
Bonmedibon Kft.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) Bonmedibon Kft. (2628 Szob, József Attila utca 5., 
adószám: 24359236-2-13, cg.: 13-09-216954) (továbbiakban: Szolgáltató) szerződéses 
jogviszonyban álló partnerei (továbbiakban Partner) és a Szolgáltató által üzemeltetett 
weboldalak: 
 - medibon.hu (Bonmedibon Kft.  - Közvetítő), 
- egeszsegugyelet.hu (Bonmedibon Kft. - Szerző), medibonmarket.hu (Bonmedibon Kft. - 
Közvetítő), medibonbolt.hu (Bonmedibon Kft. - Szolgáltató), medibon.hu/orvosajanlo(google 
űrlap) (Bonmedibon Kft. - Közvetítő) weboldalon (továbbiakban: weboldal/ak) keresztül 
nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: 
Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit, a weboldalak 
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. 
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. 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Bonmedibon Kft. 
A szolgáltató székhelye: 2628 Szob, József Attila utca 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@medibon.hu 
Cégjegyzék száma: 13-09-216954
Adószáma: 24359236-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 (30) 978 2741
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

RendszerNET Kft.
7030 Paks, Vadász utca 39.
Adószám: 22638232-2-17
Levelezés: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.
Telefon: +36-30-649-9247
info@szerverpark.eu 

A Partnerek adatai: medibon.hu/ajanlatok aloldalon található mindenkori hirdetésekben kerül
feltüntetésre

2.  ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
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értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés 
nélkül is irányadók. 

2.2. A jelen Szabályzat 2022. április 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a 
Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. 
Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal 
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Bonmedibon Kft. által üzemeltetett weboldalak, mint szerzői jogi mű szerzői jogi 
védelem alatt állnak. 

2.4. Szolgáltató a Szolgáltatás 95%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A 
rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 
munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható 
időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre 
értesítette Felhasználót és Partnert a weboldalon.

3.   ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF,
és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az 
adatkezelésekhez hozzájárul. 
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142765/2018 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) az irányadó.

4.   MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

4.1. A weboldalon megjelenített termékek, szolgáltatások csak online megvásárolhatók. A 
termékek tartalmazzák az Áfát. A házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat, csak a 
weboldalon meghatározott esetekben tartalmazza az ár, minden más esetben feltüntetésre
kerülnek az ezzel kapcsolatos további költségek.

4.2. A weboldalakon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről 
fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, 
bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

4.3. Amennyiben a weboldalakon akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen 
tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. 

4.4. Amennyiben a Szolgáltató és Partner 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 Partner nem köteles a terméket (bónt) 
hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő nyújtást, amelynek 

https://medibon.hu/download/adatkezelesi-tajekoztato.pdf


ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett 
ára  között,  amit  egy  átlagfogyasztónak  azonnal  észlelnie  szükséges.  A  Polgári  
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának 
kölcsönös  és  egybehangzó  kifejezésével  jön  létre.  Amennyiben  a  felek  nem  tudnak  
megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és 
egybehangzóan  kifejező  nyilatkozat,  abban  az  esetben  nem  beszélhetünk  érvényesen  
létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a 
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4.6. A medibonbolt.hu weboldalon történő vásárlásoknál, a rendeléseket feldolgozó cég adatai:
Webshippy Magyarország Kft. 
A megrendelés feldolgozó levelezési címe: 2151 Fót, 0221/12, 
az e-mail címe: info@webshippy.com, 
az adószáma: 25569421-2-13.

5.   RENDELÉS MENETE

5.1. A weboldalon történő termék (bón) megrendelésének visszaigazolásával szerződés jön  
létre a Felhasználó és a Szolgáltató vagy Partner között (Szolgáltató bón vásárlás esetén 
csupán közvetítő tevékenységet lát el a szerződés létrejötte érdekében).

5.2. Felhasználó, a Szolgáltató vagy Partnerek által felkínált terméket/szolgáltatást a Honlapon
keresztül közvetlenül tudja megvásárolni.

5.3. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalon/vagy regisztráció  
nélkül kezdi meg a vásárlást.

5.4. Felhasználó a medibon.hu weboldalon a Partnerek által felkínált, megvásárolni kívánt 
szolgáltatások, bónok  darabszámát beállítja aszerint, hogy saját részre, vagy ajándékozás 
céljából szeretné megvásárolni. A Szolgáltató egyéb weboldalain a Felhasználó a  
megvásárolni kívánt terméket/szolgáltatást a kosárba helyezi

5.5. Felhasználó kiválasztja a weboldalon fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:
Felhasználó a megrendelésének ellenértékét a következő módokon tudja 
kiegyenlíteni:

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával  fizetni  a  Szolgáltató  által  igénybe  vett  pénzügyi  szolgáltató
biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Átutalással:  Felhasználó  a  megrendelt  termékek  ellenértékét  a  visszaigazoló  e-
mailben  található  bankszámlára  3  napon  belül  köteles  átutalni.  Az  összeg
Szolgáltató  bankszámláján  történő  jóváírását  követően  a  Felhasználó  az  előre
meghatározott módon jogosult a termék(ek) átvételére. 

Fizetés Paypal-lal: A Paypal-lal történő vásárlás menete:

Az oldal  bal  oldalán jelennek meg a tranzakció  részletei,  jobb oldalon pedig két



választási lehetőség:

a) Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása
után  az  előre  megadott  bankkártya  részleges  adatait  látja  és  a  fizetendő
összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a
kártyát,  amivel  fizetni  szeretne,  majd  a  kiválasztás  után  a  Pay  Now  feliratra
kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a bolt oldalára.

b) Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy
Vendég  PayPal  hozzáféréssel  kiegyenlíteni  az  összeget,  anélkül  hogy
regisztrálnia  kellene  a  PayPal-nál.  Az  űrlap  a  következő  adatokat  kéri  be
(ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):

Country Ország

Card number Bankkártya száma

Payment Types Fizetés típusa

Expiration date Lejárati idő - a bankkártya 
lejárati ideje hh/éé sorrendben

CSC CSC kód - a kártya hátoldalán 
található háromjegyű biztonsági
kód (az aláírás mező felett 
jobbra);

First name Keresztnév

Last name Vezetéknév

Address line 1 Cím 1

Address line 2 Cím2 (ennek megadása nem 
kötelező)

City Város

State/Province/
Region

Megye

Postal code Irányítószám

Telephone Telefonszám - Kérjük, hogy 
valódi telefonszámot adjon meg,
amelyen a bankja is el tudja érni
szükség esetén. (Meg kell adni 
az országkódot és a 
körzetszámot)

Email cím Az itt megadott e-mail címre 
érkezik a visszaigazolás a 
fizetésről

Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Review and Continue” gombot a 
lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget
és a megrendelést. Ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. 
Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy 



időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a 
megrendelés feldolgozását.

6.   MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása akkor kezdődik, amikor a Szolgáltató megkapja az értesítést a 
sikeres fizetésről, illetve átutalásos vásárlás esetén a fizetés jóváhagyását követően.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5-10 munkanapon belül. Ha 
Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató 
Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában 
legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon 
belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

6.2. 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. 

6.3. Amennyiben a weboldalban 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 vevő elálljon a szerződéstől.

6.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. 

7.   ELÁLLÁS JOGA 

7.1. A magyar jogban a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza az elállási jog szabályait. 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 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a 
megrendelt terméket. A törvény értelmében a 14 napos elállási jog a rendelés leadásától 
számítva illeti meg a fogyasztót (“a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja 
és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja”). Tehát nem kell megvárnia, 
amíg a termék megérkezik.
A vásárló bármilyen, egyértelmű nyilatkozatával elállhat (például egy e-mailben, akár 
telefonon, vagy személyesen is), indokolnia sem kell, hogy miért. A Rendelet szövegéből 
kiindulva, az írásbeliség nem kritérium.

7.2. Az elállás közlését követően a Fogyasztónak 14 nap áll rendelkezésére, hogy visszaküldje a 
terméket, saját költségén. Fontos! A  feladásnak/elküldésnek kell megtörténnie 14 napon belül. 
A vállalkozás a termék árát mindaddig visszatarthatja, amíg az árut kézhez nem kapta 
(visszatartási jog). A termék megérkezését követően a vállalkozás 14 napon belül fizeti 
vissza a termék árát.

8.   GARANCIA, JÓTÁLLÁS 

8.1. Termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy 
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dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott 
fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás – terméktől és gyártótól függően minimálisan 12 hónap.

8.2. Garancia: Az áru megrendelésének visszaigazolásától számított 14 naptári napon belül indoklás
nélkül visszaléphet a vásárlástól a Vásárló, a Szolgáltató visszaküldi a Felhasználónak a termék
árát, amennyiben a Vásárló sértetlen állapotban visszaküldi a Szolgáltató részáre a terméket 
a hatályos magyar jogszabályok szerint.

8.3. Garancialevéllel rendelkező termék (készülék) meghibásodása esetén a termékhez mellékelt 
garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, 
továbbá Ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén.
A meghibásodott terméket a garanciális szervizpontra, vagy Ügyfélszolgálatunkra kell 
eljuttatnia, amelynek szállításáról Ön köteles gondoskodni. Portósan küldött csomagokat nem 
vesz át Ügyfélszolgálatunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

9.   KIVÉTELEK A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG ALÓL:

Webáruházunk kínálatában olyan termékek is találhatók, melyek esetében a Fogyasztó 
felbontás után nem gyakorolhatja az elállási jogot (pl.: vitaminok, étrend-kiegészítők, 
élelmiszerek stb.), ezzel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Tájékoztatásként a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa alapján a fogyasztó nem 
gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:

•d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

•e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból 

az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

10.   PANASZKEZELÉS 

10.1. A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos 
panaszunkat telefonon, e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője 
részére. Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban 
válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.

10.2. Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt 
köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban 
tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési 
lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, 
internetes elérhetőségét és levelezési címét.
Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 
megőrizni.
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken 
tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Bonmedibon Kft. 2628 Szob, József Attila utca 5.
Telefonszám: +36 (30) 978 2741
E-mail cím: kapcsolat@medibon.hu 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400

mailto:kapcsolat@medibon.hu


Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási 
hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. A panasz elbírálását 
követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – 
amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: 
http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető testület
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez 
fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A
közvetlen vitarendezés történhet telefonon, e-mailben. 
További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell 
benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

•a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;

•annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;

•ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a 

szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés 

teljesítésének helyét;

•a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik 

alátámasztják saját álláspontját;

•a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül

a vállalkozással;

•a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás 

ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári 

peres eljárást;

•tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.

végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó 
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó 
megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

A Fogyasztónak panasz esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek 
elérhetőségét itt találja:



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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;

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

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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„Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így 
ezen keresztül lehetőségük nyílik, 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.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol 
minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az 
eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető 
Testület látja el. [http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-
egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok]”

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

11.   VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a 
Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt 
nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét. 

Szob, 2022. április 30. 
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