1

Domján Áron - ÁSZF - 2018.

www.domjanaron.hu

Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási
kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.domjanaron.hu) és aldomainjein
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő
weboldalról:
www.domjanaron.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/és
letölthető,
továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: www.domjanaron.hu/wpcontent/uploads/altalanos-szerzodesi-feltetelek.pdf
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: MIND Jobban Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1118 Budapest, Ménesi
út 23/A
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: agykontroll@agykontroll.hu
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-272358
Adószáma: 25389762-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Telefonszáma: +3630 430 5354
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-14488/2018.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhelypark Kft., 1122 Budapest, Gaál
József út 24., info@tarhelypark.hu
OH nyilvántartási szám: D/3173/2015
OKM-azonosító:957/3/2013
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.

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

1

2

Domján Áron - ÁSZF - 2018.

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.

3.

2.2.

A jelen Szabályzat 2018. május hó 17. nap napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált
felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.

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

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1.

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

3.2.

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

3.3.

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

3.4.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó
a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1.

Az alaptanfolyam díja kezdők számára jelenleg 44 000 Ft, nappali tagozatos
diák és nyugdíjas számára 29 000 Ft, gyerekagykontroll-tanfolyamot
végzettek számára 25 000 Ft, lelkészek, szerzetesek, rabbik és érvényes
munkaszerződést felmutató hitoktatók számára a képzés ingyenes, az
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Intézmény azonban az árváltoztatás jogát fenntartja. A Tanfolyam díja a
Tanfolyamot már elvégzett hallgatók (ismétlők) számára jelenleg 5 000
Ft/nap, nappali tagozatos diák és nyugdíjas számára 3 000 Ft. A jegyek árai
forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

5.

4.2.

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

4.3.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.

4.4.

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

RENDELÉS MENETE
5.1.

Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2.

Felhasználó kiválasztja, hogy milyen típusú jegyet szeretne vásárolni, majd
megadja a résztvevő nevét. Felhasználó több személy részére is tud jegyet
vásárolni: minden esetben kiválasztja a jegyet és megadja a résztvevő nevét.

5.3.

Felhasználó a jegyek kiválasztása és a résztvevő(k) nevének megadása után
megnyomja a “Kosár” gombot. Ezzel „Kosárba” helyezi a kiválasztott
termékeket. Felhasználó a „Kosár” oldalon ellenőrzi a „Kosár” tartalmát.
Felhasználó ezt követően megnyomja a „Tovább a pénztárhoz” gombot.

5.4.

Felhasználó a „Pénztár” oldalon megadja a Számlázási adatokat. Felhasználó
bepipálja az „Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót” valamint
az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket”
kijelentések előtti rubrikákat. A két szabályzat a szövegekre kattintva
elérhető és elolvasható.

5.5.

Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat.
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5.5.1. Fizetési módok:
Átutalással: Amennyiben a Felhasználó a banki átutalást választja, úgy 3
napon belül köteles átutalni a megadott bankszámlaszámra az összeget.
Felhasználó a Közlemény rovatba beírja a rendelésszámot. Az összeg
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Szolgáltató
elektronikus úton megküldi a megvásárolt jegy(eke)t a Felhasználó által
megadott e-mail címre .
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét
online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi
szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása: A
bankkártyás fizetés révén Felhasználó kényelmesen és biztonságosan
vásárolhat Szolgáltató webáruházában. A kiválasztott áruk megrendelése
után Felhasználót a SimplePay fizető oldalára irányítjuk, ahol a jelenleg
elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül
fizethet bankkártyájával. A Vásárlónak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód
kiválasztásánál “SimplePay bankkártyás fizetés” feliratra kattintson, majd a
Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a
hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. A Bank a
dombornyomott VISA, Mastercard, Visa Electron, American Express valamint
Maestro kártyákat fogadja el. A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a
kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a
kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben Szolgáltató rendszere képes
elfogadni. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat
csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a
kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az
Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
A vásárlást visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail
címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a
Vásárlót terheli a felelősség.
A Jegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a
Jegyek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett
vásárlásokra.
A Jegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a
Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Jegyet, akkor azt a
kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.
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5.6.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy
elállhat a szerződéstől.

5.7.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. Szolgáltató a számlát elektronikus úton
juttatja el a Felhasználónak.

5.8.

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

5.9.

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége
keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a
bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár
tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a
megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban
található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt
mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot.
Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket,
akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak
folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz,
illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.
5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás
csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés
akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata
visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a
megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
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6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését.

6.2.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon
belül.

6.3.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére
köteles.

6.4.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának
hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését
követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő
(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.5.

Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha
az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől
elállni.

6.6.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor kellett volna teljesíteni.

6.7.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert
a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett
összeget haladéktalanul visszatéríteni.

7.

A JEGYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7.1.

A Jegyeket a Szolgáltató a sikeres vásárlást követően 48 órán belül egy, a
vásárlást visszaigazoló e-mailben küldi el a Vásárlónak. A Vásárlónak minden
megvásárolt Jegyhez egyenként ki kell nyomtatnia az elküldött PDF
dokumentumot. A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader
programra van szükség, mely ingyenesen letölthető. Az e-mailben megküldött
Jegy teljes értékű elektronikus jegynek minősül. A Jegyen lévő számsor és
vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza.
Segítségével beazonosítható a Jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre.
A vonalkódot a Tanfolyam helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. A
Jegy önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. A kinyomtatott Jegy

6

7

Domján Áron - ÁSZF - 2018.

abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód
melletti kód jól olvasható.
7.2.

A saját nyomtatású Jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából,
lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és
károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Jegyet a Tanfolyamon
résztvevő személy köteles kinyomtatva a Tanfolyamra magával hozni. Vásárló
tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a Jegyen található
vonalkódot a Szolgáltató a Tanfolyam helyszínén elektronikusan ellenőrzi. A
Vásárló és a Tanfolyamon résztvevő személy tudomásul veszi, hogy a
Tanfolyamon csak érvényes Jegy és a két példányban aláírt Felnőttképzési
Szerződés átnyújtásával vehet részt, és csak a Jegyen feltüntetett
Tanfolyamon.

7.3.

A Vásárló a Jeggyel együtt e-mailben megkapja a Felnőttképzési szerződést is
PDF formátumban, melyet két példányban, kitöltve a Tanfolyamon résztvevő
személynek magával kell hoznia a Tanfolyamra.

7.4.

A Tanfolyam helyszínét és időpontját a megvásárolt Jegy tartalmazza.

7.5.

A Szolgáltató által meghirdetett Tanfolyam elmaradása esetén a Szolgáltató a
Jegy teljes árát köteles megtéríteni a Vásárlónak. Amennyiben háború,
lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti
katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és
elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a
Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen
szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik
felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események
következtében előállt.

8. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL
8.1.

A vásárlás a külső, banki felületen történő adatszolgáltatás és a „Megrendelés
elküldése” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül
megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet
alapján a Jegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem
illeti meg.

8.2.

A Vásárlói Tájékoztatóban részletezett módon végrehajtott vásárlással
ugyanis a Vásárló beleegyezését adja, hogy Szolgáltató a teljesítést megkezdje
és a Jegyek elektronikus kézbesítését követően azt teljesítettnek tekintse. A
fentiek értelmében Vásárló elállási jogot a vásárlást követően nem
gyakorolhat.

8.3.

A Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a vásárlás
értékét visszatéríteni.
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9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1.

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

9.2.

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

9.3.

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

9.4.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. A HONLAPON MEGJELENŐ VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK
10.1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más
jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a
Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem
használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
10.2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem
alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat
illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a
Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása
nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem
másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
10.3. A Tanfolyamról a résztvevők kép- és hangfelvételt nem készíthetnek.
11. PANASZKEZELÉS RENDJE
11.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti.
11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal

8

9

Domján Áron - ÁSZF - 2018.

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a vásárlónak.
11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal,
illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok
elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje
a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az
Európai
Bizottság
rendszerében, ide
kattintva.
Ezt
követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online
honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
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11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.
11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás
nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében
lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,
amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 az eljáró bíróságot;
 a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli
állását;
 az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és
azok bizonyítékainak előadásával;
 azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható;
 a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát
amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
12. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
http://www.domjanaron.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Budapest, 2018. május 17.
MIND Jobban Kft.
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