
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://borgyogy-asz.hu) és aldomainjein történő 
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő 
weboldalról: http://shop.borgyogy-asz.hu/vasarlasifeltetelek 

1. Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Dr. Kondorosi Ildikó e.v.. 
A szolgáltató székhelye: 2623 Kismaros, Zrínyi u. 19. 
Adószáma: 65266744-1-33 
Telefonszáma:+ 36 30 76 00 133 
email címa: rendelo@borgyogy-asz.hu 

A szerződés nyelve: magyar 

A panaszügyintézés rendelőnkben történik: 
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 47, 1. emelet. 

2. Alapvető rendelkezések:  

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

• A jelen Szabályzat 2020. április 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A 
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a 
Szolgáltató azok hatályba lépés előtt 15 nappal köteles a weboldalán közzétenni.  

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

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

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

• 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.  

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre  

• A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre 
vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 
áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem 
kerül felszámításra.  

• A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről 
fotót jelenít meg.  

• 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. A Felhasználó ezt követően még egyszer 
megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy Felhasználó elálljon a 
szerződéstől. 

4. Rendelés menete: http://shop.borgyogy-asz.hu/utmutato 

5. Szállítási módok: http://shop.borgyogy-asz.hu/szallitasi-feltetelek 

6. A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte 

raktáron lévő termékek esetén: 

• 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. 

• 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 
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újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható 
teljesítéséről (szerződés létrejötte). 

raktáron NEM lévő termékek esetén: 

• 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. 

• Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán 
automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. 

• Szolgáltató levélben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a berendelte a megvásárolni kívánt 
a termék(ek)et. Ezzel szerződés még nem jön létre a felek között. 

• Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék Szolgáltatóhoz, egy újabb e-mailben 
értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (a szerződés 
ekkor jön létre a felek között. 

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés   

• A megrendelések feldolgozása központi információs szolgálat nyitvatartási idejében 
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.   

• Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1 héten belül. Ha Szolgáltató és 
Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó 
felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában 
legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon 
belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

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

• Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő 
eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt 
harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor 
átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó 
ajánlotta. 



• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

8. Elállás joga 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 
napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 
Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.   

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban 
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék 
esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül 
élhet a vásárló az elállási joggal. 

Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 
14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva 
álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a 
terméket átveszi.   

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban 
is gyakorolhatja elállási jogát.   

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e 
költség viselését. 



Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót 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. 

A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a Fogyasztó az 
elállási jogát nem gyakorolhatja egyebek mellett: 

• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy 
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 
fogyasztó személyére szabtak; 

• romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

• 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; 

Figyelemmel a Szolgáltató által a webáruházban kínált termékek jellegére, a Fogyasztó 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy egészségvédelmi és higiéniai okokból a termék(ek) 
átadást követő felbontását követően elállási jogát nem gyakorolhatja a webáruházban 
mindenkor elérhető kozmetikai termékek vonatkozásában. 

A Fogyasztó elállási jogának fentiek szerinti korlátozása, illetve kizárása nem érinti 
Fogyasztónak azt a jogát, hogy a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában – a 
törvényi előfeltételek fennállása esetén – szavatossági jogait gyakorolja. 

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, azt Fogyasztó köteles a Szolgáltató email 
címére küldött emailben jelezni. 

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 
14 napon belül. 

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál 
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy 
átadja a termék(eke)t. Fogyasztó köteles a terméket úgy csomagolni, hogy az a visszaszállítás 
során ne sérülhessen. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért Szolgáltató nem vállal 
felelősséget. 
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Szolgáltató a termék visszaérkezését megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében 
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó 
részére, beleértve a szállítási díjat is. 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy 
Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő 
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a 
vállalkozás vállalta e költség viselését. 

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a 
Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód 
választásából adódik. 

Szolgáltató jogosult Fogyasztótól a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés 
megtérítését követelni. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. rendelet itt érhető el. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található 
elérhetőségeken. 

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

Fogyasztó a köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha fogyasztó a teljesítés 
megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát. 

9. Jótállás, szavatosság 

Kellékszavatosság 

A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól 
folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra 
a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük 
kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Fogyasztó 
elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által adott, a webáruházban 
hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy webáruházban forgalmazott parfümök 
vásárlása során legyenek tekintettel arra is, hogy ezen termékek használata során tapasztalt 
jellemzőit több olyan körülmény (bőr PH értéke, stressz, korábbi étkezési szokások 
megváltoztatása, időjárás) befolyásolhatja melyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása, és amely 
nem jelenti, hogy az adott termék ne lenne megfelelő minőségű, vagy ne lenne alkalmas 
azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak. 
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A Szolgáltató kifejezetten szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek minden 
esetben eredeti termékek. Amennyiben a Fogyasztó által megrendelt termék eredetisége 
kapcsán kétség merül fel, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó által részére 
visszajuttatott termék eredetiségvizsgálatát a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 
(harminc) napon belül elvégzi. Amennyiben az eredetiségvizsgálat eredménye alapján 
megállapítható, hogy az érintett termék nem eredeti, úgy a Szolgáltató díjmentesen cserét 
biztosít a Fogyasztó részére. 

A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy amennyiben a visszaküldött termék 
eredetiségének megállapítása érdekében lefolytatott vizsgálat eredményeképpen a 
termékkel kapcsolatban sem mennyiségi, sem minőségi hiba megállapítására nem kerül sor, 
továbbá a vizsgálat a termék eredetiségét is igazolja, úgy a Fogyasztó köteles viselni ezen 
vizsgálat lefolytatásának költségét, melyet a Szolgáltató utólag számláz ki a Fogyasztónak. 

A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató 
hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a 
jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a 
szállítás következménye. A Fogyasztó hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását 
a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint: 

• A Fogyasztó szavatossági igényként elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, 
kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – 
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan 
többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy 
kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a Fogyasztónak okozott jelentős 
érdeksérelem nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz. 

• Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből 
fakadóan hibás teljesítés esetén a Fogyasztó elsődlegesen kicserélés iránti igényét 
érvényesítheti. 

• Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Fogyasztónak a 
kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti 
határidőben nem tesz eleget, a Fogyasztó – választása szerint – arányos árleszállítást 
igényelhet, a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a 
terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

• A Fogyasztó a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a 
Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

• A Fogyasztó a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles 
azt közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem 
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. 

• Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül 
a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem 



a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Fogyasztó 
szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el. 

Termékszavatosság 

A Szolgáltató által a Fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó 
követelheti, hogy a Szolgáltató 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 
hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott 
leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

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

• a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy 
forgalmazta; 

• a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása 
szerint nem volt felismerhető; vagy 

• a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 

Jótállás 

A Szolgáltató a Fogyasztóval, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást kizárólag 
a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében a jogszabályi 
kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető 
jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás 
teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem 
érinti. 

10. Panaszkezelés 

• Célunk, hogy valamennyi megrendelést a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett 
teljesítsünk. Amennyiben mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak 
teljesítésével kapcsolatban, ezt kérjük a rendelo@borgyogy-asz.hu címen vagy postai 
levélben közölje. 

• 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. 

• Ügyfelünk a panaszának elutasítása esetén panaszával békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti vagy a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat: 

Békéltető testület: 

mailto:rendelo@borgyogy-asz.hu


Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefon: +36 1 269 0703 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: http://www.pestmegyeibekelteto.hu 

 

• Békéltető testületek listája: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

• 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. Eredménytelen eljárás esetén 
az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása érdekében. 

• A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót 
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

• Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
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.  

Fogyasztóvédelmi Hivatal: 

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 
(elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu), 

• másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest) jár el. 

11. Vegyes Rendelkezések 

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

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

• 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 

http://www.pestmegyeibekelteto.hu/
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
http://jarasinfo.gov.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest


valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy 
a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

• Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

Vác, 2020. április 19. 


