmegőrző termékek
lámpa,masszázsfotel, gyógymatrac stb.
gyógyászati segédeszköz, gyógyhatású termék,
orvosi rendelvényre
gyógyászati eszközök

látszerészet (szemüveg, kontaktlencse)

kéziszerszámok (ásó, kapa)

kézi szerszámgépek

háztartási eszközök (edénykészlet)

háztartási kisgépek (porszívó, kenyérpirító, robotgép
stb.)
kerti gépek

háztartási nagygépek (mosógép, hűtőgép, tűzhely)

digitális képrögzítők (fényképezőgép, videokamera)

szórakoztató elektronika (TV, rádió, erősítő, CD, DVD stb.)

mobiltelefonok, okostelefonok, kiegészítők

Számítógépes és GPS szoftverek, egyéb szellemi termék

egyéb eszközök (MP3, adattárolók, GPS, hardware stb.)

asztali irodai gépek, fénymásoló, szkennelő, asztali számítógép

laptop, notebook, tablet, stb.

szaniter, jakuzzi, zuhanykabin

nyílászárók

burkolatok

Építőanyagok

speciális, gyógy, gyermek stb.

sport

általános utcai

ruhanemű

egyéb textil

Táplálékkiegészítők, fogyasztószerek, vitaminok

Italok

Élelmiszerek

Iktatószám

Sorszám

Statisztikai adatlap
A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez beadott ügyek tárgy szerinti megoszlása (2021.01.01. - 2021.12.31.)
Táblázat készítésének időpontja: 2022. év 1. hó 6. nap
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