
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Kérjük, hogy amennyiben webáruházunkból szolgáltatásait igénybe kívánja 

venni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltéleket (továbbiakban: 

ÁSZF) és kizárólag abban az esetben véglegesítse megrendelését, 

amennyiben annak minden pontjával egyetért. 

A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok 

rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: 

ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és 

bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének 

feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi 

szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Bárki jogosult a webáruházunk szolgáltatásait igénybe venni, aki 

maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. 

 

A jelen szerződés nyelve magyar. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések 

nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az eladó nem iktatja.  

 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK 

A vállalkozás adatai: 

Juhász Szabolcsné egyéni vállalkozó  

cím: 3423 Tibolddaróc, Ábrányi út 21. 

Nyilvántartási szám: 54862487 

adószám: 56228632-1-25 

Bankszámlaszám: 55100179-11008332 

telefonszám: +36302810295,  

e-mail: jsznebrigi@gmail.com 

weboldal: www.brigipelus.hu 

II. JOGSZABÁLYOK 

A www.brigipelus.hu oldalon, illetve annak aloldalain keresztül történő 

ügyletkötések elektronikus úton megkötött szerződéskötéseknek minősülnek, 

amelyekre az alábbi jogszabályok az irányadóak: 

⎯ 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
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⎯ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről 

⎯ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

⎯ 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre 

vonatkozó kötelező jótállásról 

⎯ 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól     

⎯ 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti 

szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 

jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

⎯ 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

⎯ 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

⎯ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. 

február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye 

vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival 

szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 

rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 

⎯ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) 

A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések 

tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint az ilyen típusú 

megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az 

irányadóak. 

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, és a honlapon közzétett 

Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelési 

szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 

III. ALAPFOGALMAK  

Eladó: a jelen szerződés alanya, Juhász Szabolcsné egyéni vállalkozó mint 

vállalkozó, aki a szerződést gazdasági körében köti. 

Felek: Eladó és Vevő együttesen. 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 

kívül eljáró természetes személy, természetes személy, ,aki árut vesz, rendel, 

használ, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 

címzettje 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amely a fogyasztó és olyan személy 

között jön létre, aki a szerződést gazdasági, vagy szakmai körében köti (a 

továbbiakban: szerződés, fogyasztói szerződés). 



Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a 

szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési 

rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, 

hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők 

közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely 

alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési 

nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli 

nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés 

megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes 

hozzáférést biztosító eszköz. 

Termék: mindazon áruk összessége, amely a vállalkozás honlapján értékesítés 

céljából feltüntetésre kerülnek, és amely a jelen szerződés tárgyát képezhetik.  

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében 

eljáró személy. 

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy. 

 

 

IV. A TERMÉK 

A vállalkozás mosható baba pelenkák forgalmazásával foglalkozik. A 

vállalkozás kizárólag saját gyártású, egyedi logóval ellátott termékek 

értékesítését végzi.  

A termékek lényeges tulajdonságairól a honlapon részletes tájékoztatás 

található, továbbá a felületen minden termék esetében lehetőség van 

további tájékoztatás megkérésére. 

 

V. MEGRENDELÉS 

A honlapon történő megrendelés regisztrációhoz kötött. A megrendelő 

adatainak megadásával saját fiókot hoz létre, amely segítségével 

folyamatosan bonyolíthatja vásárlásait. 

A honlapon történő megrendeléshez a vevőnek a honlapon szereplő mezőket 

kötelezően ki kell töltenie. Kitöltetlen, vagy rosszul beírt hiányos adatoknál a 

program figyelmezteti (piros kerettel jelöli) és javaslatot tesz a rosszul kitöltött 

mező javítására. 

Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a 

vevő által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a vevő adatai helyesen 

szerepelnek, úgy a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le 

megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó 

részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá 

tartozó megrendelések esetén a vevő minősül ajánlattevőnek.  



A vevő a „Megrendelem”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul 

veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen 

ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. A 

vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a vevő ajánlatát a 

jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az 

Eladó, a vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 

A vevő a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosíthatja adatait. Az 

adatok pontos megadása a vevő felelőssége. A rosszul megadott e-mail cím, 

vagy a tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát 

eredményezheti, így meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Bármely regisztrációt, amelyik téves, vagy nem valós adatot tartalmaz, 

érvénytelennek nyilvánítjuk. Az eladó semmilyen formában nem vállal 

felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár 

megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől. 

A megrendelés beérkezését követően az eladó automatikus e-mail értesítést 

küld a vevő része a megrendelés főbb adataival.  

VI. SZÁLLÍTÁS, FIZETÉSI MÓDOK 

A webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és 

elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglaltakat, tisztában van a rendelés menetével, a termék 

jellemzőivel és árával. 

Fizetési módok: 

1./ Előre utalás esetén a megrendelés beérkezését követően az eladó 

díjbekérőt/számlát küld a rendelésben megadott e-mail címre. A csomag 

összekészítése és feladása a díjbekérőn/számlán szereplő összeg 

kiegyenlítése után történik. 

 

Számla adatok: 

- Juhász Szabolcsné  

- Számlaszám: 55100179-11008332 

- IBAN szám: HU61 5510 0179 1100 8332 0000 0000  

- Hirdetmény név: Átutalási betétszámla  

- Számlatulajdonos neve: Juhász Szabolcsné 

- Számla megnevezése: Juhász Szabolcsné folyószámla 

 

 

Banki adatok: 

Takarékbank Zrt., 6207-Tibolddaróc 

Székhely: 3423 Tibolddaróc, Széchenyi u. 1/a. 

Adóig.szám: 14479917-4-44 Cégj.szám: 01-10-140275 

Telefonszám: 49 337-135 

BIC kód: TAKBHUHB 

InterNet: www.takarekbank.hu  

http://www.takarekbank.hu/


Email: kozpont@takarek.hu 

 

2./ Online bankkártyás fizetés 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszeren keresztül történnek. A 

bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást  nyújtó 

Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. 

Barion Payment Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552 

adószám: 25353192-243. 

közösségi adószám: HU25353192 

tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013 

elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192 

 

Szállítási információk: 

 

A csomagot a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

futárszolgálatával küldjük meg a csomag ellenértének bankszámlára történő 

jóváírását követő 2 munkanapon belül a vevő részére. 

Cégadatok: 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft 

Cím: 2351 Alsónémedi ,GLS Európa u. 2. 

e-mail: info@gls-hungary.com 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Adószám: 12369410-2-44 

Közösségi adószám: HU12369410 

weboldal: https://gls-goup.eu 

A csomagküldés egyéb feltételeire a GLS futárszolgálat honlapján közzétett 

mindenkori rendelkezések az irányadóak.  

A Vevőnek kötelessége a kiszállítás tervezett időpontjára az átvételt 

biztosítania. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, az 

eladó nem tesz több kísérletet a kiszállításra, a rendelés érvényét veszti.  

A kiszállított de át nem vett rendelések értékét az Eladó visszautalja a Vevő 

részére. 

 

VII. JOGFENNTARTÁS, HIBÁS ÁR ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS 

Amennyiben az eladó észleli, hogy a vevő korábban már úgy rendelt az 

eladótól terméket, hogy azt a kiszállításkor nem vette át (kivételt képez ez alól, 

ha törvényes elállási jogával élt), vagy a temék “nem kereste” jelzéssel érkezett 
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vissza a feladóhoz, az eladó ebben az esetben fenntartja a jogot, hogy a vevő 

új megrendelésének teljesítését előre fizetéshez kösse.  

A weboldalon megadott árak minden esetben a termékek aktuális eladási 

árát jelentik. Az eladó fenntartja azonban a jogot arra, hogy a terméket akkor 

is valós, tényleges áron értékesítse a vevő részére, amennyiben a termék 

vonatkozásában nyilvánvalóan hibás ár került feltüntetésre. 

Ebben az esetben az eladó felajánlja a termék valós áron történő 

megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a vevő eldöntheti, 

hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos 

jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

 Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

• 0 Ft-os ár, 

• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár 

(pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése 

mellett 500 Ft-ért kínált termék) 

VIII. ELÁLLÁS 

A fogyasztót megilleti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint az indokolás 

nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló 

szerződés esetén a terméknek, illetve több termék adásvételekor, ha az egyes 

termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott 

terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 

személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, 

mely határidő 14 nap. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e 

pontban meghatárzott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a 

termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 

 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a 

szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a 

szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 

Jogi személyek nem, csak a fogyasztónak minősülő magánszemélyek élhetnek 

az indokolás nélküli elállási joggal. 

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre 

vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alábbi nyilatkozat-minta 

felhasználásával gyakorolhatja: 



“Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa 

vissza) 

Címzett: *  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk 

elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy 

az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *  

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

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

Kelt” 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 

nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel 

összhangban gyakorolta. 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően 

köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.  

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a 

szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 

tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként 

megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült 

költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés 

nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás 

esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe 

vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett 

beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is 

alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem 

terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott 

bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az 

Eladót felelősség nem terheli. 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a 

fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem 

igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell 

figyelembe venni.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor#lbj19id77a4
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Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a 

szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 

közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak 

vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. 

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a 

határidő lejárta előtt elküldi. 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az 

Eladó címére kell visszaküldeni 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 

értékcsökkenésért felel. 

Az elállási jog nem gyakorolható a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) 

bekezdésében foglalt esetekben: 

a. 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; 

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja 

a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog 

gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától 

függ; 

c. 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; 

d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi 

vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető 

vissza; 

f. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

g. 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; 

h. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy 

karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes 

szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően 

a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések 

kivételével; 

k. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 



l. 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; 

m. 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 az elállási jogát. 

IX. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a vállalkozás által fogyasztónak eladott 

ingó dolog (a jelen ÁSZF alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó 

követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás 

megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem 

lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a 

terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban 

szereplő tulajdonságokkal. 

A jelen ÁSZF alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és 

forgalmazója. 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy 

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében 

gyártotta vagy forgalmazta; 

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és 

a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy 

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása 

okozta. 

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett 

részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. 

 

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a 

gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt 

hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő 

kárért a fogyasztó felelős. 

 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba 

hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 

X. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

A vevő személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat 

(Adatkezelési Tájékoztató) a 

https://www.brigipelus.hu/adatvedelem aloldalon találja. 

 

 

https://www.brigipelus.hu/adatvedelem


XI. FELELŐSSÉG 

Az eladó, mint a honlap tartalmi szolgáltatója (a jelen pontban: Szolgáltató) 

tájékoztatja vevőt mint a honlap felhasználóját ( a jelen pontban: Felhasználó) 

az alábbiakról:  

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek feltöltésre, azonban 

azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, 

teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és 

elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során 

felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, 

közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik 

személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért. 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett 

tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett 

tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes 

tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon 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. 

A Szolgáltató a Honlap tulajdonosa és üzemeltetője, így megilleti minden olyan 

jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és 

annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, 

az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) 

jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt 

kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat 

rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Szolgáltató sem más 

Felhasználók jó hírét és jogait.  

Így különösen a Felhasználó: 

- nem használhatja a Honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más 

célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve 

nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját 

szükségleteit; 

- nem zavarhat és/vagy akadályozhat más felhasználókat a honlap 

használatában; 

- nem módosíthatja semmilyen módon a Honlap tartalmát, illetve műszaki 

jellegét sem változtathatja meg Szolgáltató jóváhagyása nélkül; 

- nem zavarhatja meg a Honlap biztonságát; 



- nem használhatja a Honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek 

küldésére; 

- nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a 

Honlapra; 

- nem küldhet olyan üzeneteket a Honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes 

vagy kártékony programokat tartalmaznak; 

- nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának 

meghamisítása céljából. 

 

XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos 

fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Elérhetőségek: 

Juhász Szabolcsné egyéni vállalkozó  

cím: 3423 Tibolddaróc, Ábrányi út 21. 

telefonszám: +36302810295,  

e-mail: jsznebrigi@gmail.com 

weboldal: www.brigipelus.hu 

 

1./ Bejegyzés a vásárlók könyvébe: a vásárlók könyve az Eladó székhelyén 

elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol. 

2./ A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, 

amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 

személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve 

értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére 

vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal 

megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.  

 

3./ Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal 

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és 

annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén 

helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak 

legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó 

előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

mailto:jsznebrigi@gmail.com


Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint 

köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését 

követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és 

intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb 

határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás 

indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás 

felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi 

azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

1. a fogyasztó neve, lakcíme, 

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott 

iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos 

álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb 

elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 

kivételével - a fogyasztó aláírása, 

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 

felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi 

azonosítószáma. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 

öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre 

bemutatni. 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban 

tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy 

békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia 

kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes 

elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell 

terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében 

igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.  

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói 

jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési 

lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 

1./ Fogyasztóvédelmi eljárás 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult 

panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A 

panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó 

lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek 

listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/ 

http://www.kormanyhivatal.hu/


2./ Bírósági eljárás 

A fogyasztó 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. 

3./ Békéltető testületi eljárás 

A fogyasztó a vállalkozással szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben 

a fogyasztói panaszt a vállalkozás elutasítja, úgy a fogyasztó jogosult a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is 

fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a 

fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 

rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes 

testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség 

terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására 

történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül 

rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési 

kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 

személy részvételének biztosítása”). 

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. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi 

hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás 

következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező 

bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A 

fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és 

középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és 

középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer 

forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot 

meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás 

esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de 

legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a 

jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, 

illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív 

részvételének biztosítását célozza. 

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 vállalkozás kérésére 

tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő 

kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a 

békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség 

követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely 

egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé 

teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós 

tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő 

megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell 

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy 

érintett telephelyét, 

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett 

kérelmezett testület megjelölését, 

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket 

és azok bizonyítékait, 

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett 

vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető 

testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, 

keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti 

kérelemelőterjesztésére nem került sor, 

g. a testület döntésére irányuló indítványt, 

h. a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), 

amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a 

vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a 

fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés 

megkísérléséről. 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a 

meghatalmazást. 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető 

el: http://www.bekeltetes.hu 

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

http://www.bekeltetes.hu/
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: 06-72-507-154 

Fax: 06-72-507-152 

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 

Fax: 06-76-501-538 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111. 

Telefonszám: 06-1-488-2131 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Honlap: bekeltet.bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám:06-22-510-310 

Fax: 06-22-510-312 

E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

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

Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefonszám: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36-429-612 

Fax: 06-36-323-615 

E-mail: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 

Fax: 06-56-510-628 

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: 06-34-513-027 

Fax: 06-34-316-259 

E-mail: szilvi@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 

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

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszám: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-474-7921 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 

Telefonszám: 06-82-501-026 

Fax: 06-82-501-046 

E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 

Telefonszám: 06-74-411-661 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 

E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 

Telefonszám: 06-88-429-008 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: 06-92-550-513 
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Fax: 06-88-412-150 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Fax: 06-92-550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

4./ Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók 

beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, 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. 

Ha a fogysztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy 

szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, 

igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 

 

A portálon a fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen 

kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform itt érhető 

el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=H

U 

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és 

műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek 

elfogadását. 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás 

miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon 

található adatok védelmének kötelezettsége. 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a 

szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás 

rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. 

Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép 

hatályba. 
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