
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján: leleksziget.hu és aldomainjein történő 
jogviszonyokra terjed ki.

1.SZOLGÁLTATÓ   ADATAI:

A szolgáltató neve: Bakos – Szigeti Kata E.V.
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár Turóci u. 1.
Adószáma: 6402328-1-27
Nyilvántartási szám: 85079003
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-136742/2018
Telefonszám: +36205894455 (H – P-ig 9.00 – 14.00 között)

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló 
levelezési címe: leleksziget@leleksziget.hu 

Tárhely szolgáltató: Cweb.hu (LEBAKER Kft., 1173 Budapest Borsó utca 12-32. )

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK :

2.1.      A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az in-
formációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések rész-
letes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.   A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irány-
adók. E törvény alapján a Felhasználó/Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg a Szol-
gáltatóval  szerződéses jogviszonyba lép, melynek részleteit  maga a törvény,  valamint
a jelen ÁSZF tárgyalja.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. május 28. 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/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webol-
dalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem re-
gisztrált  felhasználója  a  weboldalnak/honlapnak,  a  Szabályzatban  foglaltakat  magára
nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely rész-
lete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letölté-
se, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulá-
sa nélkül.

2.5. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a jelen ÁSZF-ben is megtalálható egyes 
vonatkozó fogalmak jelentéseinek kivonata:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


digitális  adattartalom: digitális  formában  előállított  vagy  nyújtott  adat;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely
olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást
nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy
megfizeti  a  szolgáltatás  ellenértékét;
tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki cím-
zett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a
papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze
és  az  elektronikus  levél;
távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer kereté-
ben a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése
érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti  kommunikációt  lehetővé tévő
eszközt  alkalmaznak;
távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkal-
mas a  felek  távollétében  -  szerződés megkötése  érdekében -  szerződési  nyilatkozat
megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett  vagy a címzés nélküli  nyomtatvány,  a
szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a te-
lefon,  a  telefax  és  az  internetes  hozzáférést  biztosító  eszköz;
termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán
eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott
mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;
üzlethelyiség:
a)  bármely  ingatlan,  ahol  a  vállalkozás  a  tevékenységét  állandó  jelleggel  folytatja;
b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;
üzlethelyiségen  kívül  kötött  szerződés: olyan  fogyasztói  szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségé-
től  eltérő  helyen  kötöttek  meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban megha-
tározott  körülmények  között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehető-
vé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalko-
zás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lé-
pett  a  fogyasztóval  a  vállalkozás  üzlethelyiségétől  eltérő  helyen;  vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a
termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsí-
tése;
vállalkozás: a  Polgári  Törvénykönyvben  meghatározott  vállalkozás.
Nem kért értékesítés: a vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha
olyan  terméket  értékesít  vagy olyan  szolgáltatást  nyújt,  amelyre  nézve nem jött  létre
szerződés.

*  termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan visszterhes, szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának át-
ruházására  is  köteles;
** nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterü-
leten végzett értékesítő tevékenység.

A digitális szolgáltatás fogalma:
a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat 
hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy
b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe ve-
vői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való 
egyéb interakciót;

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás



1. Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés
esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyi-
latkozatának  megtétele  előtt  tájékoztatni  a  fogyasztót
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathor-
dozónak  és  a  terméknek  vagy  szolgáltatásnak  megfelelő  mértékben;
b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendel-
kezik  -  a  telefonszámáról,  és  az  elektronikus  levelezési  címéről;
c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval meg-
növelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az el -
lenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint
az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postakölt -
ségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek
a  feltüntetéséről,  hogy  további  költségek  merülhetnek  fel;
d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidő-
ről,  valamint  a  vállalkozás  panaszkezelési  módjáról;
e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi  kötelezettség
fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, felté-
teleiről;
f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre
szóló  szerződés  esetén  a  szerződés  megszüntetésének  feltételeiről;
g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá ala-
kulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerző-
dés  megszüntetésének  feltételeiről;
h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi in-
tézkedésről;
i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműkö-
dési  képességéről  a  vállalkozástól  ésszerűen  elvárható  ismereteknek  megfelelően;
j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes
békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

2. A vállalkozást nem terheli az első pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettség
azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.

3. Az első bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a
termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő  használatával  köteles
megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fo-
galmak jelentése közötti különbség.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

A Szolgáltatónál hozzáférhető online kurzusok nem tartoznak a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így azok nem minősülnek fel -
nőttképzési  tevékenységnek.  A  Szolgáltató  által  kiadott  digitálisan  elérhető  termékek
használatához a Felhasználónak/Megrendelőnek folyamatos internetes kapcsolatra, va-
lamint számítástechnikai eszközzel (PC, laptop, okostelefon, táblagép stb.) kell rendel-
keznie, melynek rendelkezésre állása, annak általános használatához való ismerete, és
költségei a Felhasználót/Megrendelőt terhelik. Felhasználó/Megrendelő kifejezetten elfo-
gadja, és szavatolja, hogy kizárólag abban az esetben vásárolja meg a vonatkozó online
elérhető termékeket, amennyiben az előbb tárgyaltaknak eleget tud tenni, valamint mara-
déktalanul elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles a termék megvételéhez és haszná-
latához szükséges tudás és anyagi háttér biztosítására, azt a termék ára nem tartalmaz-
za. Természetesen a Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetősé-
geinek egyikén informatív segítséget kérhet (lásd felül: A Szolgáltató adatai).



Felhasználó  a  weboldalon  történő  vásárlásával/regisztrációjával  kijelenti,  hogy  jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfo-
gadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vá-
sárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok ese-
tén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyi-
ben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vissza-
vezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelős-
ség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelsza-
vát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik. 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK , SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan 
megjelenített árak forintban értendők, termékektől függően nem tartalmazzák / 
tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 
Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. RENDELÉS MENETE

Felhasználó\Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap 
kitöltésével.

A Felhasználó a ”Megrendelem!” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. A 
Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon 
közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az 
adatkezelésekhez hozzájrul.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. 
versenyérdek-ellentét miatt.

A szolgáltató a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül 
visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre.

Szállítási költség: mindig az adott termék írásánál részletezettek szerint. A megrendelés 
során megadott postázási/kézbesítési címet Felhasználó/Megrendelő köteles ellen őrizni,
mert a megrendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett vételár csak az első szállítási 
díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a 
megrendelt terméket "Cím elégtelen", "Ismeretlen", " Elköltözött", "Nem vette át", "Nem 
kereste" stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást belföldi-, és külföldi 
szállítás esetén egyaránt, a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott 
ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely 
tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő 
befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni.



Amennyiben a megrendelő lapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az 
áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve 
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még 
egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél 
elálljon a szerződéstől.

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

Felhasználó\Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást 
kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem 
érkezik meg időben, mert Felhasználó\Megrendelő rossz adatokat adott meg 
regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. Általános teljesítési határidő, a 
fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt 
kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll 
rendelkezésére, köteles erről Felhasználót\Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, 
valamint Felhasználó\Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 
harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a 
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása 
miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag 
Felhasználóval\Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6. FIZETÉSI MÓDOK:

A Felhasználó\Megrendelő a következő fizetési módok közül választhat attól függően, 
hogy a megrendelő űrlap kitöltése után mely lehetőségeket ajánlja fel a weboldal:

• Közvetlen banki átutalás

• Bankkártyás fizetés

7. SZÁMLÁZÁS

Szolgáltató a vételárról alapesetben elektronikus számlát (e-számlát) küld 
Megrendelőnek. Ettől Szolgáltató csak a Megrendelő külön kérésére tér el, amelyet 
Megrendelő a megrendelőlap “Megjegyzés” rovatában vagy az ügyfélszolgálati e-mail 
címen vagy telefonon jelezhet. Szolgáltató a hagyományos számla kiállításáért külön 
ügyintézési díjat számolhat fel.

8. ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasz-
tó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló  45/2014.  (II.26.)
Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó/Megrendelő a megrendelt termék
kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visz-
szaküldheti  a  megrendelt  terméket.  Jelen  tájékoztató  hiányában  jogosult
Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 



Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Felhasználó/Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vál-
lalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót/Megrendelőt a termék visszajuttatásá-
nak költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem ren-
deltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót/Megrendelőt 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.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének telje-
sítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegye-
zésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének tel -
jesítését  követően  felmondási  jogát  elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vál -
lalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is
lehetséges  ingadozásától  függ;
c.   romlandó  vagy  minőségét  rövid  ideig  megőrző  termék  tekintetében;
d.   olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból  az  átadást  követő  felbontása  után  nem  küldhető  vissza;
e.  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatat-
lanul  vegyül  más  termékkel;
f.   olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére
csak  a  megkötéstől  számított  harmincadik  napot  követően  kerül  sor;
g.  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából;
h.  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példá-
nyának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást fel-
bontotta;
i.   hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j.   nyilvános  árverésen  megkötött  szerződések  esetében;
k.  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, sze-
mélygépjármű-kölcsönzés,  étkeztetés  vagy szabadidős  tevékenységekhez  kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot  vagy  határidőt  kötöttek  ki;
l.  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó
e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.



Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladék-
talanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó/Meg-
rendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó/Megrendelő más fizetési mód igénybevételé-
hez kifejezetten a hozzájárulását  adja;  e visszatérítési  mód alkalmazásából  kifolyólag
Felhasználót/Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó/Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerző-
déstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől szá-
mított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen le-
adni.

Felhasználó/Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését. 

Felhasználó/Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megálla-
pításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A  visszatérítést  Szolgáltató  mindaddig  visszatarthatja,  amíg  vissza  nem  kapta  az
áru(ka)t, vagy Felhasználó/Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,
hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó\Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését 
megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban 
(leleksziget@leleksziget.hu), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés 
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés 
alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott 
küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket 
postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó\Megrendelő 
Szolgáltató részére.

Felhasználónak/Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű hasz-
nálatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a
Felhasználót/Megrendelőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon be-
lül a Felhasználó/Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató
a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.)  Korm.  Rendelet  jelenleg  a  következő  címen  érhető
el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043   .

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő cí-
men  érhető  el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
 
Felhasználó/Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabály-
zatban található elérhetőségeken.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043


Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, ön-
álló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Felhasználó\Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen 
Szabályzatban található elérhetőségeken. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, 
azaz olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körében jár el.

9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező 
jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt 
időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató
a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a 
szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást
követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha 
megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált 
hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó 
oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania, 
hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a 
termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.

Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két 
éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem 
tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél 
fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok 
érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, ill. szavatosság körébe tartozó 
hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag 
szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő 
haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági 
igényeiről.

A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez Megrendelő köteles bemutatni a 
Szolgáltatótól kapott számlát. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen 
kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve 
elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén 
tekinthető jótállási, ill. szavatossági idődben közöltnek. A közlés késedelméből eredő 
kárért a Megrendelő felel.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve zavatossággal a természetes 
elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása 
utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól 
eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából 
keletkeztek.

Kellékszavatosság



Felhasználó\Megrendelő weboldalt/honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a 
vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint.

Felhasználó\Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel 
élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a 
Felhasználó\Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy vállalkozás 
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 
kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását avagy a hibát a vállalkozás költségére 
Felhasználó\Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső 
esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó\Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor 
felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési 
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó\Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági 
igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének 
a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, 
illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap 
eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert 
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó\Megrendelő – választása szerint – 
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó\Megrendelő kizárólag a hibás termék 
kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a 
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem 
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó\Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba 
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát 
elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése 
esetén Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, 
ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta illetve hozta forgalomba, vagy

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



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

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

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, 
egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény 
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 
vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt/honlapot 
üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő fogyasztási cikk fogyasztó részére 
történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja 
végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba 
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont 
Felhasználót\Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság 
fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon: 
http://leleksziget.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

11. SZERZŐI JOG

A leleksziget.hu információs anyagokhoz és oktatócsomagokhoz fűződő minden jog, a 
változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, dokumentálás, publikálás és egyéb jog a 
szerző, Bakos-Szigeti tulajdona. A szerző átruházhatja a jogokat és jelen szerződést 
harmadik félnek. A Varrósziget információs anyagok és oktatócsomagok szerzői jog és a 
szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt állnak. A 
leleksziget.hu információs anyagok és oktatócsomagok összes másolatára vonatkozó 
összes jogcím és szerzői jog a szerzőt illeti.

12. PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Felhasználó a Weboldallal, a Weboldalon elérhető termékekkel, leadott 
megrendeléseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Varrósziget 
ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető “Kapcsolat” menüpont 
használatával, vagy lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a 
leleksziget@leleksziget.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül 
elbíráljuk és a Felhasználó által megadott elérhetőségen a Felhasználót írásban 
értesítjük az eredményről.

Kelt: Székesfehérvár, 2023. 03. 28.


