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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, 

nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A 

weboldal működésével, megrendelési-jelentkezési folyamatával kapcsolatosan felmerülő 

kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.kmtakademia.hu/) és aldomainjein történő 

jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő 

weboldalról: www.kmtakademia/aszf/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az 

alábbi linkről:   

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:  

A szolgáltató neve: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft. 

A szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Francia út 39/B. 2. em. 7. 

Adószám: 14925384-2-42 

Cégjegyzék szám: 01 09 926297  

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhelyszolgáltató neve, címe, e-mail címe: Websupport Magyarország Kft. 

A táhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

A tárhelyszolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: 01-09-381419 

A tárhelyszolgáltató adószáma: 25138205-2-41 

A tárhelyszolgáltató elérhetősége: munkanapokon, 7-től 19 óráig Telefon: +36 1 700 2323  

Email: info@mhosting.hu, Web: https://www.mhosting.hu 

A Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a meghatározott 

időintervallumokban:  

Telefonon: +36 20 330 422  

Elérhető szerda 08.00-10.00 óráig, csütörtök 15-17 óráig. 

Az ügyfélszolgálat a fenti időintervallumon kívül szünetel. 

E-mail cím: kmtakademia@gmail.com 

Üzenet: A „Kapcsolat” menüpont alatt elérhető üzenetküldési lehetőség. Az ilyen úton érkező 

e-mailekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.  

 

   

 

http://www.kmtakademia/aszf/
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2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK  

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra  

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető 

Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás nyújtásának, valamint a 

megrendelés nyelve a magyar. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a 

felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös 

tekintettel a  

-           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,  

-           Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),  

-           a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,  

-           a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,  

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

(II. 26.) Korm. rendeletre,  

-           a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom 

szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes 

szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,  

-           az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,  

-           a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvényre,  

-           a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvényre.  

2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete, és az 

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

weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 

tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

2.3. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk 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.  
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A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem 

tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.  

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 

webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és 

az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.  

   

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE  

A webáruházban forgalmazott termékek köre: könyv, eszközkészlet, tanulási segédletek 

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 honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél 

szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.  

Az áruházban található termékek csak online vásárolhatók meg, fizikai boltot nem 

üzemeltetünk. 

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért  

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az 

Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal 

nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan 

kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve 

szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az 

Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét 

Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét 

kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz 

tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és 

meggátolhatja a szerződés létrejöttét.  

3.2. Eljárás hibás ár esetén  

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:  

• 0 Ft-os ár, 

• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os 

termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék), 

• nyilvánvalóan hibás ár, például 10.000 forint helyett 1000 forint. 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő 

megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy 

megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a 

megrendelést.  
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  4. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS 

4.1. Amennyiben regisztrálni szeretne, úgy meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat 

is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, valamint a későbbi 

belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs 

feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az 

általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi 

azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik 

személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő 

felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy 

az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat 

az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor 

lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy 

valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt 

az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció ingyenes és kötelezettségekkel nem jár. 

4.2. Vásárlás  

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és 

ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, 

ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie a 

vásárlásnál megjelölt szállítási díjjal kiegészülve. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. 

A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az 

a termékleírásban külön kiemelésre kerül.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!  

5. A rendelés menete  

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is, illetve a rendeléshez nem 

szükséges regisztráció, azonban a megrendeléssel automatikusan regisztrálja a rendszer. A 

regisztrációt a következő menüpont alatt találja. Ha Ön regisztrált Vásárló, de elfelejtette 

jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail 

címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont 

segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg 

a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált 

e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat. 

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges 

számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége 

keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.  

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra 

kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket 

eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár 

frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak 

megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.  
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Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a 

„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.  

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által 

kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár, illetve 

kiválaszthatja a szállítási módot, melynek költsége az opciók mellett fel van tüntetve.  

A szövegdobozok kitöltését követően folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a 

„Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a 

Kosár tartalmához. A vásárlás folytatásával az összegző oldalra érkezik. Itt láthatja 

összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, 

számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már 

nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).  

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):  

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni 

kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” 

gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek 

az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya 

alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.  

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát 

megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása 

esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. 

Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem 

igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.  

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte  

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató 

legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 2 munkanapon belül e-mail útján 

visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött 

visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.  

   

6. A MEGRENDELT TERMÉK ELLENÉRTÉKÉNEK ÉS A SZÁLLÍTÁS DÍJÁNAK 

FIZETÉSÉNEK MÓDJA  

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja  

Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a 

visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre 

hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt 

összeget jóváírják a bankszámlánkon, ezt követően adjuk át szállításra a terméket. 

Amennyiben az átutalás nem történik meg a díjbekérőn feltüntetett határidőig, úgy a 

Szolgáltató a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem 

érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő 
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jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő 

átvételére.  

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden 

költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a 

kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy 

hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv 

nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.  

6.2. Szállítás módjai és díjszabása  

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein 

keresztül – a Vásárló által a megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre 

eljuttatja. 

A Szolgáltató szerződött szállítási partnere a Magyar Posta Zrt., és a GLS General Logistics 

System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS). 

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő 

dokumentumok elküldését. 

A Szolgáltató a külföldre történő szállítást az alábbi országokba vállalja: Szlovákia, 

Szlovénia, Ausztria, Románia, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Németország, 

Hollandia, Luxemburg, Dánia, Franciaország, Olaszország, Írország. Más országokból történő 

megrendelés esetén a megrendelést egyedileg kezeljük, a szállítási költséget a logisztikai 

partnereink díjszabása alapján számítjuk, az esetleg felmerülő vámköltségeket pedig a csomag 

átvételekor készpénzben kell kiegyenlíteni. 

A megrendelt terméket személyesen is átveheti előre egyeztetett időpontban, a Szolgáltató 

által meghatározott helyen.  

6.3. Szállítási módok és díjak 

A honlapon feltüntetett aktuális díjszabások szerint alakul a szállítás díjszabása.   

 Belföldi szállítási 

cím 

Külföldi szállítási 

cím 

Választható 

szállítási mód 

Könyv 

termékkategória 
1.500 Ft 3.500 Ft 

Magyar Posta 

ajánlott küldemény 

Eszköz 

termékkategória 
0 Ft 12.500 Ft 

• GLS 

futárszolgálat 

• MPL postán 

maradó csomag 

• Személyes átvétel 

tanfolyamon 

• Személyes átvétel 

Budapesten 

 

6.4. Szállítási határidő: Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától 

számított 2-7 munkanap.   
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7. ELÁLLÁS JOGA  

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN  

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról  

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása 

vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek 

nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!  

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

elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát  

a. termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

b. a terméknek, 

c. 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 

meghatározott 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.  

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása  

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

egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával 

gyakorolhatja.  

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni 

szíveskedjenek:  

(Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft. 

1143 Budapest, Francia út 39/B. 2. em. 7. 

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége  

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.  
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Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles 

elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján 

is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.  

7.4. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e 

szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a 

szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül 

felmondani a szerződést.  

7.4.1. Az elállási/felmondási határidő  

a)         termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap 

elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő 

harmadik személy a terméket átveszi;  

b)         több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen 

Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az 

utolsó termék átveszi;  

c)         több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a 

Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy 

darabot átveszi;  

d)         valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és 

a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.  

7.4.2. Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát 

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. 

Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.  

Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő mintát is, 

tartalmát innen kimásolhatja:  

---  

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta  

Címzett: (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft. 

Postacím: 1143 Budapest, Francia út 39/B. 2. em. 7. 

E-mail: kmtakademia@gmail.com 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy 

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

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  
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Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  

A fogyasztó neve:  

A fogyasztó címe:  

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):  

Kelt:  

Aláírás:  

---  

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő 

lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján 

szóban bejelenti azt. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát 

az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.  

Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott külső csomagolás azonban a termék 

használata, megrongálása, eredeti állapotának megbontása, illetve füzetek esetén azok 

kitöltése igen. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége a 

Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal 

történő előzetes időpont egyeztetés után.  

Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is 

köteles visszatéríteni Felhasználó részére.  

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható  

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási 

jogát 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; 

• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.  
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8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG  

8.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.    

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?  

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet 

kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó 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 

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől 

is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 

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

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?  

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, 

de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor 

felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves (vállalkozás esetén 1 

éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a 

Felhasználó fogyasztónak minősül)?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 

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

szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap 

eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert 

hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

   

Termékszavatosság  

8.6. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?  

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

8.7. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?  
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Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti.  

8.8. 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.   

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 

számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 

jogosultságát elveszti.  

8.10. 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 a 

Felhasználónak kell bizonyítania.  

8.11. 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.  

   

8.12 Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?  

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 

új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott 

meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.  

   

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK  
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A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. 

törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. 

kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

   

 

 

10. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ 

FELHASZNÁLÓK ESETÉN)  

10.1. Panaszok kezelésének leírása, békéltető testületek felsorolása  

A szolgáltatásra, a forgalmazással, értékesítéssel kapcsolatban panaszával fordulhat a 

Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:  

(Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft. – Kulcsár György  

Székhely: 1143 Budapest, Francia út 39/B. 2. em. 7. 

Postacím: 1143 Budapest, Francia út 39/B. 2. em. 7.  

Telefonszám: +36 70 213 7387 

Email: kmtakademia@gmail.com 

A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez 

nem lehetséges, a benyújtott panaszra 30 napon belül írásban válaszol. A Szolgáltató a 

panaszról jegyzőkönyvet köteles készíteni és azonosító számmal köteles ellátni. A panasz 

elutasítása esetén a Szolgáltató köteles írásban indokolni.  

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a következőket:  

-         a panaszt tevő neve, lakcíme  

-         a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja  

-         a panasz részletes leírása, bizonyítékok, dokumentumok  

-         a Szolgáltató nyilatkozata a panasszal kapcsolatosan  

-         a jegyzőkönyvet felvevő személy, a panaszt tevő aláírása  

-         a jegyzőkönyv felvételének ideje, helye  

-         a panasz azonosítószáma.  

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyvet három évig őrizni. A Szolgáltató a Felhasználó 

panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a panaszt tevőt arról, hogy 

panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak 

arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe 

veszi-e a békéltető testületi eljárást.  
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Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a 

Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.  

10.1.1. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 

bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 

szerint. 

10.1.2. Ha a panaszt tevő az Európai Unióban él, az  interneten  vásárolt termékre, 

szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi 

online vitarendezési eszközét.  

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja  

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr   

10.1.3. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, 

alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, 

tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok 

alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei 

kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes 

kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.  

A panaszt tevő panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi 

hatósághoz is:  

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. fszt. 

Telefon: 36 1 450-2598 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

10.1.4 A panaszt tevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi 

szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés 

megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák 

mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. A Szolgáltatót a békéltető 

testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  

Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a 

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

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  

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek%20oldalon.%20
http://www.bekeltetes.hu/
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
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Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti 

Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez 

kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei 

megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu/ oldalon.  

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett 

független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági 

eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek 

eredménytelensége esetén pedig, az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, 

gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

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 fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület 

megjelölését, 

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 

megkísérelte a vitás ügy rendezését 

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, 

a testület döntésére irányuló indítványt, 

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 
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A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 

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

 

 

 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

 

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. 

 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
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Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099 

 

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület 

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

 

Telefonszám: 06-1-488-2131 

 

Fax: 06-1-488-2186 

 

E-mail: bekelteto.testulet@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  
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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: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. 

 

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. 
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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 

 

Fax: 06-88-412-150 

 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

 

Zala Megyei Békéltető Testület 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

 

Telefonszám: 06-92-550-513 
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Fax: 06-92-550-525 

 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

   

 

 

 

11. SZERZŐI JOGOK  

11.1. Termékekre vonatkozó szerzői jogok  

A (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft-től származó összes termék a Szolgáltató tulajdonát 

képezi. Az itt megtalálható tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a 

nemzetközi jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak másolása, módosítása, 

sokszorosítása, felhasználása, rá mutató linkek létrehozása, értékesítése, felhasználása, 

közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak a Szolgáltató engedélyével 

történhet.  

11.2. Webhelyen található tartalmak  

A webhelyen található összes szerzői tartalom (szövegek, kialakítás, képanyagok, ábrák, 

hanganyagot, audiovizuális tartalmak, felvételek stb.) a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt 

megtalálható tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi jogi 

törvények védelme alatt állnak. A tartalmak másolása, módosítása, sokszorosítása, 

felhasználása, rá mutató linkek létrehozása, értékesítése, felhasználása, közcélú vagy 

kereskedelmi célra történő felhasználása csak a Szolgáltató engedélyével történhet.  

12. ADATVÉDELEM  

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.kmtakademia.hu/adatvedelmi-

iranyelvek/ oldalon.  

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

Telefon: +36 1 391 1400  

Fax: +36 1 391 1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

http://www.kmtakademia.hu/adatvedelmi-iranyelvek/
http://www.kmtakademia.hu/adatvedelmi-iranyelvek/
tel:+36%201%20391%201400
tel:+36%201%20391%201410
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Webhely: http://www.naih.hu/   

12.1. Értékelések kezelése  

A www.kmtakademia.hu weboldalon értékelés írására van lehetőség. Az értékelés írásához 

szükséges felhasználónév megjelenik a weboldalon, a személyes adatok közléséért, 

felismerhetőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az értékelés tartalmáért az 

értékelést író vállal felelősséget.  

A Szolgáltató nem engedélyezi a vallási, hovatartozási, nemi és politikai megkülönböztetéssel 

kapcsolatos értékelések megosztását, ezek azonnal törlésre kerülnek, valamint nem 

engedélyezett az obszcén, vírust okozó, kereskedelmi és politikai hozzászólás sem.  

A Szolgáltatónak jogában áll a valótlan, nem megalapozott értékeléseket alapos mérlegelés 

után törölni.  

Az értékelések utólagosan nem szerkeszthetőek, így pontatlanság esetén az értékelés 

egészében törlésre kerül.  

Az értékelések törlését kérheti az Értékelő is, amennyiben az értékelés beazonosítható és 

összeköthető a törlést kezdeményezővel.  

A Szolgáltató körültekintően ügyel az oldalon megjelenő értékelésekre, azonban, ha az oldal 

felhasználói olyan értékelést észlelnek, mely sértő, de még látható az oldalon, kötelesek 

azonnal jelezni a Szolgáltató felé az elérhetőségeik egyikén.    

14.  A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása 

és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.  

   

Budapest, 2022.10.15.  

   

   

 

http://www.naih.hu/
http://www.kmtakademia.hu/

