
ADATKEZELÉS 

ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

Adatkezelési tájékoztató 

A www.ennifogyni.hu honlapot üzemeltető Földi Rita (továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt 

figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az 

egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.  

Adatkezelő 

• Név: Földi Rita E.V. 

• Adószám: 56530335-1-33 

• E-mail cím: info@ennifogyni.hu 

Adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató) 

• Név: Oleander Informatikai Kft. 

• Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7. 

• Email cím: iroda@honlap.hu  

Adatfeldolgozó (hírlevelek) 

• Név: Mailchimp 

• Székhely: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 
Atlanta, GA 30308 USA 

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók): 

• Futárszolgálat vagy GLS pont választása esetén: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 

Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44) 

• Postai kiszállítás esetén: 

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-

042463, adószáma: 10901232-2-44) 

  

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános 

Szerződési Feltételeit. 



  

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez? 

Számlázz.hu: számla kiállítás és megőrzés – adatkezelési tájékoztató 

 

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása 

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 

felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap 

használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes 

megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. 

Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési 

nyilatkozatában foglaltak irányadók.  

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a 

hatékony működés érdekében. 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a 

Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a 

látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP 

adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a 

Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. 

Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu  

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a hírlevelekhez a Mailchimp 

szolgáltatásai veszi igénybe. A Mailchimp adatvédelmi tájékoztatója itt érhető 

el: https://mailchimp.com/legal/ 

 

Cookiek használata 

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő 

cookiek használatát. 

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség 

rendszer 

általános sütik 

nem igényel A webes alkalmazás 

működéséért felelős 

alap süti. 

A honlap 

működésének 

biztosítása. 

böngésző 

bezárásáig 

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu


rendszer 

általános sütik 

igényel A webes alkalmazás 

betöltését követően 

további funkciókhoz 

való hozzáféréséért 

szükséges 

hozzájárulni a 

sütikhez. 

Cookie használat 

engedélyezése és 

a 18 év feletti 

személy 

hozzájárulása. 

365 nap 

rendszer 

funkció sütik 

nem igényel A könnyebb 

működéshez és a 

személyre szabáshoz 

szükséges sütik. 

A rendszer teljes 

funkcionalitását 

tudja elérni vele a 

felhasználó, ezek 

nélkül számos 

dolog nem 

működik. 

böngésző 

bezárásáig 

rendszer 

nyomkövető 

sütik 

igényel Méréshez szükséges 

illetve a felhasználói 

élmény 

kialakításához 

szükséges. 

Statisztika 

készítése. 

365 nap 

nyomkövető 

süti 

(harmadik 

féltől 

származó) 

nem igényel Új látogatók 

azonosítására és a 

webes 

nyomkövetésre 

alkalmas. Van 

rendszerbe integrált 

és van, amit 

egyénileg is 

beállíthat. (Google, 

Facebook, Twitter, 

AddThis) 

Google Adwords 

konverziókövetés 

cookieval az 

adWords 

hirdetések 

hatékonyságának 

mérése. 

30 nap 

Cookiek letiltása 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek 

használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az 

eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el. Az 

alábbiakban a három leggyakrabban használt böngésző cookie beállításait mutatjuk be, így 

lehetőségük van a cookiek tiltására.  



Chrome 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság 

szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és 

olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy 

inaktiválható a funkció. 

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies 

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült. 

 

Firefox 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság 

menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a 

weboldal hibáját okozhatja)”.  

Böngésző url: about:preferences#privacy  

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült. 

 

Edge 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k 

szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata. 

Böngésző url: nincs 

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült. 

 

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban 

olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az 

alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor.  

Tevékenység megnevezése 

és az adatkezelés célja 
Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Honlap látogatása 

Cél a honlap rendeltetésszerű 

és színvonalas működésének 

biztosítása, 

a szolgáltatásaink 

társaságunk 

jogos érdeke 

IP cím 

a látogatás időpontja 

a meglátogatott 

aloldalak adatai, 

nem releváns 

chrome://settings/content/cookies
chrome://preferences/#privacy


minőségének ellenőrzése és 

javítása, 

a rosszindulatú, honlapunkat 

támadó látogatók 

beazonosítás, 

a látogatottság mérésére, 

statisztikai célok 

az Ön által használt 

operációs rendszer és 

böngésző típusa 

Űrlap beküldése 

Az űrlapok célja a 

kapcsolatfelvétel az űrlapon 

leírt téma vonatkozásában. 

Űrlapok: 

Kapcsolatfelvétel  

Enni és Fogyni e-book 

megrendelés 

Fitnesz Édességek könyv 

megrendelés 

Érdeklődés leadás megjelenő 

könyvekre 

  

hozzájárulás név 

email cím 

IP cím 

dátum 

e-book és könyv 

megrendelése esetén 

a fentieken kívül a 

továbbiak: 

számlázási cím 

adószám (cég esetén) 

  

  

180 nap 

Hírlevél feliratkozás 

a szolgáltatáshoz 

hozzájárulóknak a Társaság 

személyre szabott marketing 

ajánlatokat készít és küld, 

őket üzletszerzési célból 

megkeresi, illetve a Társaság 

által forgalmazott 

termékekről és 

szolgáltatásokról 

tájékoztatókat küld. 

hozzájárulás név 

email cím 

IP cím 

dátum 

hírlevélről történő 

leiratkozásig 

Hozzászólás cikkhez hozzájárulás név 

email cím 

IP cím 

visszavonásig 



dátum 

Hozzászólás adatlaphoz, 

vendégkönyvhöz 

hozzájárulás név 

email cím 

IP cím 

dátum 

visszavonásig 

Ügyintézés, panasz 

• észrevételre, 

panaszra 

válaszadás 

• jogi kötelezettség 

• teljes név 

• e-mail cím 

• telefonszám 

• levelezési cím 

• egyéb személyes 

üzenet 

• 5 évig 

hozzájárulás név 

email cím 

IP cím 

dátum 

visszavonásig 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az e-mail, illetve postacímünkön kérhet további 

tájékoztatást, válaszunkat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 28 napon belül megküldjük 

Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

Fenti esetekben a legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a 

számlázáshoz, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, 

ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, 

szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő 

tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok a Szerződés megszűnését követő 180. naptári 

nap törlésre kerülnek. 

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes 

adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a 

Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor 

fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. 

A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.  

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 

vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 



• a regisztráció törlésével, 

• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 

• a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy 

felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.  

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  3  napos határidővel 

vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos 

érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is 

kezelhetünk.  

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt 

követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának 

megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – 

megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás 

lefolytatásának időtartama alatt.  

Egyéb adatkezelési kérdések 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink 

esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön 

hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.  

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre 

bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási 

kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges mértékben.  

A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és 

munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – 

jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.  

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint 

biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan 

hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen 

egyéb jogosulatlan felhasználástól.  

Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Ön az adatkezelésről 

• tájékoztatást kérhet, 

• kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, 

kiegészítését, 



• tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a 

kötelező adatkezelés kivételével), 

• bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 

• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).  

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

• Telefon: +36 (1) 391-1400 

• Fax: +36 (1) 391-1410 

• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a 

megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

• adatairól, 

• azok forrásáról, 

• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 

• az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységükről, 

• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 

megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 

• az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről.  

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 28 napon belül adjuk meg 

tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett 

költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a 

tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben 

tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.  

https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
https://naih.hu/


Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, 

továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve 

akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.  

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem 

kézhezvételét követő 28 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton 

közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 

fordulás lehetőségéről.  

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 28 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről 

Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, 

abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért 

egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.  

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett 

választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat 

panasszal.  

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 

egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg 

Társaságunkat.  

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások 

betartására: 

• Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk, 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezeléséről, 

• 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

• 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Polgári Törvénykönyvről, 

• 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről, 



• 2003. évi C. törvény (Ehtv) az elektronikus hírközlésről, 

• 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) a fogyasztóvédelemről, 

• 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, 

• 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól, 

• az "Online Privacy Alliance" ajánlásai.  

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a 

szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakat. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele 

a https://www.lifeandtrend.hu/adatkezeles honlapon történik.  

Az adatkezelési tájékoztató letölthető formában az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: 

https://www.lifeandtrend.hu/adatkezeles 

 

  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Földi Rita E.V. (továbbiakban: 

Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ennifogyni.hu weboldalon keresztül nyújtott 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait 

és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az 

ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ennifogyni.hu weboldalon 

keresztül történik. 

Szolgáltató Adatai: 

Név: Földi Rita e.v. 

Székhely és levelezési cím: 2225 Üllő, Kertekalja u. 1/a 

Nyilvántartási szám: 55185798 

Adószám: 56530335-1-33 

E-mail cím: info@ennifogyni.hu 

  

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

https://www.lifeandtrend.hu/adatkezeles
https://www.lifeandtrend.hu/adatkezeles


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ennifogyni.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) 

keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre 

Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

1.2. A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen 

ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.3. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és 

következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. 

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt 

szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. 

1.4. A szerződés nyelve magyar. 

2. Megrendelés 

2.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó 

utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. 

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön 

jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a 

kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható. 

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja 

azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás 

a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, 

különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy 

becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os 

árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a 

helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A 

weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól 

eltérhetnek. 

2.5. A megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése 

szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a 

Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési 

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 

felelősség nem terheli. 

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelem” feliratra kattintást követően 

kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél 

részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

4. Adatbeviteli hibák javítása 



4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való 

elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, 

automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, 

mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során 

megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés 

dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, 

szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az 

Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem 

kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. 

5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a 

visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a 

Szolgáltató felé. 

5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt 

tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének 

rendelkezéseit. 

6. Szállítási és fizetési feltételek 

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut a Magyar Posta Zrt. 

igénybevételével vagy a GLS futárszolgálattal szállítja házhoz. A Szolgáltató a szállítási díj 

változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel 

egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

6.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött 

rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 

6.3. A Weboldalon megrendelt terméket az Ügyfél utalással tudja kifizetni. A megrendelt 

termékről díjbekérő kerül kiállításra, amely e-mailben megküldésre kerül az Ügyfél részére. A 

díjbekérőn szereplő összeg kiegyenlítése után a termék eljuttatásra került az Ügyfélhez. 

7. Elállás jog 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül 

eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, 

valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban 

„Fogyasztó”). 



Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a) a terméknek, 

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül 

elállni. 

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja 

közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 

45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” 

és az „e” pontban meghatározottak esetén: „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; „olyan zárt csomagolású termék 

tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után 

nem küldhető vissza. 

Fogyasztót abban az esetben sem illeti meg az elállási jog olyan termékek esetében amelyek 

felbontás után romlandóak vagy minőségüket rövid ideig őrzik meg, ha a terméket védő közvetlen 

csomagolást megbontotta és/vagy a terméket védő közvetlen csomagolást felsértette vagy 

szennyeződést okozott rajta és/vagy megkezdte rendeltetésszerű használatát. Amennyiben a 

fogyasztó nem nyitotta/bontotta meg ezen termékek közvetlen csomagolását és nem szennyezte 

be azt, úgy elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. 

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete 

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen 

ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó 

határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási 

nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási 

nyilatkozatának megérkezését. 

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó 

az erre irányuló nyilatkozatát az átvételtől számított 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári 

napon) elküldi a Szolgáltatónak. 



7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő 

értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás 

szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően 

bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a 

Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 

napon belül visszaküldeni. 

7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi 

(postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve 

ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a 

visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás 

költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás 

költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak 

a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét 

Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. 

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék 

visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem 

terheli. 

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó 

által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget 

is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató 

által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A 

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, 

vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató 

a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 

módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez 

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót 

semmilyen többletköltség nem terheli. 

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett 

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges 

használatot meghaladó használat miatt következett be. 

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését 

megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a 

Szolgáltató ésszerű költségeit. 



7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve 

ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó 

kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - 

megtérítését. 

8. Jótállás 

8.1. Kötelező jótállás 

8.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama 

alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem 

rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél 

részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja 

végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós 

fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 

mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír 

elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés 

keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A megrendelt termékekre a Ptk. szabályai szerint szavatosságot vállalunk. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően 

lépett fel, így például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak 

megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési 

útmutató hibájára vezethető vissza) 

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül 

hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 

- elemi kár, természeti csapás okozta. 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott 

jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény 

teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 

termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény 

teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. 

- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő 

határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a 

kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a 



vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy 

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 

helye. 

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 

munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, 

hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható 

rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. 

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon 

belül elvégezze. 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket 

nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének 

kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás 

következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt 

kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, 

egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból 

fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és 

termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.. 

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél 

Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján. 

8.2. Önkéntes jótállás 

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék 

ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti 

időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát 

legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő 

adatok útján közli. 

9. Szavatosság 

9.1. Kellékszavatosság 

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel 



időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért 

a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési 

határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. 

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 

éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül 

az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye 

teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az 

Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását 

vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – 

végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés 

költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a 

hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye 

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a 

terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen 

esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, 

vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. 

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból 

keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A 

teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az 

általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - 

elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem 

minősül érvényesítettnek. 

9.2. Termékszavatosság 

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – 

az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt 

érvényesíthet. 

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt 

kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 

érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt 

termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval 

szemben érvényesítheti. 



9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az 

Ügyfélnek kell bizonyítania. 

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor 

hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban 

szereplő tulajdonságokkal. 

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 

számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a 

hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől 

számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés 

késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

(Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. 

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) 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. 

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot 

bizonyítania. 

12. Jogérvényesítési lehetőségek 

12.1. Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 

alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

E-mail: info@ennifogyni.hu 

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti 

elérhetőségeken terjesztheti elő. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles 

megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez 

eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó 

érdemi válaszában megindokolni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig 

megőrizni. 

mailto:info@ennifogyni.hu


12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 

állnak nyitva az Ügyfél számára: 

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak 

megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 

hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint 

illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi 

szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 

fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet 

a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény 

szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, 

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 

kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 

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

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: 06 (1) 488 21 86 

Telefon: 06 (1) 488 21 31 

• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 

valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint. 

• Online vitarendezési platformon. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a 

fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online 

vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve 

a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság 

meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy 

szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az 

online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, 

közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online 

vitarendezési platform itt érhető: 

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



13. Egyéb rendelkezések 

13.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató 

a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. 

  

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 


