
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

  

Rendelés leadásával Ön elfogadja ÁSZF-ünket és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési 

kötelezettséggel jár! 

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert 

megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek 

tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket mely Ön és az Art Rog Kft. között, az 

ajánlat tétel elfogadásával szerződésként létrejön. Továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése 

fizetési kötelezettséggel jár. 

Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a 

webáruház tartamának megtekintésére és a rendelés leadására. 

 

Cégadatok: 

  

A cég rövidített elnevezése: Art Rog Kft. 

Székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 130. 

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 130. 

Számlavezető bank: CIB 

Számlaszám: 11102106-12720860-01000003 

Adószám: 12720860-2-13 

Kapcsolattartó neve: Róth Gábor 

A cég elektronikus 

elérhetősége: 
info @ gyorsmasni . hu (szóközöket törölni kell!) 

Telefonszám: +36309421733 

Cégjegyzékszáma: 
13-09-089153 nyilvántartásba vette a Pest Megyei Bíróság 

mint Cégbíróság 

Adatkezelési nyilvántartási 

szám: 
04452-0001 

  

  

Tárhelyszolgáltatónk elérhetőségei: 

  



(ahol az Ön által megadott adatokat is tároljuk) 

Cégnév: 1B Telekom Hungary Zrt. 

Székhely: 2191 Bag Petőfi tér 14. 

Szerverterem: 1143 Budapest Ilka u. 31. B. 

Telefonszám: +36205591243 

Postázási cím: 2191 Bag, Petőfi tér 14. 

E-mail: 1b@1b.hu 

Ha bármilyen kérdése lenne, keressen bennünket a kapcsolatok alatt található elérhetőségek 

valamelyikén munkaidőben 9 és 17 óra között. 

A szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, a későbbiekben 

visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal. 

  

A vásárlás folyamata: 

  

1. Vásárlás előtt lehetősége van regisztrálni, ezt a jobb felső részen a Regisztráció linken 

való kattintással tudja kezdeményezni. Regisztrálni egy lépésben a vásárlás 

véglegesítésekor is lehet. Az adatok regisztrálását a Továbbgomb megnyomásával 

tudja véglegesíteni. 

2. A kívánt terméket tegye a kosárba. 

3. Ha további termékeket szeretne vásárolni, folytassa a vásárlást. 

4. Ha egyes kosárba rakott terméket törölni szeretne, vagy változtatni szeretne a kosárba 

tett mennyiségen, akkor ezt a jobb oldalt található Mutasd a kosarat linken kattintva, 

illetve a bármely termék kosárba tételekor megjelenő kosárban a megfelelő műveletek 

végrehajtásával teheti meg. 

5. Végül válassza a Feladom a megrendelést gombot, és végezze el az ott leírtak szerint 

a vásárlás véglegesítését. 

  

Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: 

  

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 írja be a rendelni kívánt 

mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a „Módosítom a darabszámot” gombot. 

Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az 

„X” „Kiveszem” gombot, majd ezt követően a felugró ablakban az „OK” gombot. 

mailto:1b@1b.hu


  

A megrendelés visszaigazolása: 

  

Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül visszaigazolni. Ha 

ez nem történik meg, a Megrendelőt nem köti a megrendelése, és nem köteles a 

kiszállított terméket átvenni. 

A rendelésről minden esetben azonnal küldünk automatikus visszaigazolást! 

 A vásárlást követően kapni fog egy automatikus visszaigazoló e-mailt, amely 

tartalmazza a vásárlás adatait, illetve hogy a megrendelés folyamatban van. 

 Ha nem kap visszaigazolást rendeléséről 24 órán belül, nézze meg a SPAM-

ek között is. 

 Ha nem találja a SPAM-ek között sem akkor nagy valószínűséggel elgépelte e-

mailcímét! Ez esetben kérem keressen valamely elérhetőségünk egyikén! 

(Tel: 06-30-9421-733, E-mail: info@gyorsmasni.hu)  Javítjuk e-mailcímét és 

újraküldjük a rendelés visszaigazolást. 

  

Általános tudnivalók: 

  

A megrendelések feladása áruházunkban kizárólag elektronikus úton lehetséges a 

http://www.gyorsmasni.hu/yourishop/ webcímen. 

 A webáruházban vásárláskor regisztrációra van szükség, melynek során a szállítási 

és számlázási adatok megadására kerül sor. 

 A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek. 

 Az áruházban feltüntetett árak bruttó árak. Ha azonban technikai hiba miatt téves 

ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon 

(vagy e-mailben) megkeressük Önt. 

  

A megrendelés feldolgozása: 

  

A megrendelések feldolgozásamunkanapokon 9-17-ig történik. Természetesen a 

Fogyasztók ezen idő intervallumon kívül is leadhatják a megrendelést, mely a 

következő napon kerül feldolgozásra. 

  

http://www.gyorsmasni.hu/yourishop/


Szállítással kapcsolatos információk: 

  

Az áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket 2 munkanapon belül elküldjük a 

megadott címre az MPL vagy a Trans-O-Flex futárszolgálattal (kivétel az előre utalás 

esete). Ha készlethiány miatt nem tudunk azonnal szállítani, akkor ezt mindenképp 

jelezzük Ön felé elérhetőségei valamelyikén. 

  

 

Kiszállítás címre: 

A csomag futárral Magyarországi címre kérhető, 2 alkalommal kísérlik meg a 

kézbesítést. Sikertelen kézbesítés esetén értesítést hagynak a címen. A 

csomagfeladásról e-mail útján értesítjük, melyben egy a futárcég által generált 

online nyomkövető kód is kiküldésre kerül. Ha érvényes mobilszámot is megad, 

akkor arra SMS értesítést is küld majd a futárcég a csomag várható érkezéséről. Az 

utánvétes csomagdíj a rendelés végén kerül felszámításra, melynek összege 30000 Ft 

alatti rendelések esetén 1590-1690 Ft szállítási és fizetési módtól függően. A 

választható módozatok mellett a pontos ár is feltüntetésre kerül a rendelés feladása 

folyamán. 

Célszerű olyan címet megadni, melyen munkaidőben Ön megtalálható, illetve olyan 

ismerős, szomszéd címét, ahol napközben otthon tartózkodnak, és ahol az utánvét 

összege is rendelkezésre áll. 

  

Kiszállítás PostaPontra: 

Választható Posta Pont is, mint kézbesítési forma. Ebben az esetben Önnek kell 

elmennie csomagjáért. Választható Pontok a Postahivatalok, Coop áruházak, Mol 

benzinkutak illetve Csomagautomaták. A Mol benzinkutak és a csomagautomaták a 

hét minden napján 0-24 órában működnek, a többinek a nyitvatartási idejében lehet a 

csomagokat átvenni. Mind a 4 helyen tud kártyával is fizetni. 

  

Személyes átvétel: 

Személyes átvétel dunakeszi raktárunkban lehetséges előzetes időpontegyeztetés 

esetén. 

Cím: Art Rog Kft. 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 130. 

Telefon: 06-30-9421733 

https://www.postapont.hu/reszletes_feltetelek/
https://www.postapont.hu/reszletes_feltetelek/


  

Csomagolási költség: 

Csomagolási költséget egyik szállítási módunknál sem számolunk fel! 

  

Kártérítés kezelés: 

Szállítási sérüléseket, töréseket azonnal észrevételezni kell a futárszolgálatnál, jelen 

esetben az MPL-nél, vagy a Trans-O-Flex-nél melyet a helyszínen átvételkor, vagy 

MPL szállítás esetén a Postahivatalban jegyzőkönyveztetni kell! Ha a csomagon 

szemmel látható külsérelmi nyomot lát, ha enyhe rázásra üvegszilánk csörgést hall, 

akkor a csomagot NE VEGYE ÁT! Ha még is úgy dönt, hogy átveszi, akkor azt még 

a futár jelenlétében csomagolja ki, és jegyzőkönyvezzék az esetleges kárt! 

Jegyzőkönyv hiányában kártérítésre nincs mód!  

A termékek vételára: 

A termékek vételára a mindenkori hatályos általános forgalmi adót és egyéb 

közterheket is tartalmazza. A termékek ára magyar forintban (Ft) vannak feltüntetve. 

A termékek vételára viszont nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás 

költsége az Ön választásától függően a szállítási és fizetési módnak megfelelő összeg, 

mely minden esetben feltüntetésre kerül a szállítási és fizetési mód mellett 

közvetlenül! Ennek összege 0-1690 Ft. 

  

Kedvezmény szállítási költségre: 

30000 Ft feletti vásárlás esetén INGYENes a szállítás! 

  

Fizetési módozatok: 

  

Utánvétes fizetés: 

A termék vételárát az átvételkor kell átadnia készpénzben a futárnak, aki bizonylatot 

ad Önnek mind a termék, mind a vételár átvételéről. Az utánvétes csomag szállítási 

költsége 1690 Ft. 

  



Előre utalás: 

Előre utalás esetén várja meg visszaigazolásunkat, miszerint minden megrendelt 

termék rendelkezésre áll! Ellenkező esetben a termékhelyettesítés, vagy rosszabb 

esetben a rendelés törlése miatt feleslegesen utalunk oda-vissza pénzösszegeket. 

Ez a fizetési mód lassabb kiszállítást eredményez, mert a pénznek előbb meg kell 

érkeznie bankszámlánkra (Art Rog Kft., CIB BANK: 11102106-12720860-

01000003). 

Előre utalás esetén a szállítási költség 1590 Ft 

  

 

 

Bankkártyás fizetés: 

Bankkártyával is fizethet áruházunkban a CIB Bank által üzemeltetett weblapunktól 

teljesen független biztonságos internetes felületen. A kártyás fizetésről és annak 

részleteiről külön emailben visszaigazolást küldünk, melyben utólag is részletesen 

megtekinthető a fizetés minden részlete. 

Webáruházunk bővebb, részletes tájékoztatóját a kártyás fizetés lehetőségeiről itt 

olvashatja –> CIB Bank kártyás fizetés tájékoztatója 

Gyakran feltett kérdések a kártyás fizetéssel kapcsolatban: –> CIB Bank kártyás 

fizetés GYIK 

Mindkét leírást megtekintheti HTML formátumban is, a webáruház jobb oldalán 

található “Kártyás fizetés” dobozából a megfelelő linken való kattintással. 

Kártyás fizetés esetén a szállítási költség 1690 Ft. 

  

Személyes átvétel fizetési lehetőségei: 

Személyes átvételkor fizethet készpénzzel, előre utalással illetve rendeléskor 

bankkártyával. A helyszínen bankkártyás fizetés nem lehetséges! Szállítási költség 

ebben az esetben 0 Ft. 

 

  

Adatkezelés: 

http://www.vizszamla.hu/docs/cib/cib-fizetesi-tajekoztato.pdf
http://www.vizszamla.hu/docs/cib/cib_gyik.pdf
http://www.vizszamla.hu/docs/cib/cib_gyik.pdf


  

Art Rog Kft (továbbiakban Eladó, Adatkezelő) kijelenti, hogy az általa üzemeltetett 

webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a hatályos jogszabályokban 

előírtaknak megfelel. Vevő adatainak kezelésekor az alábbi jogszabályok 

figyelembevételével és betartásával járunk el: 

• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. Törvény; • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 

során szóló 1998. évi VI. törvény; • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatásokról rendelkező törvény; • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény; • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

CXII törvény 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a gyorsmasni.hu webáruházból történő 

megrendelés során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált 

személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat 

meghatározza. 

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Eladó 

rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az 

esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok 

egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével. 

Az gyorsmasni.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan 

adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak 

minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 

természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés 

során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A 

személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy 

közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 

azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] Vevői megrendelés során megadott adatok 

közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén 

(pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. 

  

Az adatkezelés jogalapja:  

Vevő önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott 

személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

  

http://www.gyorsmasni.hu/yourishop/


Az adatkezelés célja: 

  

Az adatkezelés célja kizárólag a Vevővel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott 

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék 

kiszállítása. A rendelésnél megadott adatokat csak a vásárlás lebonyolításához, az 

esetleges későbbi kedvezmények meghatározásához, illetve hírlevél küldéshez 

használjuk fel, ha ehhez hozzájárult. A hírlevelekről bármikor leiratkozhat a hírlevelek 

alján található “Leiratkozás” linken való kattintással. 

  

Hozzájárulás az adatkezeléshez: 

  

Vevő megrendeléskor hozzájárul, hogy Eladó a megrendeléshez kötelezően előírt 

adatait kezelje. 

A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai: 

Ha csomagját az MPL szállítja: 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 

Miskolc 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-333-7777 

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  ugyfelszolgalat@posta.hu 

 

Ha csomagját a Trans-O-Flex szállítja: 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Trans-O-Flex Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest, Európa utca 12, 1239 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 8 777 400 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@tofhungary.hu 

Adatbiztonság:  

Eladó törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az 

általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös 

tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozására. Vevő adatait Eladó illetéktelen félnek nem adja át. A csomag 

kiszállításához okvetlenül szükséges adatok a szállítást végző cégnek továbbítva 

lesznek. A szállító cég ezen adatokat csak a csomag kiszállítására használhatja fel. 

  

Vevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

mailto:ugyfelszolgalat@posta.hu
mailto:ugyfelszolgalat@tofhungary.hu


  

 Vevő írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését fent megadott elérhetőségeinken. 

 Vevő kérésére Eladó köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az 

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Ezen tájékoztatást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül 

írásban kell megadni. Vevő bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve 

módosítását. 

 Eladó tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. 

 Vevő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának 

értelmében történik. 

 Vevő adatait Eladó csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi 

bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. 

 Vevő számlázási adatait a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 169. § alapján 

Eladó legalább 8 évig köteles megőrizni. 

 Eladó minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos 

megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy 

egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy 

illetéktelen személyek általi hozzáférésért. 

A megrendelési értesítőt egy példányban kinyomtatva a számlákkal együtt, a törvényben 

megadott számlák és bizonylatok megőrzési idejével azonos ideig könyvelésünkben 

megőrizzük. 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: 04452-0001 

  

 

 

 

Adatok módosítása, törlése: 

  

Regisztrált adatait elektronikus formában tároljuk mindaddig, amíg Ön annak törlését nem 

kezdeményezi. 

 Az általunk küldött levelek alján található linkek segítségével tud hírleveleinkről 

leiratkozni. Ez azonnali hatályú adatmódosítást eredményez az Ön tárolt adatait 

illetően. 

 Adatainak törlését e-mailben kezdeményezheti: info@gyorsmasni.hu címre 

elküldve. A tárgysorba írja be: Adattörlési kérelem. A levélnek tartalmaznia kell 

legalább két olyan adatot, melynek alapján Önt egyértelműen be tudjuk 



azonosítani a névegyezőség elkerülése miatt! (regisztrációkor használt e-mailcím 

és teljes név). 

 Adatainak törlését kezdeményezheti postai úton is az előző pontban leírt 

adattartalommal a következő címre megírt és elküldött levél útján is: Art Rog Kft. 

2120 Dunakeszi, Rákóczi út 130. 

 Adatait 25 napon belül töröljük! Azonnali adattörlés egy esetlegesen folyamatban 

lévő rendelés esetén nem lehetséges. 

 Regisztrációkor megadott adatait módosíthatja belépés után (webáruház oldalon a 

jobb felső dobozban tehető ez meg) az “Adatmódosítás” feliraton kattintva. Ez 

csak a már belépett ügyfeleknek jelenik meg. 

  

Átirányított e-mailek kezelése: 

  

Ha olyan levelet kap tőlünk, melynek alján nem működik a leiratkozási link, kérem 

továbbítsa felénk az eredeti levelet is! Előfordulhat, hogy Ön nem közvetlen tőlünk 

kapta a levelet, hanem egy e-mailcím átirányítás miatt jutott el Önhöz. Ilyen esetekben 

meg kell találni az eredeti címet, melyet csak kézzel tudunk törölni. 

  

Nyilatkozat sütik (cookie-k) használatáról: 

  

Weboldalunk illetve webáruházunk sütiket használ. 

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül 

kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a 

felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó 

további látogatásainak megkönnyítése érdekében. 

Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem 

kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-

kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. 

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k 

használat során: 

 A jelszóval védett munkamenethez használt cookie 

 A bevásárlókosárhoz használt cookie 

 Biztonsági cookie-k. 

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az 

Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését 

bármikor megtilthatja. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem 

fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint 



lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való 

hozzáféréshez. 

A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni böngészőjükben az 

Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

  

Elállási jog: 

  

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét 

követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben 

Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de 

legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon 

belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is. 

Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 

12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a 

szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon 

belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e 

tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. –> Ez a tájékoztatás a rendelés 

visszaigazolásunkban is megtalálható! 

  

Az elállási jog gyakorlásának menete: 

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok 

érdekében eljáró természetes személy. 

Ha a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát 

tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni: 

Postázásai cím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 130. 

Email cím: info @ gyorsmasni . hu (szóközöket törölni kell!) 

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az elállási nyilatkozat mintát is, ami innen 

tölthető le. 

 Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a termék kézhezvételétől 

számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő 

elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy 

telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének 

idejét vesszük figyelembe. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
http://www.gyorsmasni.hu/wp-content/docs/elallasi-nyilatkozat-gyorsmasni.pdf
http://www.gyorsmasni.hu/wp-content/docs/elallasi-nyilatkozat-gyorsmasni.pdf


 A vevő a szerződés megkötésének napja (megrendelés elküldésének pillanata) 

és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

Tehát nem szükséges megvárnia a csomag megérkezését! Ez mindkét fél 

számára előnyös, mert nem kell a szállítási költségeket megfizetni. 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Art Rog Kft. címére 

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon 

belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte 

előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő 

viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban 

felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. 

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon 

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási 

módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó 

által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem 

kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt 

visszaküldte. A Szolgáltató a visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott 

fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési 

mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 

értékcsökkenésért felel. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot 

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő 

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy 

darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől 

számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal. 

  

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek: 

  

 a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 

teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes 

beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 

egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

 olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 

vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő 

alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

 olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján 

vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet 

egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
 romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043


 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

 olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által 

nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az 

adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére 

csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

 olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 

kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok 

elvégzése céljából; 

 lezárt csomagolású hang- illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a 

csomagolást felbontotta; 

 hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

 nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

 lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

 személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben 

meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

 a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás 

a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó 

e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a 

teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

  

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló 

tájékoztató: 

  

[A Magyar közlöny 2014. április 29-én megjelent 2014/60. száma tartalmazza a 

2014.05.14-én hatályba lépő 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletet mely a szavatossági 

és jótállási igények intézésével kapcsolatos törvényi szabályozást tartalmazza. A 

törvény hatályba lépésével a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet hatályát veszti! 

(Jegyzőkönyv)] 

  

 

 

1. Kellékszavatosság 

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az Art Rog Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
http://www.gyorsmasni.hu/wp-content/docs/jegyzokonyv.pdf


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet 

kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 

teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest 

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve 

nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a 

vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső 

esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra 

is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy 

arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a 

figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl 

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 

1 hét, de legfeljebb egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az Art Rog Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a 

terméket, illetve a szolgáltatást az Art Rog Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől 

számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által 

felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

  

2. Termékszavatosság 

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén. Ön – választása szerint – az 1. pontban 

meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 



A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 

minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott 

leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 

számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése 

esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége 

alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében 

gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása 

szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy – a termék 

hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak 

(forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom 

figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági 

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre illetve 

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben 

érvényesítheti. 

  

3. Jótállás 

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Azon termékekre, melyek jótállásra kötelezettek, cégünk 1 év jótállást vállal. A 

jótállás érvényesítéséhez szükségünk van az eredeti számlára, vagy annak másolatára. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy 

ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági 

és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként 

viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott 

jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

  

 



Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése 

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi 

elérhetőségeken tudja bejelenteni: 

Levelezési cím: Art Rog Kft., 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 130. 

Telefonszám: +36309421733 

Email cím: info@gyorsmasni.hu 

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel 

kapcsolatos 

panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatja a webáruház üzemeltetője részére. 

Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban 

válaszolni és 25 napon belül a Fogyasztó részére elküldeni. 

Amennyiben az eladó a Fogyasztó által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak 

úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles 

írásban tájékoztatást adni, a Fogyasztó részére, hogy panaszának jellege szerint, mely 

panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a 

fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület 

székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. Az 

eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 

megőrizni. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Fogyasztóvédelmi hatóság: 

 

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső 

illetékes járási 

hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz 

elbírálását 

követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági 

feladatok – 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz kerültek.  

A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Békéltető Testület: 

 

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult 

fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes 

Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére 

indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a 

vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet 

személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, 

hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, 

tartalmazza az alábbiakat: 

 a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; 

 annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó 

vitában áll; 

 ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az 

illetékessége a 

szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie 

a szerződés 

teljesítésének helyét; 

 a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, 

bizonyítékokat amik 

alátámasztják saját álláspontját; 

 a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni 

közvetlenül a vállalkozással; 

 a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett 

eljárást a vitás 

ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, 

illetve polgári 

peres eljárást; 

 tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. 

 Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának. 

 

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó 

bizonyítékként 

hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a 

vita 

rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt. 

http://jarasinfo.gov.hu/


Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a 

békéltető testületi eljárásban. 

A békéltető testületek elérhetősége: 

  

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Elnök: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu . 

  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

  

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

Elnök: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; 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 

Elnök: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

mailto:bekelteto@pbkik.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
mailto:bekeltetes@bmkik.hu
mailto:bmkik@bmkik.hu
mailto:bekeltetes@bokik.hu


  

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Elnök: 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 

Elnök: Dr. Horváth Károly 

E-mail cím: info@csmkik.hu 

  

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Elnök: Dr. Vári Kovács József 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@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 

Elnök: Horváth László 

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu 

  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-735 

Fax száma: (52) 500-720 

mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
mailto:info@csmkik.hu
mailto:fmkik@fmkik.hu
mailto:bekeltetes@fmkik.hu
mailto:bekelteto@gymskik.hu


Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: hbkik@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 

Elnök: Dr. Gordos Csaba 

E-mail cím: hkik@hkik.hu 

  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Elnök: 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 

Elnök: 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 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu 

  

Pest Megyei Békéltető Testület 

mailto:hbkik@hbkik.hu
mailto:hkik@hkik.hu
mailto:kamara@jnszmkik.hu
mailto:kemkik@kemkik.hu
mailto:nkik@nkik.hu


Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. 

Telefonszáma: (1)-474-7921 

Fax száma: (1)-474-7921 

Elnök: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

  

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Elnök: 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) 420-180 

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

  

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

Elnök: Dr. Gáll Ferenc 

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 

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:skik@skik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
mailto:kamara@tmkik.hu
mailto:vmkik@vmkik.hu


  

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 429-008 

Fax száma: (88) 412-150 

Elnök: Dr. Vasvári Csaba 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

  

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-514 

Fax száma: (92) 550-525 

Elnök: Dr. Molnár Sándor 

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 

 

A vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége: 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. 

Telefonszáma: (1)-474-7921 

Fax száma: (1)-474-7921 

Elnök: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

 

Online vitarendezési platform: 

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók 

beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz 

kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a 

bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például 

a távolság meggátolná őket ebben. 

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, 

ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, 

ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a 

mailto:info@bekeltetesveszprem.hu
mailto:zmkik@zmkik.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu


Budapesti Békéltető Testület látja el. 

http://www.bekeltet.hu 

 

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

 

http://www.bekeltet.hu/
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