ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a balozz.hu (továbbiakban: az Oldal) címen elérhető honlap
használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján
megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni az
oldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag
abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott
szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.balozz.hu
oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre,
melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz,
nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz
kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak,
szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.
Jelen Szabályzat hatálya csak az oldalt igénybe vevő természetes személy felhasználókra terjed ki.
Cégek (az oldal szolgáltatásait igénybe vevő irodák) esetében a Szolgáltatóval vagy az Üzemeltetővel
megkötött szerződések az irányadók azzal, hogy a cégek kötelesek a jelen Szabályzatban foglaltakat
tudomásul venni és tiszteletben tartani, különös tekintettel a 3. és 4. pontban foglaltakra.
A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a módosított szabályzatot
közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

2. Üzemeltetői adatok:
•
•
•
•
•
•
•

Név: Horváth Áron e.v.
Székhely: 7761 Kozármisleny, Székely Bertalan u. 32.
Adószám: 15307389-2-42
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: hello@balozz.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30/202 6645
Számlaszám: 50800111-11178734

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:
DOTROLL KFT.
•
•
•

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232
Fax: +36 – 1 – 432 – 3231

•
•
•

E-mail: support@dotroll.com
Adószám: 13962982-2-42
Web: https://dotroll.com/

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

3. Felhasználási feltételek
3.1 A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok
Tekintettel arra, hogy az oldal célja valós személyekből álló közösség építése, a Szolgáltató törekszik arra,
hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós
természetes személy, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a
regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát
megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a
Szolgáltató a regisztrációt törölheti.

3.2 A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a
felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak,
hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt
tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak
(például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi
korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se
szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat
rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles
tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.
Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett
információkat jogosulatlanul
felhasználja;
Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső
irodalmi, tudományos és
művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi
árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely
alkalmas arra, hogy másokban
megbotránkozást keltsen;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai,
faji, vallási csoportot, vagy
valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait
csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói
minőségétől – valamely nemzeti,
etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen
meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal
rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának
velejárói;
Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat
akadályozhat, vagy zavarhat;
Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró
megnyilatkozásoktól.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató
érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott
információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt
hordoz;
Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy
szolgáltatásának a reklámozására irányul.

3.3 Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a fenti III.2. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a felhasználó
regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a
Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró
szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt
magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a III.2. pontban
foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló
jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez
fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a
szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a
felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles
megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a

jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás
megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató
által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3.4 IV. A Szolgáltató felelőssége
3.4.1 A szolgáltatás folyamatossága
A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és
folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek,
szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok
érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően
alakítsa.

3.4.2 A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától,
minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták
békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét,
nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az
oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért
azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
A felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül.

3.5 V. Jogérvényesítés
3.5.1 A Szolgáltató eljárása
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle
telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató
álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

3.5.2 A jogérvényesítés módja
A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
•

Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;

•
Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a
tiltakozást és döntést hoz;
•

Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);

•

Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet
elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
csak illusztrációként szerepelnek.

4.1 Szolgáltatási lehetőségek
A webhelyünkön elolvashatja a Szolgáltatási lehetőségeink leírását. Bizonyos lehetőségeket ingyenesen
biztosítunk az Ön számára. A fizetést nem igénylő balozz.hu szolgáltatást jelenleg „Ingyenes szolgáltatás”nak
nevezzük. Az egyéb lehetőségek esetében fizetést kell eszközölni, mielőtt hozzáférhetővé válnak az Ön
számára (a továbbiakban: „Fizetett előfizetések”). Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk,
megszüntessük vagy egyéb módon módosítsuk a rendelkezésre álló előfizetési terveinket és promóciós
ajánlatainkat a jelen Feltételeknek megfelelő módon.

4.2 Próbaverziók
Időről időre mi vagy egyéb, a nevünkben eljáró felek a Fizetett előfizetések próbaverzióit kínálhatják
ingyenesen vagy csökkentett áron egy adott időszakon keresztül (a továbbiakban: „Próbaverzió”). A balozz.hu
meghatározhatja, hogy Ön jogosult-e a Próbaverzió használatára, és bármikor, előzetes értesítés és
kötelezettségvállalás nélkül visszavonhatja vagy módosíthatja a Próbaverziót, a vonatkozó törvények által
megengedett mértékig.
A Próbaverzióra való feliratkozás nem jár anyagi kötelezettséggel. A Próbaverzió leírásában meghatározott idő
letelte után bejegyzését (bál, vagy zenekar) automatikusan eltávolítjuk az oldalról. A Próbaverzió lejártát
követően a bejegyzés csak fizetés után lesz újra elérhető az oldalon.

5. Rendelési információk
A megjelenített szolgáltatások kizárólag a balozz.hu-n keresztül, online rendelhetőek meg.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmaznak ÁFA-t, cégünk alanyi adómentes.
Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a
termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron
szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő
vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől
való egyoldalú elállás joga.
Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható szolgáltatások között. A felsorolt
termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye
nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére.

Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél
részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a Kapcsolat oldalon rögzített telefonszámon szíveskedjen
felvenni a kapcsolatot az oldallal.

5.1 A rendelés menete
A. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.
A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a
rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a következő menüpont alatt
találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a
regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont
segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés
gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés
gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.
B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy
megtekintse és módosítsa ,hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki
tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt.
Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza
a „vásárlás folytatása” gombot Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár
gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.
C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus
visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem
fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, a
Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken.
Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy
Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék aktiválására a fizetés beérkezését követően kerül sor.
A megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a Megrendeléseim menüpont
segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit Webáruházunkba küldött. Minden
megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

6. Regisztráció
Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges
adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges
jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt emailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben
az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra
jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő
felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/
szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a
rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó
e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs
adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.
A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

7. A megrendelések feldolgozása
Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva legfeljebb 3 - 5 munkanap.

8. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának
fizetésének módja
A megrendelt termék fizetésének módja
•

Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a
visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre
hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget
jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően aktiváljuk a szolgáltatást.(bankszámlaszámunkat az
üzemeltetői adatok között találja meg)

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A
számlát elektronikus úton küldjük el Önnek.

9. Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen
pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a
megrendelt szolgáltatás aktiválásától számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli
nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető
az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé.
Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14
napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni.

10. Panaszok intézése
Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a
panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá
érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon.
Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel
kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek
eredményre, marad a felek számára a bírósági út.
Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik
rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre
kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd
bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül
rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek.
Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el
fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform
tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda
továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 (harminc) napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott
adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz
további feldolgozására nem kerül sor.
Panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósághoz.
Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu/

10.1 Békéltető testületek elérhetőségei
Pár szóban a békéltető testületekről
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A
békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata
továbbá, 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 vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a
fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fogyasztóként fizetési meghagyást kezdeményezett a bepanaszolni
kívánt vállalkozással szemben, annak lezárultáig békéltető testületi eljárás nem indítható. Tájékoztatjuk
továbbá, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének kötelessége megjelenni, különben fogyasztóvédelmi bírsággal
sújtható. A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.
A békéltető testületek elérhetőségei
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: kerelem@baranyabekeltetes.hu,
info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

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

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (66) 324-976

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagdi László

Elnök: Horváth László

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

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Fax száma: (46) 501-099

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Budapesti Békéltető Testület

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Heves Megyei Békéltető Testület

Telefonszáma: (1) 488-2131

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Fax száma: (1) 488-2186

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Elnök: Dr. Baranovszky György

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

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

Fax száma: (36) 323-615

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Elnök: Dr. Gordos Csaba

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Fax száma: (62) 426-149

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Elnök: Dr. Horváth Károly

Telefonszáma: (56) 510-610

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fax száma: (56) 370-005

Fejér Megyei Békéltető Testület

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Telefonszáma: (22) 510-310

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Fax száma: (22) 510-312

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Telefonszáma: (34) 513-010

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

Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

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

Telefonszám: (32) 520-860

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (32) 520-862

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Pongó Erik

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: nkik@nkik.hu

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: 06-1-269-0703

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: dr. Csanádi Károly

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (82) 501-000

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (82) 501-046

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Novák Ferenc

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: skik@skik.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (42) 420-180

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

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

11. Adatkezelés
Az üzemeltető az oldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím,
látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott
esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.
Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookiek tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy
olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A
cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a
megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott
megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és
tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Az oldal böngészése illetve a

regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan
kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor
kérheti írásban.
A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató
adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el

11.1 Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény),
fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.
Kelt: 2019. 06. 06., Kozármisleny

