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naturterápia 

Általános Szerződési Feltételek 
A naturterapia.hu domain nevű oldalon elérhető szolgáltatások 

igénybevételéhez 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) Kőszegi Zsuzsanna E.V. 
(továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a www.naturterapia.hu weboldalon elérhető 
szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, 
fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus 
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, 
magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, a szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://naturterapia.hu) és aldomainjein történő 
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://
naturterapia.hu/uzlet/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: 
https://naturterapia.hu/uzlet/aszf.pdf  

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

A szolgáltató neve: Kőszegi Zsuzsanna E.V. 
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1106 Budapest, Váltó utca 
18/4. 
A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe – amennyiben eltér a 
székhely postai címétől: 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@naturterapia.hu  
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 65105814-1-42 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:  
Telefonszáma: +36-70-607-1715 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:  

http://www.naturterapia.hu
https://naturterapia.hu
https://naturterapia.hu/uzlet/aszf
https://naturterapia.hu/uzlet/aszf
https://naturterapia.hu/uzlet/aszf.pdf
mailto:info@naturterapia.hu
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Szolgáltató: Noname Domain KFT. 
Székhely: Budapest 1085, József krt. 69., fszt 1. 
Adószám: 24111410-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-990960 
E-mail: nonamedomainkft@gmail.com 
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2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, 
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó 
jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

2.2. A jelen Szabályzat 2019. július hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban 
marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a 
módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, 
vállalkozással kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok 
hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi. A módosítások a korábban 
megkötött szerződésekre nem vonatkoznak, azaz a módosításoknak nincs 
visszaható hatálya. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk 
nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás 
automatikusan érvényes. 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és 
az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, 
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos 
hozzájárulása nélkül.  

2.4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi 
igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/
megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható 
felelősségre. 

2.5. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a 
jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása 
szükséges. 

2.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás(ok) 
teljesítését (szervezését, lebonyolítását) a jelentkezéshez szükséges „elküld” gomb 
megnyomását követően a Szolgáltató azonnal megkezdi. 
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3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:  

3.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül 
eljáró természetes személy 

3.2. Szolgáltatás: A www.naturterapia.hu weboldalon elérhető szolgáltatás, mely 
tanfolyamokra/tréningekre/képzésekre és egyéb – itt fel nem sorolt – 
rendezvényekre, illetve foglalkozásokra való részvételt biztosít a Felhasználó 
számára.  

3.3. Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a jelentkezés elküldésével 
részvételi lehetőséget szerez az általa választott programra.  

4. A SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA 

4.1. Az elérhető szolgáltatások a weboldal felső menüsorában található 
„Szolgáltatások/képzések/foglalkozások” menüpont alatt találhatóak.  

4.2. Az adott szolgáltatás feltételeit és részletes leírását a „Bővebben” gomb 
megnyomásával érheti el a felhasználó.  

5. REGISZTRÁCIÓ/SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 

5.1. Felhasználó a weboldalon történő jelentkezéssel/regisztrációjával kijelenti, hogy 
jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit 
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

5.2. Felhasználó kiválasztja a tanfolyamot/képzést, majd a „Jelentkezem” gombra 
kattintva kitölti a személyes adatait. 

5.3. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. 
A jelentkezés/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető 
adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja 
felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi 
igénybe szolgáltatásait. 

5.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért 
semminemű felelősség nem terheli.  

http://www.naturterapia.hu
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5.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a 
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak 
felróható okból hozzáférhetővé válik.  

6. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

6.1. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A 
szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a 
törvényben előírt áfát. 

6.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét és leírását és a 
hozzá tartozó egyéb feltételeket.  

6.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  

6.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a 
Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás 
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg 
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató 
nem köteles a szolgáltatást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron 
történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 
Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott 
termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban 
minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a 
feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg. 

6.5. A 6.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll 
fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is 
azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a 
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és 
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk 
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek 
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis 
szerződésnek tekintendő. 

7. RENDELÉS MENETE 

7.1. A Felhasználónak lehetősége van választani a képzések/tanfolyamok/
foglalkozások közül. A Felhasználó a kiválasztott szolgáltatásnál a „Bővebben” 
gombra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Szolgáltatás 
igénybevétele esetén a „Jelentkezem” gombra kell kattintani. A kiválasztott 
szolgáltatást a rendszer egy virtuális kosárba helyezni. A KOSÁR 
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MEGTEKINTÉS gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során KOSÁR-ba 
helyezett szolgáltatásokat. Itt ellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös 
tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak.  

7.2. A vásárlást a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kell folytatni. A 
megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára 
megfelelő fizetési módot és meg kell adni a számlázási adatokat. Itt lehetőség van 
még egyszer ellenőrizni a kosár tartalmát. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a 
Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a 
honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés 
rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt 
haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. 

7.2.1. Fizetési feltételek és módok: 

7.2.1.1. Tanfolyamra/képzésre és egyéb foglalkozásra való jelentkezésnél a 
felhasználónak 5.000 Ft előleget kell fizetnie szolgáltatásonként. Az előleg 
kifizetése az érvényes jelentkezés feltétele. Amennyiben az előleg nem kerül 
jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, úgy a jelentkezés érvénytelen marad.  

7.2.1.2. A Tanfolyam/képzés díjának hátralékát a képzésben részvevő készpénzes 
fizetés esetén legkésőbb a Tanfolyam megkezdésének napján, banki átutalás 
útján vagy paypallal történő fizetés esetén pedig oly módon köteles megfizetni, 
hogy annak összege legkésőbb a Tanfolyam megkezdésének napján Képzést 
szervező fenti bankszámláján jóváírásra kerüljön. Banki átutalással történő 
fizetés esetén a Képzésben részvevő az átutalás megtörténtét a Tanfolyam 
megkezdésének napján Képzést szervező felé igazolni köteles. Képzést 
szervező a Képzési díj megfizetéséről a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
számlát állít ki.  

7.2.1.3. A tanfolyamon/képzésen és egyéb foglalkozáson való részvétel feltétele a 
tanfolyam díjának határidőben történő megfizetése. 

7.2.1.4. Átutalással: Banki előre utalás Ön kényelmesen tudja a megrendelt 
szolgáltatáshoz tartozó előleget a saját internetes bankjából vagy bankfiókból 
S z o l g á l t a t ó s z á m l á j á r a u t a l n i . K ő s z e g i Z s u z s a n n a M K B 
10300002-10538137-49010022 Banki előre utalásnál. Ebben az esetben az 
előleget a megrendelés elküldését követő 2 banki munkanapon belül kell 
elutalni.  

7.2.1.5. Online bankkártyával: Paypal-al és a paypal rendszeren belül biztonságos 
bankkártyás fizetési mód – amennyiben rendelkezik paypal számlával és azzal 
szeretné kiegyenlíteni számláját válassza a Paypal módot. Majd jelentkezzen 
be a fiókjába és adja meg a rendszer által kért adatokat. 
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7.3. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel az adott szolgáltatásnál 
vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése 
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó 
ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a 
szerződéstől. 

7.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján 
minden költséget tartalmaz. 

7.5. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra 
kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a 
megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-
mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

7.6. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége 
keletkezik. 

7.7. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt 
minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt 
adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának 
megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni 
kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli 
mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd 
megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja 
Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. 
A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok 
javítására/törlésére.  

7.8. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől 
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 
48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség 
vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak 
visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz 
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a 
visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, 
mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a 
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

7.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán 
automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön 
létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást 
követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és 
várható teljesítéséről. 
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8. LICENC KIKÖTÉSEK 

8.1. A www.naturterapia.hu odalon igénybe vehető szolgáltatást bármely Internettel 
rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem 
jogosult a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, tovább értékesíteni vagy tovább 
lízingelni. Tilos a weboldalon lévő programot visszafejteni, feltörni, megpróbálni a 
forrás kódot megfejteni, a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve 
elérhetetlenné tenni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi 
felelősséget von maga után.  

9. SZELLEMI TULAJDONJOGOK 

9.1. A naturterapia.hu oldalon elérhető tartalommal kapcsolatos összes szellemi 
tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, 
és a felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt a 
„naturterápia” védjegyeinek, logóinak használatára.  

9.2. Azzal, hogy Ön belép a www.naturterapia.hu oldalaira, továbbá a szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, 
még abban az esetben is, ha a jelentkezési felületet nem töltötte ki.  

9.3. A www.naturterapia.hu weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalom 
Kőszegi Zsuzsanna E.V. szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői 
jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt 
pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. 

9.4. A Kőszegi Zsuzsanna E.V. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen 
módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. 
Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői 
jogi törvények védik. 

9.5. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek 
(szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, 
program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - 
kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy 
kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött 
részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, 
letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. 

http://www.naturterapia.hu
http://www.naturterapia.hu
http://www.naturterapia.hu
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9.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga 
után. Kőszegi Zsuzsanna E.V. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását 
és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint.  

9.7. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat 
az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A 
tananyagok a tanfolyam szervezőjének, vagy a tanfolyami anyag szerzőjének a 
szerzői jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerzői jogok 
jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. 

9.8. A tanfolyam anyagának teljes tartama jogvédelem alatt áll, a tartalmak 
elektronikus vagy nyomtatott formában történő utánközlése kizárólag Szolgáltató 
előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

9.9. Felhasználó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés hatálya alatt, illetve a 
tanfolyam során megszerzett információkat csak magáncélra használja. 
Felhasználó, mint a jelen szerződés szerinti szolgáltatás igénybe vevője elismeri és 
nem vitatja, hogy a tanfolyam során keletkezett valamennyi anyag, illetve a 
tanfolyammal kapcsolatos valamennyi információ Szolgáltató, vagy amennyiben 
az adott információ / anyagrész szerzője Szolgáltatóval nem azonos személy, ezen 
harmadik személy szellemi tulajdonát képezi. Szolgáltató ennek megfelelően nem 
járul hozzá ezen tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő 
felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, 
nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához; ezek 
megvalósítása minden esetben díjköteles és a jelen szerződés hatályán kívüli 
jogviszony / megállapodás tárgyát képezi. 

9.10. A jelen 9. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzői jogok jogosultja 
hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell 
tekinteni, hogy a szerzői jogok jogosultja a hozzájárulását a vitatott 
felhasználáshoz nem adta meg. 

10. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, VITARENDEZÉS 

10.1. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatást és a weboldalon található 
információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A weboldal 
üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, 
vagy téves alkalmazásáért. 

10.2. A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, 
speciális, eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe 
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hozható a jelen Megállapodással vagy a weboldalon igénybe vehető 
szolgáltatással, annak felhasználásával, illetve felhasználásának elmaradásával.  

10.3. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét: 
10.3.1. mindazon károk tekintetében, amelyek a www.naturterapia.hu oldalain elhelyezett 

anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E 
rendelkezés a weboldalon elhelyezett esetleges reklámokra és egyéb anyagokra is 
vonatkozik, 

10.3.2. a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy 
hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása 
esetén – tekintetében, 

10.3.3. a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a 
jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal 
harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért; 

10.3.4. a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő 
esetleges károkért; 

10.3.5. egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior) 
10.3.6. a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi 

vagy erkölcsi kárért. 

11. JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT 

11.1. A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra 
nézve, hogy Ön elégedett lesz-e az előadással (szolgáltatással), illetve, hogy az 
előadáson elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre 
Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy a Szolgáltató 
által szervezett programok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és 
hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a 
weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, 
melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt garancia érvényesítési jogot.  

11.2. Amennyiben Ön a weboldal használata során bárminemű hibát vagy rendellenes 
működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A 
késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön 
tartozik felelősséggel. 

12. FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

12.1. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben 
lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el.  

http://www.naturterapia.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
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12.2. Lemondási feltételek: 

12.2.1. Lemondást kizárólag írásban az info@naturterapia.hu e-mailcímre fogadunk el, 
legkésőbb az adott rendezvény előtt 8 nappal. Határidőn belüli lemondás esetén a 
már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük, kivéve az 5000 Ft 
helyfoglalót, mely nem jár vissza. Az 5000 Ft helyfoglaló másik tanfolyam 
helyfoglalójaként beszámítjuk, amennyiben a Megrendelő igényt tart erre  – a már 
megfizetett helyfoglalót egy másik időpontban megtartásra kerülő tanfolyamon 
történő részvételre jogosítja fel Megrendelőt. Ha a tanfolyamot Megrendelő a 
tanfolyam megkezdése előtti 8 napon belül mondja le, úgy Szolgáltató a már 
befizetett tanfolyami díj 50%-át téríti vissza Megrendelő részére, vagy – 
Megrendelő igénye szerint – a már megfizetett tanfolyami díj egy másik 
időpontban megtartásra kerülő tanfolyamon történő részvételre jogosítja fel 
Megrendelőt. Ez esetben ezen másik tanfolyam részvételi díja Megrendelő által 
megfizetettnek tekintendő. Ezen utóbbi esetre vonatkozó jogosultság Megrendelőt 
maximum két alkalommal illeti meg; amennyiben Megrendelő az általa 
jelentkezett és befizetett tanfolyamot harmadik alkalommal is lemondja, úgy egy 
újabb időpontban megtartásra kerülő tanfolyamra történő átjelentkezés joga a 
továbbiakban nem illeti meg, a szerződés a felek között megszűntnek tekintendő és 
Megrendelő mindösszesen a tanfolyami díj 50%-ának visszafizetésére tarthat 
igényt. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban előzetesen lemondásra, a 
részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! A rendezvényről való távolmaradás 
nem mentesíti a jelentkezőt a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól, 
azonban a résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség az 1. 
pontban található elérhetőségeken. 

12.2.2. Távoktatásos/online tanfolyam lemondása: A Tanfolyamon történő részvételtől, 
illetve a jelen szerződéstől a megrendeléstől számított 8 napon belül minden 
esetben indokolás nélkül elállhat. Azonban, ha már a tanfolyami anyag kiküldésre 
került vagy a távoktatásos/online tanfolyamot elkezdte, annak egy részét megkapta 
a befizetett tanfolyami díj 100 %-ban felszámolásra kerül. Ez esetben ezen másik 
tanfolyam részvételi díja Megrendelő által megfizetettnek tekintendő. Ezen utóbbi 
esetre vonatkozó jogosultság Megrendelőt maximum két alkalommal illeti meg; 
amennyiben Megrendelő az általa jelentkezett és befizetett tanfolyamot harmadik 
alkalommal is lemondja, úgy egy újabb időpontban megtartásra kerülő 
tanfolyamra történő átjelentkezés joga a továbbiakban nem illeti meg, a szerződés 
a felek között megszűntnek tekintendő. 

12.2.3. Szolgáltatások lemondása: A szolgáltatás 24 órán belüli lemondása vagy a 
lemondás elmaradása esetén (ha a szolgáltatást nem vették igénybe) a kezelési díj 
100 %-a kiszámlázásra kerül. A szolgáltatások listája itt érhető el: https://
naturterapia.hu/szolgaltatasok/  

mailto:info@naturterapia.hu
https://naturterapia.hu/szolgaltatasok/
https://naturterapia.hu/szolgaltatasok/


12www.naturterapia.hu - ÁSZF - 2019.

12

13.A KÉPZÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: 
13.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei 

(ÁSZF) vonatkoznak a www. naturterapia.hu oldalt (Honlap) üzemeltető Kőszegi 
Zsuzsanna, egyéni vállalkozó (szolgáltató) által a honlap szerint meghirdetett 
képzések tartására vonatkozó ajánlatra, az általa e körben teljesített szolgáltatásra, 
tanfolyamra, valamint minden, az általa mint szolgáltató (a továbbiakban 
Szolgáltató) által e körben kötött szerződésre. 

13.2. Az ajánlati kötöttség a Szolgáltató és Megrendelő – mint felek – között azt 
követően jön létre, hogy Megrendelő a honlapon található Jelentkezés gombra 
kattintva a Szolgáltató által ugyancsak a honlapján közzétett, Megrendelő által 
kitöltött formanyomtatványt megküldi Szolgáltató felé (Jelentkezés). A 
formanyomtatvány tartalmazza a Megrendelő / tanfolyami résztevő és a 
jelentkezni kívánt tanfolyam pontos részleteit. A Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatás megrendelőjének (Megrendelő) a fentiek szerinti jelentkezése az alább 
meghatározott Általános Szerződési Feltételek tudomásul vételére és elfogadására 
vonatkozó nyilatkozatnak minősül. Amennyiben Megrendelő az alábbi ÁSZF 
valamely kikötését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban észrevétele van, azt a 
Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben, illetve a honlapon található elérhetőségek 
valamelyikén jelezheti Szolgáltató felé, amely esetben Felek a jelen ÁSZF 
hatályán kívül eső szerződést köthetnek egymással. Amennyiben Megrendelő 
részéről ilyen észrevétel Szolgáltatóhoz nem érkezik és Megrendelő és Szolgáltató 
között a jelen szerződés létrejön, a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltétel 
elfogadottnak tekintendő Megrendelő által. Megrendelő a szolgáltatást, vagyis az 
adott tanfolyamon történő részvételre való jogosultságot kizárólag az adott 
tanfolyam megkezdése előtt, egyoldalú jognyilatkozattal harmadik személyre 
ruházhatja át, amelyhez Szolgáltató jelen szerződéssel hozzájárul. Ebben az 
esetben a Megrendelő által megnevezett harmadik személyt illetik a jelen 
szerződés szerinti, Megrendelőt illető jogok és őt terhelő kötelezettségek. 

13.3. Előzmények: a) Képzést szervező egyéni vállalkozóként végez természetgyógyász 
tevékenységet, amely keretén belül tanfolyamok, elsősorban kineziológiai elméleti 
és gyakorlati alapismeretekre vonatkozó tanfolyam szervezésével is foglalkozik 
(M.n.s. egyéb oktatás: 855901). b) Felek rögzítik, amelyet Képzésben részvevő 
tudomásul vesz, hogy Képzést szervező a fenti a) pontban foglaltaknak 
megfelelően az ugyanott hivatkozott tanfolyamok szervezéséhez / megtartásához 
szükséges, a hatályos jogszabályok által előírt engedélyekkel rendelkezik. c) Felek 
rögzítik, hogy a jelen képzési szerződés a 2013. évi LXXVII. tv. (Felnőttképzési 
törvény) hatálya alá esik. 

13.4. A KÉPZÉS TÁRGYA:  
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13.4.1. A Képzést szervező a Képzésben részvevő számára a jelen szerződésben 
meghatározott feltételek szerint az Előzményekben foglaltak szerinti „egyéb oktatás”-t 
nyújt. 
13.4.2. A Képzés keretein belül Képzést szervező a kineziológia elméleti és gyakorlati 
alapismereteire vonatkozó tanfolyamot tart, amely a külön jogszabályok szerint 
meghatározott kineziológiai vizsga megszerzéséhez szükséges ismeretanyagát foglalja 
magában. 
13.4.3. A fentieknek megfelelően jelen szerződés tárgya a Képzést szervező szervezésében 
létrejövő, a kineziológia elméleti és gyakorlati alapismereteinek elsajátítását célzó 
tanfolyam/képzési csoport (a továbbiakban Tanfolyam) Képzést szervező általi 
megtartása. 
13.4.4. A Tanfolyam vezetője Kőszegi Zsuzsanna Képzést szervező. Képzést szervező 
fenntartja a jogot, hogy a Tanfolyam keretén belül az adott témakörtől/foglalkozástól 
függően vendégoktatók részvételét vegye igénybe, amelyet Képzésben részvevő 
tudomásul vesz és ahhoz jelen szerződés aláírásával hozzájárul. 

13.5. A TANFOLYAM IDŐTARTAMA: A Képzésben részvevő a Tanfolyam keretén 
belül tartott foglalkozásokról saját felelősségére hiányozhat, tudomásul veszi 
azonban, hogy amennyiben a Tanfolyam keretén belül megtartott alkalmak/
foglalkozások több mint 10 %-át kitevő arányú alkalmat/foglalkozást mulaszt el, 
úgy Képzést szervező a részére a 13.6.1. pontban foglalt Tanúsítvány kiadását 
megtagadhatja. 

13.6. TANÚSÍTVÁNY, VIZSGA: 
13.6.1. A Tanfolyam elvégzését Képzést szervező a tanfolyam elvégzését igazoló 
tanúsítvánnyal (a továbbiakban Tanúsítvány), illetve a jogszabályok által előírt adatlap 
kitöltésével (a továbbiakban Adatlap) igazolja. A Képzésben részvevő az Adatlap 
birtokában saját döntése szerint, saját költségén jelentkezhet az önálló természetgyógyász 
tevékenység végzésére feljogosító vizsgára, amely vizsga szervezése a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet / Egészségügyi Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Főigazgatóság (GYEMSZI-ETI) hatáskörébe tartozik. 

13.6.2. Képzést szervező a Képzésben részvevőnek a Tanfolyamon történő megjelenését – 
nyomon követése érdekében is – haladási napló vezetésével, a Tanfolyam során nyújtott 
teljesítményét pedig szóbeli kikérdezéssel és gyakorlati próbával ellenőrzheti. 

13.7. A KÉPZÉST SZERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI: 
13.7.1. A Képzést szervező a Tanfolyam során biztosítja a fenti 13.4. pontban részletezett 
képesítés (kineziológus) megszerzéséhez, a természetgyógyász szakmán belül a 
kineziológia alapjainak elsajátításához szükséges színvonalas elméleti és gyakorlati 
oktatást. 
13.7.2. A Képzést szervező a Tanfolyam során biztosítja a Tanfolyam helyszínén a 
gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket, melyek a Képzést szervező tulajdonát 
képezik. Felek rögzítik, amelyet Képzésben részvevő tudomásul vesz, hogy a Képzést 
szervező által a Tanfolyam során a Képzésben részvevőnek írásban átadott oktatási 
anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, vagy üzleti titoknak minősülnek. Az oktatási 
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anyagok tekintetében fennálló szerzői jogok jogosultja az oktatási anyagon szereplő 
szerző, vagy Képzést szervező. Képzésben részvevő jelen szerződés aláírásával 
kifejezetten nyilatkozik, hogy ennek megfelelően a Tanfolyam keretén belül oktatási 
anyagként kapott anyagokkal kapcsolatos szerzői jogokat és az üzleti titoknak minősülő 
információkat tiszteletben tartja, az oktatási anyagokat engedély nélkül nem sokszorosítja, 
nem adja tovább, illetve az üzleti titoknak minősülő információkat harmadik illetéktelen 
személyeknek nem adja át. 

13.7.3. A Képzést szervező a Tanfolyam pontos tematikáját/képzési programját (a 
továbbiakban Képzési program) jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Képzésben 
részvevőnek átadja. Képzésben részvevő a Képzési program átvételét jelen szerződés 
aláírásával kifejezetten elismeri. Képzésben részvevő tudomásul veszi, hogy Képzést 
szervező szervezési okból a Képzési programot egyoldalúan módosíthatja, 
megváltoztathatja azzal a feltétellel, hogy a módosított programnak is meg kell felelnie a 
fenti 13.7.1. pontban foglalt feltételnek. Ebben az esetben Képzést szervező a módosított 
Képzési program tartalmáról Képzésben részvevőt haladéktalanul tájékoztatja. Képzésben 
részvevő a Képzést szervező jelen pont szerinti jogfenntartó nyilatkozatát tudomásul veszi 
és a jelen pont szerinti képzési program esetleges módosításához kifejezetten hozzájárul. 

13.8. A KÉPZÉSBEN RÉSZVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI: 

13.8.1. A Képzésben részvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a 13.7.3. pont 
szerinti Képzési programot megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette. 

13.8.2. A Képzésben részvevő kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés szerinti 
Tanfolyamon részt vesz, az annak keretében megvalósuló és Képzést szervező által 
meghatározott oktatási rendet megtartja és Képzést szervezőnek a Tanfolyamra/képzésre 
vonatkozó utasításait végrehajtja. A Tanfolyam során követendő oktatási rend tekintetében 
Képzést szervező külön tájékoztatja Képzésben részvevőt. 

13.8.3. A Képzésben részvevő kötelezettséget vállal, hogy a Képzést szervező által jelen 
szerződés szerint szervezett Tanfolyamon részt vesz és azon tanulmányokat folytat, a 
Tanfolyam keretében 13.5 pont szerint megtartásra kerülő foglalkozásokon megjelenik és 
az annak során Képzést szervező által átadott elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítja. 

13.8.4. A Képzésben részvevő tudomásul veszi, hogy Képzést szervező – a képzési díj 
visszafizetése nélkül – kizárhatja a képzésből azt a részvevőt, akinek megjelenése, 
viselkedése a jelen szerződés szerinti Tanfolyam /képzés célját veszélyezteti. 

13.8.5. A Képzésben részvevő köteles megfizetni a 13.9. pont szerinti Képzési díjat, 
legkésőbb a Tanfolyam 13.9.2. pontban hivatkozott megkezdésének időpontjáig. 

13.8.6. Felek rögzítik, illetve Képzésben részvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 
jelen szerződés kizárólag a Képzést szervező által ezen időtartamon belül megtartásra 
kerülő képzésére szól, a Tanfolyam során esetlegesen elmulasztott alkalmak/ 
foglalkozások a Képzést szervező által esetlegesen a későbbiekben tartott tanfolyamára 



15www.naturterapia.hu - ÁSZF - 2019.

15

nem vihetők át, és a jelen szerződés alapján megfizetett Képzési díj ennek megfelelően a 
Képzést szervező által ily módon esetlegesen szervezett jövőbeli tanfolyam képzési 
díjaként nem számítható be. Képzést szervező ezen rendelkezéstől saját egyoldalú döntése 
szerint indokolt esetben eltérhet, amelyről Képzésben részvevőnek írásos igazolást ad. 

13.9. A KÉPZÉS / TANFOLYAM DÍJA: 

13.9.1. A Képzésben részvevő a Képzési díjat banki átutalás útján Képzést szervező MKB 
banknál vezetett 10300002-10538137-49010022 sz. bankszámla-számára, vagy 
készpénzben köteles megfizetni. 

13.9.2. A Képzési díjat Képzésben részvevő készpénzes fizetés esetén legkésőbb a 
Tanfolyam megkezdésének napján, banki átutalás útján vagy paypallal történő fizetés 
esetén pedig oly módon köteles megfizetni, hogy annak összege legkésőbb a Tanfolyam 
megkezdésének napján Képzést szervező fenti bankszámláján jóváírásra kerüljön. Banki 
átutalással történő fizetés esetén a Képzésben részvevő az átutalás megtörténtét a 
Tanfolyam megkezdésének napján Képzést szervező felé igazolni köteles. Képzést 
szervező a Képzési díj megfizetéséről a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát 
állít ki. 

13.9.3. A jelen pont szerinti Képzési díj tartalmazza a 2. pontban részletezett valamennyi 
elméleti és gyakorlati foglalkozás díját. Képzésben részvevő tudomásul veszi, hogy a 
Képzési díj a 13.6.1. pontban hivatkozott vizsga díját nem tartalmazza, azt a Képzésben 
részvevő – amennyiben az ott hivatkozott vizsgát le kívánja tenni – közvetlenül a vizsgát 
lebonyolító szerv (GYEMSZI-ETI) által meghatározottak szerint fizeti meg. 

13.10. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE: 

13.10.1. A jelen szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és 
a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat békés úton rendezni. Valamely fél 
szerződésszegő magatartása esetén a másik fél a szerződésszegő felet elsőként írásban 
felszólítja a szerződésszerű magatartásra. A felszólítás eredménytelensége esetén a jelen 
szerződést a másik fél a szerződésszegő félhez intézett egyoldalú – írásbeli – 
jognyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja. 

13.10.2. A felet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga abban az esetben is, 
amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. 

13.10.3. Amennyiben a Képzésben részvevő a jelen szerződésben meghatározott lényeges 
kötelezettségét felszólítás ellenére súlyosan megszegi, vagy a Képzési díjat nem fizeti 
meg, úgy nem jogosult a jelen szerződés szerinti Tanfolyamon/ képzésen részt venni. 
Felek rögzítik, hogy amennyiben Képzésben részvevő Tanfolyamon való részvételére 
vonatkozó kötelezettségét oly módon szegi meg, hogy hiányzásai meghaladják a 13.5 
pontban hivatkozott arányt, az nem minősül súlyos kötelezettségszegésnek és Képzést 
szervező a Tanfolyamon való további részvételét önmagában ezen az alapon nem 
tagadhatja meg. 
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13.10.4. A jelen szerződést Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, a 
Képzési díjjal történő elszámolással. 

13.10.5. Felek rögzítik, hogy a Képzésben részvevő nem jogosult a Képzési díjat 
visszakövetelni azon az alapon, hogy a Tanfolyamon/foglalkozásokon nem vett részt, 
amennyiben Képzést szervező a Tanfolyamon történő részvételt Képzésben részvevő 
részére egyébként biztosította és a jelen szerződés egyébként nem került megszüntetésre. 
Képzésben részvevő nem jogosult a Képzési díjat visszakövetelni továbbá az 13.8.4. 
pontban foglalt esetben sem. 

13.10.6. A jelen szerződés megszűnik a Felnőttképzési tv. 20.§ (9) bekezdésében 
meghatározott esetben is. A Képzési díjat ebben az esetben Képzést szervező az ugyanott 
meghatározott határidő szerint fizeti vissza Képzésben részvevő részére. 

13.11. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 
13.11.1. Képzésben részvevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy az 
általa megadott e-mail címre Képzést szervező a Tanfolyammal, vagy a Képzést szervező 
tevékenységével összefüggésben elektronikus levelet küldjön. Képzést szervező kijelenti, 
hogy ezen túlmenően a Képzésben részvevő személyes adatait kizárólag a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben használja fel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

13.11.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok, különösen a 2013. évi LXXVII. tv. (Felnőttképzési tv.), illetve a 
2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései irányadók.  

14. TÁVOKTATÁS/ONLINE TANFOLYAMOK ÁLTALÁNOS 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI: 

14.1. Általános szabályok: 
Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 
vonatkoznak a www. naturterapia.hu oldalt (Honlap) üzemeltető Kőszegi Zsuzsanna, 
egyéni vállalkozó (szolgáltató) által a honlap szerint meghirdetett egyes távoktatás/online-
tanfolyamok tartására vonatkozó ajánlatra, az általa e körben teljesített szolgáltatásra, 
tanfolyamra, valamint minden, az általa mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által 
e körben kötött szerződésre. Az ajánlati kötöttség a Szolgáltató és Megrendelő – mint 
felek – között a Jelentkezés gombra való kattintással (megrendelés) jön létre. A 
megrendelés, illetve a szerződéskötésre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. 
(II.26) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Szolgáltató által fentiek szerint nyújtott 
szolgáltatás megrendelője (Megrendelő) a fenti gomb megnyomásával tudomásul veszi és 
elfogadja az alább meghatározott Általános Szerződési Feltételeket. Amennyiben 
Megrendelőnek az alábbi ÁSZF valamely kikötését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolata 
észrevétele van, azt a Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben, illetve a honlapon található 
elérhetőségek valamelyikén jelezheti Szolgáltató felé, amely esetben Felek a jelen ÁSZF 
hatályán kívül eső szerződést köthetnek egymással. Amennyiben Megrendelő részéről 
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ilyen észrevétel Szolgáltatóhoz nem érkezik és Megrendelő és Szolgáltató között a jelen 
szerződés létrejön, a jelen ÁSZF- ben foglalt valamennyi feltétel elfogadottnak tekintendő 
Megrendelő által. Megrendelő a szolgáltatást, vagyis az adott tanfolyamon történő 
részvételre való jogosultságot kizárólag az adott tanfolyam megkezdése előtt egyoldalú 
jognyilatkozattal harmadik személyre ruházhatja át, amelyhez Szolgáltató jelen 
szerződéssel hozzájárul. Ebben az esetben a Megrendelő által megnevezett harmadik 
személyt illetik a jelen szerződés szerinti, Megrendelőt illető jogok és őt terhelő 
kötelezettségek. 

14.2. A szerződés tárgya, a Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés: 

14.2.1. A szerződés tárgya A szerződés, vagyis a Szolgáltató által a jelen ÁSZF szerint 
nyújtott, illetve a Megrendelő által ily módon igénybevett szolgáltatás tárgya a Szolgáltató 
szervezésében létrejövő egyes tanfolyamok tartása (a továbbiakban Tanfolyam). 

14.2.2. A Szolgáltató és Megrendelő között a jogviszony a fenti 14.1. pontban foglalt 
megrendelést követően a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, 
amely tartalmazza az adott tanfolyammal kapcsolatos részletes információkat, fizetési 
feltételeket, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban. 

14.2.3. A Felek közötti jogviszony különösen az alábbi esetekben szűnik meg:  
• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve Megrendelő halálával;  
• automatikus megszűnési ok esetén (nem fizetés);  
• felek közös megegyezésével;  
• felmondással. 

14.2.4. Amennyiben a Megrendelő a tanfolyami díjat a jelentkezéskor kapott 
visszaigazolásban feltüntetett határidőben nem fizeti meg, úgy a szerződés Felek között 
automatikusan megszűnik, és a Megrendelő nem jogosult részt venni a tanfolyamon. 

14.2.5. A Felek közös megegyezéssel a jelen szerződés szerint létrejövő jogviszonyt 
bármikor megszüntethetik. A Szerződés megszűnésének további eseteit, illetve a 
szolgáltatás lemondásának egyéb eseteit a 14.7. pont rendezi. 

14.3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:  

14.3.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint 
Megrendelő által megrendelt szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon 
biztosítja a Megrendelőknek. 

14.3.2. A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tanfolyami információkat a jogszabályi 
környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni. 

14.3.3. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyam időpontjának, valamint az oktató 
személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tanfolyam 
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törlésének lehetőségét is. A tanfolyam esetleges törléséről illetőleg időpont módosulásáról 
Szolgáltató köteles Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától 
számított három munkanappal megelőzően értesíteni. 

14.3.4. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú 
módosítására mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben 
változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, 
elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat 
köteles értesíteni, akiket az aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a 
közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. 

14.3.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori tanfolyami díjakat, 
árakat maga határozza meg; a tanfolyamok aktuális árairól és díjairól Megrendelő a 
honlapon található tájékoztatás alapján szerez tudomást. Valamennyi tanfolyamra az 
annak megrendelése napján irányadó és a honlapon megtalálható tanfolyami díj az 
irányadó. 

14.4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

14.4.1. A Megrendelő a tanfolyamon jogosult részt venni, és jogosult a tanfolyam 
keretében Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére. A Megrendelő jogosult a 
tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú 
felhasználására. 

14.4.2. A Megrendelő a tanfolyamon tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben 
azonban a Megrendelő a tanfolyamon történő részvétel során a tanfolyami anyagokat nem 
dolgozza fel, úgy a Megrendelő nem kérheti a tanfolyam utólagos megtartását/
újrakezdését. 

14.4.3. A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk 
helyességéről meggyőződni, az azokban történt változást a tanfolyam megkezdéséig 
jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

14.4.4. Megrendelő, vagy az általa megnevezett résztvevő a tanfolyam online 
csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tanfolyam megtartását, 
valamint csoporttársait nem zavarja. Ezen rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató 
jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a további szolgáltatás 
nyújtásának megtagadására. 

14.4.5. A Megrendelőnek/résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai 
szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őt a tanfolyam feladatainak 
elvégzésére. A Megrendelőnek továbbá olyan internet kapcsolattal is rendelkeznie kell, 
amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít. A Szolgáltató a Megrendelőnél 
rendelkezésre álló technikai háttér meglétét nem köteles ellenőrizni, ennek megfelelően a 
Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan anyagok/adatok elvesztéséért, vagy a tanfolyam 
tartásának olyan okból történő meghiúsulásáért, amely a technikai háttér Megrendelőnél 
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jelentkező hiánya, vagy az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak. A tanadatok 
megküldése a megrendelés elfogadását követően megküldött tanmenetnek megfelelően, 
előre egyeztetett időpontokban történik. Az ettől eltérő időpontokról Szolgáltató értesítést 
küld. 

14.5. A tanfolyam helye és ideje: 

14.5.1. A tanfolyam helye: távoktatás/online (elektronikus formában, Skype- program és/
vagy telefon használatán keresztül). A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés 
folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati 
anyagokat tartalmazó képzési anyagok eljuttatását Megrendelő részére. A tanfolyam 
megtartásának egyéb technikai részleteiről (skype- név, bejelentkezés, stb.) Szolgáltató a 
megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg, a 14.2.2. pont szerint megküldött 
tájékoztatóban tájékoztatja Megrendelőt. 

14.5.2. A Megrendelő által kiválasztott Tanfolyam kezdő időpontját Szolgáltató a 
honlapon, míg a Tanfolyam alkalmainak pontos ütemezését, illetve az online megtartásra 
kerülő tanfolyam egyes alkalmait Szolgáltató ugyancsak a 14.2.2. pont szerinti 
visszaigazolással egyidejűleg küldi meg Megrendelő részére. 

14.6. A tanfolyam díja, fizetési módok: 

14.6.1. A Tanfolyamon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése és a tanfolyam 
díjának megfizetése. A tanfolyam díjának Megrendelő általi megfizetése a 14.2.2. pont 
szerinti visszaigazolás megküldését követő 8 (nyolc) napon belül, de mindenképpen a 
tanfolyam kezdete előtt történik. A tanfolyam díjait a 14.2.2. pont szerinti visszaigazoló 
levélben leírt módon előre, banki átutalással, paypalon keresztül vagy bankszámlára 
történő befizetéssel lehet kiegyenlíteni. A tanfolyam aktuális részvételi díjait és részleteit 
Szolgáltató a honlapon feltünteti. A holnapon található tanfolyami díj bruttó összeg, az 
valamennyi, a tanfolyammal kapcsolatos és Megrendelő által fizetendő díjat, költséget és 
adót tartalmazza. A Tanfolyam megkezdése – a Felek közötti külön, erre irányuló 
megállapodás hiányában – kizárólag a teljes tanfolyami díj megfizetését követően 
lehetséges. 

14.6.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy – a Felek közötti külön, ellenkező tartalmú 
megállapodás hiányában – amennyiben a Tanfolyami díjat a fenti 8 napos határidőn belül 
nem egyenlíti ki, úgy Megrendelőnek a Tanfolyamon történő részvételére vonatkozó 
jelentkezése automatikusan törlődik és a Szerződés a 14.2.3. pontban részletezett 
automatikus megszűnési ok alapján megszűnik. 

14.6.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a tanfolyam időpontjának módosítására, 
amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg az 5 főt. Ebben az esetben, 
amennyiben Megrendelő a módosított időpontban megtartásra kerülő tanfolyamon nem 
kíván részt venni, a már befizetett tanfolyami díj visszaigényelhető. Amennyiben 
Megrendelő a módosított időpontban megtartásra kerülő tanfolyamon részt kíván venni, 
úgy az általa befizetett tanfolyami díj a módosított tan-folyam díjaként befizetett 
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összegnek minősül. A jelen pont szerinti közlések Felek között írás-ban, elsősorban 
elektronikus úton (e-mail) történnek. 

14.6.4. A Szolgáltató a tanfolyami díjjal kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a 
befizetés beérkezése után a megadott címre megküldött számlával teljesíti, a Jelentkezés 
során a jelentkezési lapon megadott számlázási adatok szerint. 

14.7. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a Szolgáltató szerzői jogai: 

14.7.1. Tanfolyam lemondása, elállás: A Tanfolyamon történő részvételtől, illetve a jelen 
szerződéstől a megrendeléstől számított 8 napon belül minden esetben indokolás nélkül 
elállhat. Azonban, ha már a tanfolyami anyag kiküldésre került vagy a távoktatásos/online 
tanfolyamot elkezdte, annak egy részét megkapta a befizetett tanfolyami díj 100 %-ban 
felszámolásra kerül. Ez esetben ezen másik tanfolyam részvételi díja Megrendelő által 
megfizetettnek tekintendő. Ezen utóbbi esetre vonatkozó jogosultság Megrendelőt 
maximum két alkalommal illeti meg; amennyiben Megrendelő az általa jelentkezett és 
befizetett tanfolyamot harmadik alkalommal is lemondja, úgy egy újabb időpontban 
megtartásra kerülő tanfolyamra történő átjelentkezés joga a továbbiakban nem illeti meg, 
a szerződés a felek között megszűntnek tekintendő. 

14.8. Szerzői jogok:  

14.8.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott 
információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A 
tananyagok a tanfolyam szervezőjének, vagy a tanfolyami anyag szerzőjének a szerzői 
jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerzői jogok jogosultjának előzetes, 
írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. 

14.8.2. A tanfolyam anyaga, illetve a Szolgáltató honlapjának teljes tartama jogvédelem 
alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában történő utánközlése kizárólag 
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

14.8.3. Megrendelő kötelezi magát, hogy a jelen szerződés hatálya alatt, illetve a 
tanfolyam során megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint 
a jelen szerződés szerinti szolgáltatás igénybe vevője elismeri és nem vitatja, hogy a 
tanfolyam során keletkezett valamennyi anyag, illetve a tanfolyammal kapcsolatos 
valamennyi információ Szolgáltató, vagy amennyiben az adott információ / anyagrész 
szerzője Szolgáltatóval nem azonos személy, ezen harmadik személy szellemi tulajdonát 
képezi. Szolgáltató ennek megfelelően nem járul hozzá ezen tartalmak üzleti célú, 
egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, 
többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb 
felhasználásához; ezek megvalósítása minden esetben díjköteles és a jelen szerződés 
hatályán kívüli jogviszony / megállapodás tárgyát képezi.  
14.8.4. A jelen 14.8. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzői jogok jogosultja 
hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, 
hogy a szerzői jogok jogosultja a hozzájárulását a vitatott felhasználáshoz nem adta meg. 
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15. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

15.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. 
Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a 
jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

15.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és 
érvényesíthetőségét nem érinti.  

15.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a 
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. 
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli 
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem 
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy 
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon 
az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

15.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

15.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, 
karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, 
ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a 
Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a 
felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval 
szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi 
lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.  

15.6. Szolgáltató a weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a 
Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével 
kapcsolatos okokból. 

15.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz 
eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, 
lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, 
a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt. 
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15.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy 
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással 
és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 
RENDELET-nek. 

15.9. Magatartás a rendezvényen: A Résztvevő a tanfolyamon/képzésen köteles olyan 
magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi 
résztvevőt és az előadót nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és 
emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a 
Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a 
szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában 
történő visszatérítése sem lehetséges. 

16. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 

16.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a 
Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben 
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak 
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy 
levél útján is közölheti.  

16.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. 
Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali 
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos 
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati 
példányát átadja a Felhasználónak.  

16.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A 
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a 
válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző 
hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

16.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy 
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 

16.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a 
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest 
Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://
jarasinfo.gov.hu  

http://jarasinfo.gov.hu
http://jarasinfo.gov.hu
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16.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, 

melyek elérhetőségét itt találja: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 
451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 
4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu; 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 
240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu; 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
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Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 
Telefonszáma: (88) 429-008 
Fax száma: (88) 412-150 
Név: Dr. Óvári László 
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Csaba 
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

16.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson 
kívüli rendezése. 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 fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad 
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel 
kapcsolatban. 

16.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon 
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és 
iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 

16.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési 
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az 
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés 
után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek 
címe: http://ec.europa.eu/odr 

16.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és 
a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét 
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye 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. 

16.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem 
vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége 
van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az 
alábbi információkat kell feltüntetni: 

• az eljáró bíróságot; 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado
http://ec.europa.eu/odr
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• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli 
állását; 

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 
bizonyítékainak előadásával; 

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható; 

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet . 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek 
tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

15. ADATVÉDELEM 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://... 

Budapest, 2019. július 1. 

Kőszegi Zsuzsanna E.V.


