
Általános Szerződési Feltételek 

 
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  a http://zoldmatek.hu oldalon 

üzemeltetett Webáruház üzemeltetője, Burgmann Róbert (a továbbiakban: Üzemeltető, 

Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő 

Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a 

továbbiakban mind a ketten együttesen: Felek). Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe 

szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti 

magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

 

 

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://zoldmatek.hu/aszf_zoldmatek.pdf 

 

 

Szolgáltató adatai 

 

 Szolgáltató neve: Burgmann Róbert egyéni vállalkozó 

 Székhely: 2100 Gödöllő Rózsa utca 26. 

 E-mail cím: info@zoldmatek.hu 

 Telefonszám: +36-20-4102627 

 Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 

Hivatala Okmányirodai Osztály Gödöllő 

 Nyilvántartási szám: 43318402 

 Adószám: 67092567133 

 Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-81694/2014., NAIH-85548/2015., NAIH-

85549/2015. és NAIH-91177/2015 

 A szerződés nyelve: magyar 

 Tárhelyszolgáltató adatai: www.domain-tarhely.net, EVOLUTIONET Kft., 7342 

Mágocs, Széchenyi u. 75. info@domain-tarhely.net 

 

 

1. Alapvető rendelkezések 
 

1.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a következő jogszabályokra: 

 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);  

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);  

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);  

 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II. 26.) Korm. rendelet;  

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)  

 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 

(IX. 22.) Korm. rendelet  
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 a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 

részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.  
 

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken. A vonatkozó jogszabályok kötelező 

rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 
1.2 Jelen ÁSZF 2020. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A 

Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli 

módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni, a hatályba lépés előtt 14 nappal. 

Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak 

használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

 

1.3 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az 

azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a 

Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 

tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az 

oldalon közzétett feladatlapok szerzői jogvédelem alatt állnak, a tartalmak a látogatók 

saját célú felhasználására készültek. Elektronikus vagy nyomtatott formában való 

utánközlésük csak a szerző engedélyével, változatlan formában lehetséges, a 

http://zoldmatek.hu honlapra történő aktív linkkel, egyértelmű hivatkozással. 

 

 

2. Adatkezelési szabályok 

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el: 

http://zoldmatek.hu/adatvedelem-adatkezeles/ 

 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

 

3.1 A Webáruház termékei online rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan 

megjelenített árak forintban értendők, bruttó értékek, 0% ÁFA tartalommal (alanyi 

adómentes). A fizikai termékek esetén a szállítási díjat külön számoljuk fel, a termék ára 

nem tartalmazza ezt az összeget. 

 

3.2 A Webáruház részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót, vagy a 

termék oldalaiból mintát jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek 

eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a 

Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

 
3.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

 

3.4. A Webáruházban vásárolt, elektronikus úton küldött termékek egyszeri licencet 

biztosítanak, egyéni (családi) felhasználásra jogosítanak fel. Azok másolása, terjesztése, 

intézményi szintű megosztása tilos. 
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4. Rendelés menete 

 

4.1 A Webáruházban böngészve a termék adatlapján rákattint a „Kosárba rakom” gombra, 

amikor a termék belekerül, megtekintheti annak tartalmát. 

 

4.2 Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosár 

megtekintése” gombra, hogy megtekinthesse annak tartalmát vagy egyből termék 

belehelyezésekor is oda jut. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket 

módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a 

„Kosár frissítése” gomb megnyomásával. 

 

4.3 A kosárban található „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladhat tovább a 

megrendelés folyamatában. Fontos a személyes, szállítással kapcsolatos adatok pontos 

kitöltése! Választható fizetési mód: banki átutalás. Szállítási költség a termékeket akkor 

nem terheli, ha továbbításuk elektronikus úton történik. 

 

4.4 A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Pénztár”-ban található „Megrendelés 

elküldése” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk. Előtte azonban még 

egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a 

megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos 

kívánságát. Amennyiben Felhasználó hibát fedez fel az általa megadott adatokban, a 

megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, 

ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintással a 

vásárló beleegyezik, hogy a létrejövő, távollevők közötti, elektronikus úton kötött 

szerződés szerint fizetési kötelezettsége keletkezik 

 

4.5 Amennyiben a Webáruházban 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 vevő ezt követően még 

egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon 

a szerződéstől. 

 

4.6 A rendelésről a Felhasználót a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja. 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. Amennyiben e visszaigazolás 

az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik 

meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 

 

4.7 Az megrendelés automatikus visszaigazolását követően 24 órán belül a Szolgáltató e-

mailben elküldi a fizetendő végösszeg megerősítését és a fizetés teljesítéséhez szükséges 

információkat. Felhasználó a számlát a pénzügyi teljesítést követően elektronikus úton 

kapja meg.  

 
 

 

 



5. A rendelések feldolgozása és teljesítés 

 
5.1 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.  

 

5.2 Általános teljesítési határidő, a megrendelés pénzügyi teljesítésének a szolgáltató 

bankszámláján történő megjelenését követő munkanapon történik. 

 

5.3 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, de 

legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem 

mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

 
 

6. Elállás joga 

 

6.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez 

vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a 

megrendelt terméket. 

 
6.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 

amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a 

terméket átveszi. 

 

6.3 Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. 

rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában 

- kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában: 

  

a) A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében: 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) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, 

amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható 

ingadozásától függ. 

c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya 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. E 

kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi 

utasításai alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek 

tartoznak. 

d) Az elállási vagy felmondási jog hiánya romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző 

termék tekintetében. A gyorsan romlandó termékek körébe tartoznak például a vágott 

virág. 



e) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, 

amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem 

küldhető vissza. 

f) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék tekintetében, amely jellegénél 

fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. 

g) Az elállási vagy felmondási jog hiánya 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) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan vállalkozási szerződés esetében, 

amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős 

javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. 

i) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, 

valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást 

követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Hang- és képfelvételek (CD, DVD), 

valamint a számítógépes szoftverek kapcsán a Korm. rendelet azt fogalmazza meg, 

hogy a fogyasztó akkor nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást már 

felbontotta (felbontatlan csomagolás esetén természetesen az átvételtől számított 14 

napon belül gyakorolható az elállási jog). A csomagolás felbontása esetén ugyanis 

lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, 

valamint többszörözése is, amely sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit. 

j) Az elállási vagy felmondási jog hiánya hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében. Az 

előfizetéses szerződések tekintetében ugyanakkor az általános szabályok szerint 

gyakorolható a – jövőre nézve hatályos – felmondási jog. 

k) Az elállási vagy felmondási jog hiánya nyilvános árverésen megkötött szerződések 

esetében. 

l) Az elállási vagy felmondási jog hiánya 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/felmondási jogát. 

 

6.4 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem 

vállalja e költség viselését. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, 

de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő 

megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. Az 

elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül 

más költség nem terheli. 

 

6.5 Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti 

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap 

segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás 

időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon 

történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést 



fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével 

juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.  

 

6.6 A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, 

ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót 

terheli!  Szolgáltató a terméket visszaérkezésekor ellenőrzi. A csomag érkezését követően 

kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása és a visszaküldött termék vizsgálata, ezzel 

biztosítva az esetlegesen felmerülő félreértések elkerülését. A Szolgáltató az ellenőrzést 

követően követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett 

értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.  

 
6.7 Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében 

haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a 

Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet 

során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha 

Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 

visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem 

terheli.  

 
6.8 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet és mellékletei itt érhetők el.  

 

 

7. Jótállás, szavatosság 

 

7.1 Kellékszavatosság 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest 

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve 

nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a 

vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső 

esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban 

Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, 

hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl 

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a 

szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte 

után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában is megvolt. 

 

7.2. Termékszavatosság 

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott 

jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

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 

két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog 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, vagy 

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

volt felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

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

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt 

termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval 

szemben érvényesítheti. 



 

7.3. Jótállás 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás 

jótállásra köteles.  

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére 

történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja 

végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, 

illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 

érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban 

meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

 

8. Panaszkezelés 

 

8.1 A vásárló panaszos bejelentéssel élhet. A vásárló panaszát szóban vagy írásban jelentheti 

be az Ügyfélszolgálaton az alábbi elérhetőségeken: info@zoldmatek.hu, +36-20/410-

2627, 2100 Gödöllő Rózsa utca 26. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Webáruház 

működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér. 

 

8.2 A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a 

vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Webáruház a panaszról és az azzal 

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati 

példányát a vásárlónak átadja. 

 

8.3 Az írásbeli panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc 

napon belül írásban megválaszolja. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos 

nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni 

köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz 

másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak 

kérésükre bemutatni. 

 

8.4 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és 

korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a 

lehetséges hibákra. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt 

pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: 

– Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű 

megváltozása. 

– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház 

akadálytalan működését és a vásárlást. 

http://zoldmatek.hu/ugyfelszolgalat/
mailto:info@zoldmatek.hu


– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 

– Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, 

hogy – papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése. 

– Bármely szoftver nem megfelelő működése. 

– Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. 

 

8.5 Panasszal fordulhat a területileg illetékes járási hivatalhoz. Az illetékes kormányhivatalok 

listája ITT érhető el. Továbbá felkeresheti az alábbi szervezeteket is: 

 

 PMKH Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 

1135 Budapest XIII., Lehet u. 43-47. 

Tel: (06-1) 329-7017, (06-1) 236-3937, (06-1) 236-3900 

 Gödöllői Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

Tel: (06-28) 529-100 

 Pest Megyei Békéltető Testület 

1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240. 

Tel: (06-1) 269-0703 

 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.  

1011 Budapest, Vám utca 5-7.  

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1. 

Telefonszám: +36-1-795-1700 

Telefax: +36-1-795-0697 

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.  

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816 

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu 

 

8.6 Vitás kérdésekben a Felek a magyarországi békéltető testületekhez fordulhatnak. (3. 

melléklet) A vonatkozó hatályos jogszabály teljes terjedelemben az alábbi linken érhető 

el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV 

 

8.7 Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói 

jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online 

vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

 

 

9. Vegyes rendelkezések 

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

 

Gödöllő, 2020. július 1. 
  

http://jarasinfo.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató 

Elállási/Felmondási jog 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon 
belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási/felmondási határidő az (1....) . 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 
alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 
(3....) 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási/felmondási nyilatkozatát. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek 
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal 
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem 
terheli. (4.....) 

(5 ....) 

(6 ....) 

 

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez: 

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét: 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 
14 nap elteltével jár le”; 

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”; 

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az 
Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”; 

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a 
fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott 
időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 
14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 
átveszi az első terméket.” 



(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és 
elektronikus levelezési címét. 

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és 
nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes 
oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy 
benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön 
emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) 
haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.” 

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket 
elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig 
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a 
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.” 

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át 

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt: 

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy 

– „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét 
és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A 
határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”; 

és 

b) illessze be a megfelelőt: 

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy 

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy 

bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési 
költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A 
termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – 
Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A 
termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... 
[illessze be az összeget].”, vagy 

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a 
fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: 
„A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”; 

és 

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett 
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.” 

(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön 
kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén 
Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített 
szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon 
részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.” 



2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

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

 

 

Címzett:3  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5  

 

………………………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) neve:  
 
………………………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) címe:  
 
………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Kelt: …………………………………………………………………………………………… 

 
--------------------------------------------- 
 
3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-
számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 
4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 
5 A megfelelő jelölendő 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043#foot3
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043#foot4
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043#foot5
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043#foot_3_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043#foot_4_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043#foot_5_place


3. melléklet 

Békéltető testületek elérhetőségei 

 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 

Név: Mátyus Mariann 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

********************************************** 

 Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Név: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 

********************************************** 

 Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

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

Fax száma: (66) 324-976 

Név: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: 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 

Név: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

*********************************************** 

 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; 



 

*********************************************** 

 Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149 

Név: Dékány László, Jerney Zoltán 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

 

************************************************ 

 Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Név: Kirst László 

E-mail cím: fmkik@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 

Név: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

************************************************ 

 Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-749 

Fax száma: (52) 500-720 

Név: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: info@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 

Név: Pintérné Dobó Tünde 

E-mail cím: tunde@hkik.hu; 



 

************************************************ 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Név: 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 

Név: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 

************************************************* 

 Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

Név: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

************************************************* 

 Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 

Telefonszáma: (1)-269-0703 

Fax száma: (1)-269-0703 

Név: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

************************************************* 

 Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Név: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu; 

************************************************* 

mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
maito: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) 311-750 

Név: 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 

Név: Mátyás Tibor 

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 

Név: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

************************************************* 

 Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) 

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma) 

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-

0270-es mobilon) 

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

web: www.bekeltetesveszprem.hu 

 

************************************************* 

 Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 

Név: dr. Koczka Csaba 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 
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