
 

 
 

 
 
 
 
 

Általános Szerződési 
Feltételek 

 
 
 

Az Aktualis-MA.hu domain nevű oldalon elérhető 
élőszavas képzési szolgáltatások igénybevételéhez. 

  



 

 
 

 
Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) a MAVOR Legal Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, 
vállalkozó) és a www.aktualis-ma.hu oldalon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) 
igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza.  
 
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatásra, amely a www.aktualis-ma.hu oldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül történik. A 
weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) az irányadó. 
 
Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és a MAVOR Legal Kft. között jön létre, 
nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli 
szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen megállapodás bármely 
fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A szolgáltatás 
működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott 
elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.aktualis-ma.hu 
weboldalon és letölthető a http://www.aktualis-ma.hu/aszf/2017 címről. A tájékoztató módosításai a 
fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  
 
1. Szolgáltatói adatok: 
 
1.1. Szolgáltató adatai 
 
Cégnév:     MAVOR Legal Kft. 
Székhely:     1033 Budapest, Hévízi út. 6/C.  
Levelezési cím:    4001 Debrecen, Pf. 253.  
Cégjegyzékszám:   01-09-377346 
Bejegyző Bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám:    25810648-2-41 
Statisztikai számjel:   25810648-8230-113-09 
Bankszámlaszám:   11738008-21378052-00000000 OTP Bank  
Szerződés nyelve:   magyar  
Képviselő:     Mándra Judit Imola 
Telefon:    +36 70 586 7791 
E-mail:     info@aktualis-ma.hu 
 
1.2. Tárhelyszolgáltató adatai: 
 
Cégnév:    Atyi Alexandra egyéni vállalkozó 
Székhely:    4030 Debrecen, Muskotály utca 18. 
Nyilvántartási szám:    51999812 
Adószám:     68614476-1-29  

Elérhetőség:     +36 (30) 719-3402; info@design-store.hu   



 

 
 

2. Alapvető rendelkezések 
 
2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar 
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is 
irányadóak.  
 
2.2. A jelen szabályzat 2020. szeptember 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult 
egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató a 
weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül időnként 
megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A szolgáltatás tovább használatával a 
felhasználó automatikusan (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított feltételeket. 
 
2.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” 
alapon működik. 
 
2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete és az abban 
megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata 
során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, 
letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
 
2.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A 
jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző 
tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. 
 
2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános 
Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges. 
 
2.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás(ok) teljesítését 
(szervezését, lebonyolítását) a „jelentkezés” elküldését követően a Szolgáltató azonnal megkezdi. 
 
 
3. Értelmező rendelkezések:  
 
3.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy 
 
3.2. Szolgáltatás: A www.aktualis-ma.hu oldalon elérhető szolgáltatás, mely 
konferenciákra/tréningekre/képzésekre és egyéb – itt fel nem sorolt – rendezvényekre való részvételt 
biztosít a Felhasználó számára.  
 
3.3. Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a jelentkezés elküldésével részvételi 
lehetőséget szerez az általa választott programra.  
 
4. A szolgáltatás bemutatása 
 
4.1. Az elérhető szolgáltatások a weboldal felső menüsorában található „Élőszavas képzések” 
menüpont alatt találhatóak.  



 

 
 

 
4.2. Konferenciáink során a résztvevők egy adott szakmával/szakterülettel kapcsolatban átfogó 
módon mélyíthetik el tudásukat, illetve tehetnek szert az aktuális törvényi változások ismereteire. Az 
előadásainkon neves egyetemi, hatósági, vállalati és tanácsadó szakértők biztosítják a témakörök 
sokoldalú körbejárását, ahol az elméleti ismeretek mellett gyakorlati feladatok és az interaktív 
feldolgozásmód segítik, hogy a résztvevők konkrét, a napi gyakorlatba közvetlenül átültethető tudásra 
tegyenek szert. Lehetőség nyílik arra is, hogy az konferencián/előadáson történő részvételről igazolást 
kapjanak a megjelentek, előzetes jelzést követően. Lehetőség nyílik arra is, hogy a képzés elvégzéséről 
a résztvevők igazolást szerezzenek. 
 
4.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató fő kötelezettsége a rendezvények 
lebonyolítása, így az azon elhangzott információkért, illetve a felhasználó esetleges elégedetlenségéért 
felelősséget nem vállal.  
 
5. A szolgáltatás igénybevétele  
 
5.1. Felhasználónak az adott rendezvényre való kattintással tudja kiválasztani az adott képzést.  
 
5.2. Jelentkezés: Az adott rendezvény (képzés) kiválasztását követően a jegyek számának 
beállításával léphet tovább. A személyes adatok megadását követően a számlázási adatokat kell 
megadni, majd ki kell választani a fizetési módot.  
 
5.2.1.  Az Ügyfél a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett 
Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt 
adatkezelésekhez hozzájárul. 
 
5.2.2. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót 
nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél az általa megadott személyes adatokat 
illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi.  
 
5.2.3. Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer 
általi jelentkezés kitöltés tilos. 
 
5.2.4. Minden rendezvényre történő regisztrációt a beérkezést követően, legkésőbb 48 órán belül 
visszaigazolunk, melyet e-mailben megküldünk az Ügyfél jelentkezésekor megadott e-mail címre. A 
visszaigazoló e-mailhez csatolt dokumentum alapján az Ügyfél ellenőrizheti a mindenkori rendezvény 
meghirdetett részleteit (időpontját, helyszínét, díját) és a kiegyenlítéshez szükséges részleteket. A 
jelentkezés (regisztráció) szolgáltató általi visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési 
kötelezettséget von maga után!  
 
5.2.5. A banki befizetést követően a Szolgáltató 3 munkanapon belül pénzügyileg feldolgozza a 
befizetést és megküldi elektronikus úton a számlát.  
 
 
6. Fizetési feltételek, számlázás, díjak 
 
6.1. A részvételi díj teljesítésére jelenleg két formában van lehetőség:  



 

 
 

•  átutalás. 
•  bankkártyás fizetés  

 
6.2. A részvételi díjat az OTP Bank: 11738008-21378052 számlaszámra az automatikus visszaigazoló 
emailben található adatok alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj teljes ellenértékének beérkezése 
esetén, a beérkezési nap, mint teljesítés időpontja számla kerül kiállításra. Utólagos pénzügyi teljesítés 
esetén: a konferencia időpontja, mint teljesítési időpont kerül megjelölésre a számlán. A részvételi díj 
catering szolgáltatást is tartalmaz, mely külön tételként kerül számlázásra. A számla kiállítását követően 
15 napon belül postázzuk ügyfeleink részére, amennyiben postai úton kérte a számla megküldését. „E-
mailben kérem” megjelölés esetén 7 napon belül küldjük a megadott e-mailcímre. 
 
6.3. Bankkártyás fizetés a BARION rendszerén keresztül történik. A Barion elektronikus fizetéseket 
lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött 
egyenleggel fizetni a rendezvényekért6képzésekért. 
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, 
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati 
dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. 
 
Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen 
sem, a fizetéshez elég az e-mailcímet és jelszót.  
 
Fizetéshez használható:  
• Mastercard vagy Maestro bankkártyádat 
• Visa vagy Electron bankkártyádat 
• Amex bankkártyádat 
 
Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenleget, amelyet átutalással 
vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az 
esetben e-mailcím és jelszó megadásával tud fizetni. 
 
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, 
valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. 
 
A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és 
visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes. 
 
A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig 
ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya 
adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát 
Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.  
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult 
bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint 
alakították ki. 
További információ és ingyenes regisztráció a barion oldalán: www.barion.com  
 
6.4. Az adott rendezvény részvételi díja a rendezvényre való kattintással a jegyvásárlás 
menüpontban, de minden lap alján is megtalálható.  

http://www.barion.com/


 

 
 

 
6.5. A fizetési kötelezettségének 90 napot meghaladó késedelmes teljesítése esetén Társaságunk a 
Ptk. 6:155. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a késedelmi kamatra, továbbá a behajtással 
kapcsolatos egyéb költésekre (ügyvédi munkadíj, illeték, egyéb díj) is jogosult.  
 
7. Licenc kikötések 
 
7.1. Licenc kikötések 
 
7.1.1. A www.aktualis-ma.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatást bármely Internettel rendelkező 
mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem jogosult a szolgáltatást bérbe adni, 
kölcsönadni, tovább értékesíteni vagy tovább lízingelni. Tilos a weboldalon lévő programot visszafejteni, 
feltörni, megpróbálni a forrás kódot megfejteni, a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve 
elérhetetlenné tenni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után.  
 
8. Szellemi tulajdonjog 
 
8.1. Az aktualis-ma.hu oldalon elérhető tartalommal kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot 
fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a felhasználót megillető jogokat. 
Jelen licenc nem jogosítja fel Önt az AKTUÁLIS-MA védjegyeinek, logóinak használatára.  
 
8.2. Azzal, hogy Ön belép a www.aktualis-ma.hu oldalaira, továbbá a szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatást igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban az esetben is, ha 
a jelentkezési felületet nem töltötte ki.  
8.3. A www.aktualis-ma.hu weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalom a MAVOR Legal Kft. 
szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a 
megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. 
 
8.4. A MAVOR Legal Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, 
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak 
tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik. 
 
8.5. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, 
audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az 
oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy 
kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további 
felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi 
forgalomba hozatalára. 
 
8.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A MAVOR 
Legal Kft. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános 
szabályai szerint.  
 
9. Felelősség korlátozása, vitarendezés 
 
9.1. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatást és a weboldalon található információkat mindenki a 
saját felelősségére használhatja fel. A weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a 
tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért. 



 

 
 

 
9.2. A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, eseti vagy 
példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a jelen Megállapodással vagy a 
weboldalon igénybe vehető szolgáltatással, annak felhasználásával, illetve felhasználásának 
elmaradásával.  
 
9.3. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét: 
9.3.1. mindazon károk tekintetében, amelyek a www.aktualis-ma.hu oldalain elhelyezett anyagokból 
származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett 
esetleges reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik, 
9.3.2. a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – 
törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében, 
9.3.3. a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak 
való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott 
jogsérelemért, illetve kárért; 
9.3.4. a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges 
károkért; 
9.3.5. egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior) 
9.3.6. a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi 
kárért. 
 
A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a peren kívüli 
békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a Felek a jogvitákra nézve kikötik (alávetéses 
illetékesség) a Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Debreceni 
Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
 
10. Jótállási nyilatkozat 
 
10.1. Az AKTUALIS-MA által nyújtott szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” formában nyújtjuk, 
beleértve az összes esetleges hibájával együtt, mindennemű jótállás nélkül. A szolgáltató, annak 
partnerei (előadói, esetleges előfizetői és licenc adói) a hatályos jogszabályi keretek között ezúton 
hárítanak minden felelősséget, ami azzal kapcsolatos, hogy a Szolgáltató által szervezett program 
(rendezvény) hibamentes, illetve a felhasználó által kitűzött célra megfelelő és precíz. 
 
10.2. A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy Ön 
elégedett lesz-e az előadással (szolgáltatással), illetve, hogy az előadáson elhangzott, illetve kapott 
bármely tartalom és információ az, amelyre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, 
hogy az AKTUÁLIS-MA által szervezett programok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és 
hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra 
kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt 
garancia érvényesítési jogot.  
 
10.3. Amennyiben Ön a weboldal használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést 
észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a 
bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel. 
 
11. Felmondási Tájékoztató 



 

 
 

 
11.1. A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének 
a) és m) pontjára tekintettel nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a weboldalon nyújtott 
szolgáltatást a Szolgáltató a részvételi díj megfizetésével azonnal megkezdi.  
 
11.2. Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés (l) pontja 
alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát lakáscélú szolgáltatás kivételével 
szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy 
szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a 
szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki. 
 
11.3. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető 
el.  
 
11.4. Lemondási feltételek: 
 
11.4.1. Lemondást kizárólag írásban az info@aktualis-ma.hu e-mailcímre fogadunk el, legkésőbb a 
rendezvény előtt 7 munkanappal. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi 
díjat 100 %-ban visszatérítjük. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + ÁFA költséget 
adminisztrációs díjként kiszámlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban előzetesen 
lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! A rendezvényről való távolmaradás nem 
mentesíti a jelentkezőt a részvételi díj teljes (100%) megfizetésének kötelezettsége alól, azonban a 
résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség az 1. pontban található 
elérhetőségeken. 
 
12. Vegyes rendelkezések 
Étkezés: 
A konferencia részvételi díja tartalmaz étel-ital ellátást. A szünetekben a helyszínen a szervezők által 
megjelölt helyen kihelyezett enni és innivalót tartalmazza az ár, a vendéglátó helyen lehet egyéb ételt 
és italt vásárolni. 
 
12.1. A Résztvevő a jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi és ellene kifogással nem él, hogy a 
rendezvényeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken 
szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező 
saját céljainak és arculatának megfelelően szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel 
kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet.  
12.2. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató 
felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető. 
12.3. A Résztvevő jegyzeteket készíthet az elhangzottakról. A Résztvevő tudomásul veszik, hogy sem 
hang- sem videó felvételt nem készíthet a rendezvény egyetlen részéről sem.  
12.4. A rendezvényen elhangzó átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi 
tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk 
további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, 
illetve a szerző engedélye nélkül tilos! A konferencia előadásokon túli egyéb tartalmának felhasználása 
a C.C. Licence alapján történhet. 
 



 

 
 

12.5. Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem 
alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak a fentnevezettek 
engedélyével lehetséges. 
 
12.6. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása esetén, valamint érdeklődés 
hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben 
értesítjük és a már befizetett részvételi díjat visszafizetjük vagy a következő időpontra, amennyiben a 
jelentkezőnek megfelelő, átregisztráljuk. A jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel nem 
léphet fel. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
 
12.7. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett szolgáltatások témájának, időpontjának, valamint az 
oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett szolgáltatások 
törlésének lehetőségét is. A szolgáltatás esetleges törléséről illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató 
köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal 
megelőzően értesíteni. 
 
12.7.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás helyszínének áthelyezésére. 
 
12.7.2. Amennyiben akár a helyszínnel, akár az időponttal kapcsolatban változás következik be, 
szolgáltató köteles az Ügyfelet haladéktalanul, írásban értesíteni. Ügyfél nem köteles elfogadni az új 
helyszínt vagy időpontot, Ügyfél a már befizetett díjat visszakérheti vagy másik egyeztetett időpontban, 
helyszínen felhasználható! 
 
13. A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás 
használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon 
kártérítést kérne. A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a 
szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége. 
 
13.1. Magatartás a rendezvényen: A Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, 
amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt, az előadót vagy előadókat és a szervezőt 
vagy annak megbízásából jelenlévő segítő „személyzetet” nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, 
közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató 
jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a 
részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges. 
 
13.2. A technológiák változása és üzletágunk növekedése és fejlődése miatt, vagy akár egyéb okból 
kifolyólag a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumot időnként módosítanunk kell. 
Amennyiben ilyen módosítás történik, erről tájékoztatjuk a weboldalon. Javasoljuk, hogy időnként 
tekintse át a weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, hogy 
biztosan értesüljön a változásokról. 
 
13.3. A Szolgáltató Jelen Szabályzatban rögzített jogai gyakorlásának elmulasztása vagy elmaradása 
nem jelenti a jogról való lemondást.  
 
13.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás minden kitétele a lehető legteljesebb 
mértékben érvényesítendő. Amennyiben bármely megállapodásbeli pont egészben vagy részben 
jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, az a pont részben vagy egészben 



 

 
 

külön kezelendő a Megállapodástól és nem befolyásolja a fennmaradó pontok érvényességét és 
érvényesíthetőségét. 
 
13.5. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga 
követte volna el. 
 
13.6. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó 
esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
 
14. Panaszkezelés rendje 
 
14.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi igényt megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a 
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy 
levél útján is közölheti.  
 
14.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó 
a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a 
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy 
másolati példányát átadja a felhasználónak.  
 
14.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító 
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig 
megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 
 
14.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 
 
14.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 
 
A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár 
el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 
 
14.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek 
elérhetőségét itt találja: 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek


 

 
 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 
 
Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 
 
Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 
 
Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 

Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu; 
 
Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 
 



 

 
 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 
240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu; 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 
 
Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
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 
 
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 

 
  
14.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség 
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok 
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető 
testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a 
fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
 
14.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói 
jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által 
működtetett békéltető testület illetékes. (Fgytv. 18. § (5) bekezdés, ITM rendelet 14. §). 
 
14.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform 
igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt 
követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, 
amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr  
 
14.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek 
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség 
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy 
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van 



 

 
 

bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli 
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 
 
15. Adatvédelem 
 
15.1. A www.aktualis-ma.hu adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: http://www.aktualis-
ma.hu/adatvedelem/2017, továbbá elérhető a jelentkezés végén a jelentkezési feltételekben.  
 
16. Vonatkozó jogszabályok 
 
16.1. Magyarország Alaptörvénye  
16.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.)  
16.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
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Az Aktualis-MA.hu domain nevű oldalon elérhető  
e-learning továbbképzési szolgáltatások 

igénybevételéhez. 
  



 

 
 

 
Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) a MAVOR Legal Kft. (továbbiakban: 
Szolgáltató, vállalkozó) által szervezett és a www.aktualis-ma.hu oldalon elérhető e-learning 
továbbképzési szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél 
(továbbiakban: Ügyfél, képzésben résztvevő, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait 
és kötelezettségeit tartalmazza.  
 
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.aktualis-ma.hu oldalon (továbbiakban: weboldal) 
keresztül történik. A weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás 
szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
(Elkertv.), a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet és a Magyar Ügyvédi Kamara vonatkozó határozatai 
az irányadóak. 
 
Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és a MAVOR Legal Kft. között 
jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül 
írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen 
megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat 
az irányadó. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések 
esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan 
elérhető a www.aktualis-ma.hu weboldalon és letölthető a https://www.aktualis-
ma.hu/aszf/2020 címről. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek 
hatályba.  
 
1. Szolgáltatói adatok: 

 
1.1. Szolgáltató adatai 

 
Cégnév:     MAVOR Legal Kft. 
Székhely:  1033 Budapest, Hévízi út. 6/C. 
Levelezési cím:   4001 Debrecen, Pf. 253 
Cégjegyzékszám:   01-09-377346 
Bejegyző Bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám:    25810648-2-09 
Statisztikai számjel:   25810648-8230-113-09 
Bankszámlaszám:   11738008-21378052-00000000 OTP Bank  
Szerződés nyelve:   magyar  
Képviselő:     Mándra Judit Imola 
Telefon:    +36 70 420-3130 vagy +36 70 514-2201 
E-mail:     info@aktualis-ma.hu 
 
1.2. Tárhelyszolgáltató adatai: 
 
Cégnév:    Atyi Alexandra egyéni vállalkozó 
Székhely:    4030 Debrecen, Muskotály utca 18. 
Nyilvántartási szám:    51999812 
Adószám:     68614476-1-29  

Elérhetőség:     +36 (30) 719-3402; info@design-store.hu 

http://www.aktualis-ma.hu/
http://www.aktualis-ma.hu/
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2. Alapvető rendelkezések 
 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar 
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön 
kikötés nélkül is irányadóak.  
 

2.2. A jelen szabályzat 2020. április 20. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult 
egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-
változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a hatályba lépés napján 
a szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes 
értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A 
szolgáltatás tovább használatával a felhasználó automatikusan (ráutaló magatartással) 
elfogadja a módosított feltételeket. 

 
2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete és az 

abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a 
szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének 
jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 
2.4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A 

jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző 
tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. 

 
2.5. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen 

Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges. 
 

2.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás(ok) teljesítését 
(oktatási anyagok, egyéb tartalmak hozzáférhetővé tétele) a „jelentkezés” elküldését követően 
a Szolgáltató azonnal megkezdi. E kapcsán felhasználó nyilatkozik, hogy tudomásul vette, hogy 
nem illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt felmondási jog.  
 

3. Értelmező rendelkezések:  
 
3.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személy 
 

3.2. Szolgáltatás: A www.aktualis-ma.hu oldalon igénybe vehető e-learning továbbkézésen való 
részvétel és az ehhez kapcsolódó tananyagok biztosítása az arra jogosult személyek részére.  

 
3.3. Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a jelentkezés elküldésével részvételi 

lehetőséget szerez az általa választott programra.  
 

3.4. Képzésben résztvevő: az ügyvéd, az alkalmazott ügyvéd, a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi 
tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogász és 
alkalmazott európai közösségi jogász, valamint olyan természetes személy, akinek valamely 
szakmai kamara kötelező továbbképzést ír elő.  

 
4. A szerződés tárgya 
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4.1. A Szolgáltató a jelen szerződés szerint kötelezettséget vállal arra, hogy kreditszerzésre alkalmas 
e-learning továbbképzést és az ehhez kapcsolódó tananyagokat biztosít a képzésben résztvevő 
számára.  
 

4.2.  A képzésben részt vevő a kreditpontos továbbképzés megfelelő teljesítését és a képzési díj 
rendezését követően az adott képzés teljesítéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
elektronikus kreditigazolás(ok)at kap, amelyet a saját felhasználói fiókjában érhet el. 

 
4.3. Szolgáltató a képzéseket változó időtartamra akkreditáltatja. Van olyan képzés, amik csak a 

tárgyév végéig, van, ami az elérhetőség időpontjától számított egy évig, illetve ami 2024 év 
végig kapott akkreditációt. Ezt az információt minden esetben a képzési határozat tartalmazza, 
melyet a MÜK ad ki a Szolgáltató részére. Az akkreditációval és a teljesítéssel kapcsolatos 
határidőket minden esetben közzéteszi a Szolgáltató a honlapon.  

 
4.4. A képzés elvégzéséről szóló igazolást a Szolgáltató mindig a megtekintés évére vonatkozóan 

tudja kiállítani.  
 

4.5. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a jelentkezéskor és a képzés teljesítésénél vegyék 
figyelembe a honlapon közzétett határidőket! 

 
5. A Szolgáltató egyéb kötelezettségei 

 
5.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az általa biztosított e-learning tananyagok megfelelnek 

a hatályos szakmai kamarai szabályzatokban foglalt elvárásoknak, követelményeknek.  
 

5.2. Az e-learning tananyagok a hatályos jog alapján lettek kialakítva. Ha jogszabályváltozás miatt 
az e-learning anyag meghaladottá válik, Szolgáltató vállalja, hogy elvárható időn belül 
elérhetetlenné teszi az adott anyagot – abban az esetben is, amennyiben a képzései esemény 
bejelentésekor az képzési esemény elérhetősége hosszabb időtartamra vonatkozott. 
 

5.3. Az e-learning anyag megtekintését a Szolgáltató naplózza, és a naplózott adatokat az 
akkreditációs időszakban és az azt követő 5 évben megőrzi.  

 
5.4. A Szolgáltató az e-learning anyag nézését felhasználói aktivitást kívánó informatikai eszközzel 

méri.  
 

5.5. A Szolgáltató, a képzési eseményt követő tizenöt napon belül, a képzési eseményen való 
részvételről és a részvételért járó kreditpontról igazolást ad a résztvevőnek, és ugyanezen időn 
belül valamennyi, az adott kamaránál nyilvántartott résztvevő kreditpontját közli a kamarával 
elektronikus úton.  

 
5.6. Felhívjuk a képzésben résztvevőket, hogy a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül 

köteles bejelenteni az őt nyilvántartó kamaránál, ha a Szolgáltató a részvétele ellenére nem 
adott részvételi, illetve kreditpont-igazolást, vagy az valótlan adatot tartalmaz. 

 
5.7. A Szolgáltató éves bontásban, képzésben résztvevőként és kamaránként csoportosítva, az 

akkreditációs határozat szerinti időn át nyilvántartja a kiadott kreditpont-igazolásokat és a 
kreditpontokat.  

 
6. A képzésben részt vevő egyéb kötelezettségei: 

 



 

 
 

6.1. Elsődlegesen a képzésben részt vevő köteles a saját kreditpontjait nyilvántartani.  
 

6.2. A képzésben résztvevő a kamara felhívására a továbbképzési időszak alatt és azt követő 5 éven 
át köteles igazolni 

• a megszerzett kreditpontjait, 
• a kötelezettség teljes vagy időarányos teljesítését, 
• azokat a körülményeket, amelyek a kötelezettség alóli mentességét eredményezték. 

 
6.3. Az igazolási kötelezettség egyben adat (irat) megőrzési kötelezettség is, tehát a képzésben 

részt vevőnek a továbbképzés során kapott kreditpont-igazolásokat és valamennyi, a 
továbbképzési kötelezettség teljesítésével és a mentességi okokkal kapcsolatos iratait és 
adatait legalább 5 évig, lényegében tehát a következő továbbképzési időszak végéig meg kell 
őriznie. 
 

6.4. A képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy az elérhető képzési anyagokat kizárólag saját 
felhasználásra veheti igénybe és kizárólag egyedül nézheti meg. E pont megszegése teljes körű 
kártérítési felelősségét von maga után.  

 
7. Jelentkezés az e-learning képzésekre 

 
7.1. Az e-learning képzésekre a Szolgáltató honlapján a www.aktualis-ma.hu oldalon keresztül 

regisztrációt követően lehetséges.  
 

7.2. A képzésben részt vevő (ügyfél) a jelentkezés kitöltésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a 
Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az 
Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 

 
7.3. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A 

jelentkezés/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén 
a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben 
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

 
7.4. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A 
Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél az általa megadott 
személyes adatokat illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi.  

 
7.5. Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer 

általi jelentkezés kitöltés tilos. 
 

7.6. Minden képzésre történő regisztrációt a beérkezést követően, automatikusan, de legkésőbb 
48 órán belül visszaigazolunk, melyet e-mailben megküldünk az Ügyfél jelentkezésekor 
megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mailhez csatolt dokumentum alapján az Ügyfél 
ellenőrizheti a mindenkori képzés meghirdetett részleteit (időpontját, díját) és a 
kiegyenlítéshez szükséges részleteket. A jelentkezés (regisztráció) szolgáltató általi 
visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után! 

 
8. Elérhető e-learning képzések 
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8.1. A weboldalon elérhető e-learning képzésekre kizárólag online lehet jelentkezni. A képzésekre 

vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (27 
%).  
 

8.2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a képzés nevét, leírását és a megszerezhető 
kreditpontok számát.  

 
8.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat 

az akcióról és annak pontos időtartamáról.  
 

8.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, 
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a képzés 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 jelentkezést hibás áron visszaigazolni, hanem 
lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő 
visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat jelentkezési szándékától. Jelentős 
eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott szolgáltatás piaci 
értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk 
azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény 
nem határozza meg. 

 
8.5. Az előző pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a 

szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között. 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.  

 
9. Fizetési feltételek, számlázás, díjak 

 
9.1. A részvételi díjat banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.  

 
9.2. A részvételi díjat az OTP Bank: 11738008-21378052 számlaszámra a díjbekérőben vagy a 

számlában szereplő adatok alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj teljes ellenértékének 
beérkezése esetén, a beérkezési nap, mint teljesítés időpontja számla kerül kiállításra. Az 
utalásokat 3 (három) munkanapon belül dolgozzuk fel és küldjük ki a számlát, az oktatási portál 
elérhetőségét és a belépéshez szükséges adatokat. 

 
9.3. Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, 

bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési 
rendszerén keresztül. 

 
9.4. Az adott képzés részvételi díja a képzésre való kattintással a RÉSZVÉTELI DÍJAK alatt található.  

 
10. Licenc kikötések 



 

 
 

 
10.1. Licenc kikötések 

 
10.1.1. A www.aktualis-ma.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatást bármely Internettel 

rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem jogosult 
a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, tovább értékesíteni vagy tovább lízingelni. Tilos a 
weboldalon lévő programot visszafejteni, feltörni, megpróbálni a forrás kódot megfejteni, 
a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve elérhetetlenné tenni. A fenti 
tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után.  
 

11. Szellemi tulajdonjog 
 
11.1. A Szolgáltató weboldalain elérhető tartalommal kapcsolatos összes szellemi 

tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a 
felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt az AKTUÁLIS-MA 
védjegyeinek, logóinak használatára.  
 

11.2. Azzal, hogy Ön belép a www.aktualis-ma.hu oldalaira, továbbá a szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban 
az esetben is, ha a jelentkezési felületet nem töltötte ki.  

 
11.3. A www.aktualis-ma.hu weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalom a MAVOR 

Legal Kft. szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból 
bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon 
újraközvetíteni tilos. 

 
11.4. A MAVOR Legal Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, 

technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó 
oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik. 

 
11.5. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, 

grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) 
feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás 
céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az 
oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő 
tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. 

 
11.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. 

A MAVOR Legal Kft. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának 
megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint.  

 
12. Felelősség korlátozása, vitarendezés 

 
12.1. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatást és a weboldalon található információkat 

mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A weboldal üzemeltetője semmilyen 
felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért. 
 

12.2. A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, 
eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a jelen 
Megállapodással vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatással, annak felhasználásával, 
illetve felhasználásának elmaradásával.  
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12.3. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét: 

12.3.1. mindazon károk tekintetében, amelyek a www.aktualis-ma.hu oldalain elhelyezett 
anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a 
weboldalon elhelyezett esetleges reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik, 

12.3.2. a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett 
információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében, 

12.3.3. a rendszer használatából adódó, a működés teljes vagy részleges leállításából, 
változásokból eredő esetleges károkért; 

12.3.4. egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior) 
12.3.5. a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy 

erkölcsi kárért. 
 
13. Jótállási nyilatkozat 

 
13.1. A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, 

hogy Ön elégedett lesz-e a képzési anyaggal (szolgáltatással), illetve, hogy az e-learning 
anyagban elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre Önnek 
szüksége van. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy a Szolgáltató által biztosított 
informatikai rendszer a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek 
lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. 
Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt 
garancia érvényesítési jogot.  

 
13.2. Amennyiben Ön a weboldal használata során bárminemű hibát vagy rendellenes 

működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes 
bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel. 

 
14. Felmondási Tájékoztató 

 
14.1. A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul 

veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) 
bekezdésének a) és m) pontjára tekintettel nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a 
weboldalon nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató a részvételi díj megfizetésével azonnal 
megkezdi.  
 

14.2. Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy nem gyakorolhatja felmondási jogát a nem tárgyi 
adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével 
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően 
elveszíti a felmondási jogát.  
 

14.3. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos 
állapotban itt érhető el.  

 
15. Vegyes rendelkezések 

 
15.1. A technológiák változása és üzletágunk növekedése és fejlődése miatt, vagy akár egyéb 

okból kifolyólag a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumot időnként módosítanunk 
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kell. Amennyiben ilyen módosítás történik, erről tájékoztatjuk a weboldalon. Javasoljuk, hogy 
időnként tekintse át a weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi 
Szabályzatát, hogy biztosan értesüljön a változásokról. 
 

15.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a 
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról 
történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az 
hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi 
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben 
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

 
15.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás minden kitétele a lehető 

legteljesebb mértékben érvényesítendő. Amennyiben bármely megállapodásbeli pont 
egészben vagy részben jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, 
az a pont részben vagy egészben külön kezelendő a Megállapodástól és nem befolyásolja a 
fennmaradó pontok érvényességét és érvényesíthetőségét. 

 
15.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 

jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást 
saját maga követte volna el. 

 
15.5. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból 

fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
 

15.6. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását 
is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten 
tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar 
jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval 
szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye 
szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

 
15.7. Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában 

nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, 
lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból. 

 
15.8. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő 

feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy 
letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató 
letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának 
helyével kapcsolatos okok miatt. 

 
15.9. Szolgáltató megfelel 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 szóló AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek. 
 

16. Panaszkezelés rendje 
 
16.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi igényt megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza 



 

 
 

van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-
mail címen, vagy levél útján is közölheti.  

 
16.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a 

felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.  

 
16.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt 

elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati 
példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

 
16.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető 

testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 
 

16.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 
 

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a 
kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

 
16.6. A Fogyasztónak panasza 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; 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 
 
Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-
775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

 
Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 
 
Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 
4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek


 

 
 

 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu; 
 
Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. 
em. 240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
 

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu; 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 
 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 
 
Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
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 
 
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 
 

16.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének 
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad 
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 
16.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 

fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt 



 

 
 

kamara által működtetett békéltető testület illetékes. (Fgytv. 18. § (5) bekezdés, ITM rendelet 
14. §). 

 
16.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A 

platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, 
ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az 
online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr  

 
16.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a 
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. 
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető 
testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 
felajánlására terjed ki. 

 
16.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett 

eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz 
fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell 
feltüntetni: 

• az eljáró bíróságot; 
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 

bizonyítékainak előadásával; 
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége 

megállapítható; 
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet . 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára 
bizonyítékként hivatkozik. 

 
17. Adatvédelem 

 
17.1. A www.aktualis-ma.hu adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:  https://www.aktualis-

ma.hu/wp-content/uploads/2014/09/Adatkezel%C3%A9si-
t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_Aktualis_MA_2017.pdf továbbá elérhető a jelentkezés 
végén a jelentkezési feltételekben.  
 

18. Vonatkozó jogszabályok 
 
18.1. Magyarország Alaptörvénye  
18.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.)  
18.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)  
18.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)  
18.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 

szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado
http://ec.europa.eu/odr
http://www.aktualis-ma.hu/
https://www.aktualis-ma.hu/wp-content/uploads/2014/09/Adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_Aktualis_MA_2017.pdf
https://www.aktualis-ma.hu/wp-content/uploads/2014/09/Adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_Aktualis_MA_2017.pdf
https://www.aktualis-ma.hu/wp-content/uploads/2014/09/Adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_Aktualis_MA_2017.pdf


 

 
 

18.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)  

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

 
Debrecen, 2020. december 9. 
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