
Általános Szerződési Feltételek 

 

1. ÜZEMELTETŐ (SZOLGÁLTATÓ) ADATAI: 

Cégnév: Kesjár Flóra Vetőmagtermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 5002 Szolnok, Tószegi út 22. 

Adószám: 11260954-2-16 

Bankszámlaszám: 10104569-06130500-01003003 

Elérhetőség: info@kesjarflora.hu 

Telefon: +3656/422-096 

2. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

Cégnév: Profitárhely Kft 

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

Adószám: 23173080-2-03 

Cégjegyzékszám: 03 09 121889 

Bankszámlaszám: 11732002-20412874 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014 

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, 

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

A weboldal saját tevékenységből származó termékeket, minőségi zöldségvetőmagot és egyéb 

növényi termékeket forgalmaz (főtevékenység: Teáor 4621, Gabona, dohány vetőmag 

takarmány nagykereskedelme). A Kesjár Flóra Kft. által forgalomba hozott vetőmagok 

megfelelnek az 55/2002. sz. EU direktívának, a 2003. évi LIII. Vetőmagnövények valamint az 

50/2004-es FVM rendeletnek. A forgalmazott vetőmagtételekhez vetőmag minőségi 

bizonyítvány nem kerül kibocsátásra, mivel minden tasakon feltüntetetjük az előírt 

információkat. 

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A megjelenített 

termékek online, a megrendelőlapon keresztül rendelhetőek. A házhoz szállítás költségét, csak 

a megrendelésnél adjuk hozzá a végösszeghez. Átvehetők házhoz szállítással, utánvéttel és 

helyi átvétellel. Áraink ÁFA-t tartalmazzák, internetes kereskedelmi tevékenységet 

folytatunk, csomagküldő internetes kiskereskedelem kategóriában (4791 – Csomagküldő 

internetes kiskereskedelem, mint Korlátolt Felelősségű Társaság az áfa-fizetési kötelezettséget 

az általános szabályok szerint állapítjuk meg) 

4. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

ELFOGADÁSA 

A vásárlás során a felhasználó, ha a megrendelőlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, 

akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelőlapon található jelölő 



négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF 

szerinti magyar nyelvű szerződés jön létre az Szolgáltató (Kesjár Flóra Kft.) és a Weboldal 

felhasználója között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti 

igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE: 

Ha a felhasználó megrendelést küld a Weboldal oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-

mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Felhasználó, Ügyfél) és a 

szolgáltató (Kesjár Flóra Kft.) között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a 

vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, 

nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A felhasználó 

elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a 

magyar jogrend irányadó. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Weboldal elektronikus 

formában automatikusan tárolja. 

5.1. Vásárlás 

A Vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. 

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. 

5.2. A Megrendelés folyamata 

A termék adatlapján vagy a termék oldalon válassza ki a rendelni kívánt mennyiséget. 

Ügyeljen a pontos mennyiségek megadására. A pénztár oldalon láthatja a fizetendő összeget, 

melyet utánvétkor a futárnak kell fizetnie. 

Ha minden kiválasztott terméknek megadta a helyes mennyiségét kérem töltse ki a „Számlázi 

cím” mezőt (amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, kérem töltse ki azt is). 

Kérem ügyeljen a pontos adatok megadására, mert a csomag feladásánál ezeket az adatokat 

fogjuk felhasználni. 

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya 

adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt.. a Magyar 

Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

Bármilyen üzenete van a szállítással kapcsolatban, kérem, a „Megjegyzés” rovatba beírni 

szíveskedjen. 

A jelölőnégyzet megjelölésével elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a 

rendeléssel járó fizetési kötelezettséget. Ezt követően a „Megrendelem” gombra kattintva 

küldje el rendelését. A rendelés akkor válik élővé, ha a megadott e-mail címre a rendelést 

visszaigazoló email megérkezik. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-től 16 óráig 

történik. Ezen időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a 

munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A rendelésével 

kapcsolatban érdeklődhet elérhetőségeink bármelyikén. 



Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a megrendelőt terheli, újra 

küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban 

ismételten elindítani. 

A Szolgáltató által értékesített terméken a Szolgáltató a tulajdonjogát a vételi összeg által 

történő kifizetésig fenntartja. Szolgáltató tulajdonjogának fenntartása esetén, annak 

időtartama alatt Ügyfél a terméket nem terhelheti meg, azt nem idegenítheti el, biztosítékul 

nem ajánlhatja fel, vagy azzal - más módon – érvényesen nem rendelkezhet. 

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan 

tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Aktuális kiszállítási díjaink a következő 

táblázatban foglaltak szerint alakulnak. 

Kiszállítás futárszolgálattal: Magyar Posta Logisztika (MPL) 

Házhozszállítás MPL futárszolgálattal 

1 munkanapos nem időgarantált 

 

Különszolgáltatás díja - utánvét 

 

Bruttó 65 000 Ft feletti rendelés estén nem számolunk fel szállítási költséget! 



A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a 

www.kesjarflora.hu.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás 

a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

7.  ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 

A vásárlónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés elküldéséig bármikor lehetősége 

van a javítani kívánt mező átírásával. A rendelés leadását követően a megrendeléssel 

kapcsolatos adatokat, a félreértés elkerülése végett, javítani csak írásban lehet. 

8. ELÁLLÁS JOGA 

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a vevőnek joga van 

elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Kesjár Flóra Kft. (Szolgáltató) köteles a 

termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék 

visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem 

vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. 

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A távollevők között 

kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet. 

8.1. Elállási Jog Gyakorlásának Menete 

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, 

hivatkozva a termékre és a megrendelő nevére és címére. Elállási jogát a termék 

kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg. 

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 

munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen 

bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai 

költségek a vásárlót terhelik, ezt figyelembe véve a terméket ne utánvéttel küldje vissza. Az 

utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának 

költsége is vevőt terheli. 

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék 

visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra 

visszautaljuk. 

8.2. Elállási/Felmondási Nyilatkozatminta: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék 

esetén töltse ki és juttassa vissza) 

(melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján) 

1. Címzett: 



2. Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés tekintetében: 

3. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-

számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

3 A megfelelő jelölendő 

A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A 

lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a weboldal kötelezettségeinek 

teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen. 

9. TERMÉKSZAVATOSSÁG 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

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 egy 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék 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 



 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem 

volt felismerhető 

 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

10. ADATKEZELÉS 

Az weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan 

kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak 

szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például 

a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. 

A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok 

formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal 

URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A 

rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). 

A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. 

A weboldal rendszerének használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni 

szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt termékről számla 

készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. 

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti. 

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel 

kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti: 

Címzett: Kesjár Flóra Kft. 

Postai cím: 5002 Szolnok, Tószegi út 22. 

Email: info@kesjarflora.hu 

Telefon: +3656/422-096 

11. FELELŐSSÉG 

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok 

kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató 

nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és 

elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és 

nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel 

okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való 

felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az 

Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen 

esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése 

végett. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely 

más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 

tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 



Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a 

Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint 

nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 

haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a 

jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 

módosítására. 

12. SZERZŐI JOGOK 

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a 

feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 

szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 

illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 

anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb 

megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése 

vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli 

hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például 

adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 

forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a 

Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 

használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, 

az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e 

szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb 

formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

13. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Szolgáltató minden esetben arra törekszik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

békés úton rendezze. 

13.1. Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 

az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Kapcsolattartó: Kesjár Flóra 

Posta cím: 5002 Szolnok, Tószegi út 22. 

Email: info@kesjarflora.hu 

Telefon: +3656/422-096 



A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal 

kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az 

Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 

haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt 

szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén 

azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi 

válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan 

rendelkezések szerint jár el. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles 

megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az 

Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra 

vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz 

másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által 

előterjesztett kifogásokat a 13.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 

állnak nyitva az Ügyfél számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál 

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a 

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a 

hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

Békéltető testület 

Panasz esetén a Szolgáltatónak békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége 

van. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval 

közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A panasz békés rendezése céljából a Vevő 

eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető 

testületnél illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett 

működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában 

fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, 

lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 

igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba 

Telefonszáma: 20/373 2570 

Elnök: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit 

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 

Az ügyfél lakcímének megfelelően illetékes 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: 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 

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 

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 

Telefonszáma: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu 

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 



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 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Telefonszáma: +36-88-814-121 

Fax száma: +36-88-412-150 

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 

Online vitarendezés 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 

fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan 

rendezni tudják online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem 

kell mást tenni, minthogy online platformra a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet 

hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. 

Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 



Bírósági eljárás 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére 

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 

Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket 

tárgyalások útján rendezzék. 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi 

óvintézkedéseket: 

Használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs 

rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az 

internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó 

hibalehetőségek elfogadását. 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató 

a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást 

követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott 

biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

 


