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PREAMBULUM
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert
megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás
menetével  kapcsolatban  kérdése  merült  fel,  vagy  amennyiben  egyedi  igényét  szeretné  velünk
megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

I. A Szolgáltató adatai
Név: : BIOKISKERT Kft.
Székhely: 1203 Budapest, Kende Kanuth u. 58.
Levelezési cím: 1203 Budapest, Kende Kanuth u. 58
Nyilvántartásba vevő hatóság: Cégbíróság
Nyilvántartási szám: 01 09 333016 
Adószám: 26576183-2-43
Számlavezető bank neve: …………
Bankszámlaszám: 12012008-01655696-00100007
Képviselő: Székely Gyöngyvér
Email: office@biokiskert.hu
Telefon: +36704324951
A szerződés nyelve: magyar

II. Általános rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatások kereteit a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.),  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  az  információs
társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  (a
továbbiakban:  Elker.  tv.),  valamint  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog
az irányadó, különös tekintettel a Ptk. és az Elker. tv., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2022. május 06. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.

A honlap használója (Felhasználó, Érintett, Megrendelő, Fogyasztó), amennyiben a Szolgáltató által
üzemeltetett honlapra belép, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha a honlapnak
nem regisztrált felhasználója –, a honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a honlap használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás (Adatkezelési tájékoztató, ÁSZF, Impresszum és Szerzői jogok,



Felelősségkizárás) automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, a
honlap tartalmának megtekintésére nem jogosult.

Szolgáltató minden jogot fenntart magának a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak,  valamint  a  honlap  terjesztésének  tekintetében.  A  Szolgáltató  kifejezett  írásbeli
hozzájárulása nélkül tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

III. A szolgáltatások fajtái
A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti  az  általa  nyújtott  Szolgáltatások nevét,  leírását,  árát,
igénybevételének feltételeit.

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
1.) Tanfolyam szolgáltatásaink:
A) Videó tanfolyamok:
- Zöldség bio növény védelme
- Gyümölcs bio növény védelme
- Bio kert építése
B) Videó + Konzultáció (online):
- Zöldség bio növény védelme + 1 db online konzultáció max. 20 fős csoportokban
- Gyümölcs bio növény védelme + 1 db online konzultáció max. 20 fős csoportokban
- Bio kert építése + 1 db online konzultáció max. 20 fős csoportokban
C) Konzultáció (online)
- Tematikus kerekasztal beszélgetések, online konzultáció max. 20 fős csoportokban
- Gyöngyvér válaszol ingyenes online konzultáció

Tanfolyam típusok részletes technikai ismertetése:
Videó tanfolyamok, melyek konzultációs lehetőség nélkül biztosítják az adott téma tudás anyagának
átadását. Bankkártyás fizetés esetén automatikusan küldi a videó anyag elérését szolgáló linket, melyet
30-ig  van  módja  a  vásárlónak  bármikor  megtekinteni.  Banki  átutalásos  fizetés  esetén,  az
adminisztrátorunk állítja  be  a  fizetés  teljesítését.  Ezt  követően rendszerünk automatikusan küldi  a
videó anyag elérését szolgáló linket, melyet 30-ig van módja a vásárlónak bármikor megtekinteni. A
vásárlást követően a vásárló által megadott email címre küldi a rendszerünk a videó linkjét.

Videó  tanfolyamok  konzultációs  lehetőséggel,  melyek  a  tudás  anyagon  túl  online  személyes
konzultációs időpontot is biztosítanak az esetleges további kérdések megválaszolására. Bankkártyás
fizetés esetén automatikusan küldi a videó anyag elérését szolgáló linket, melyet 30-ig van módja a
vásárlónak bármikor megtekinteni. Banki átutalásos fizetés esetén, az adminisztrátorunk állítja be a
fizetés teljesítését.  Ezt  követően rendszerünk automatikusan küldi  a  videó anyag elérését  szolgáló
linket, melyet 30-ig van módja a vásárlónak bármikor megtekinteni.
1. A vásárlást követően a vásárló által megadott email címre küldi a rendszerünk a videó linkjét.
2. Illetve megjelenik a Tanfolyam al-oldalon egy Időpont foglalás gomb, melynek kattintását követően
a vásárló választani tud az adott Tanfolyam témához tartozó konzultációs időpontok közül.
A vásárlást követően 30 napig lesz módja konzultációs időpontot választani a vásárlónak.
3.  A  Konzultációs  időpont  kiválasztását  követően  a  vásárló  által  megadott  email  címre  küldi
rendszerünk  a  zoom  meeting  linkjét,  az  adott  időpontot  megelőzően,  de  legkésőbb  24  órával
megelőzően a konzultációs időponthoz képest.



Konzultáció,  melyek  segítségével  megadott  témák  kerekasztal  jellegű  átbeszélésére  lesz  módja  a
vásárlóknak.  Bankkártyás  fizetés  esetén,  azonnal  van  mód  az  adott  konzultációs  időpont
kiválasztására, melyre további 30 napig van lehetősége a vásárlónak. Banki átutalásos fizetés esetén,
az  adminisztrátorunk állítja  be  a  fizetés  teljesítését.  Ezt  követően  van  mód az  adott  konzultációs
időpont kiválasztására, melyre további 30 napig van lehetősége a vásárlónak.
1.  A vásárlást  követően megjelenik a  Tanfolyam al-oldalon  egy Időpont  foglalás  gomb,  melynek
kattintását  követően  a  vásárló  választani  tud  az  adott  Tanfolyam  témához  tartozó  konzultációs
időpontok  közül.  A  vásárlást  követően  30  napig  lesz  módja  konzultációs  időpontot  választani  a
vásárlónak.
2.  A  Konzultációs  időpont  kiválasztását  követően  a  vásárló  által  megadott  email  címre  küldi
rendszerünk  a  zoom  meeting  linkjét,  az  adott  időpontot  megelőzően,  de  legkésőbb  24  órával
megelőzően a konzultációs időponthoz képest.

IV. A szolgáltatások ára
A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás vagy Termék mellett feltüntetett összeg, amely magyar
forintban  értendő  bruttó  összeg,  amelyek  az  ÁFA-t  tartalmazzák.  A  fizetendő  végösszeg  a
megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Szolgáltató  fenntartja  a  honlapról  megrendelhető  Szolgáltatások és  Termékek  árai  változtatásának
jogát.  A  módosítás  a  honlapon  való  megjelenéssel  egyidejűleg  lép  hatályba.  Az  ármódosítás  a
módosítás  időpontjában már megrendelt  Szolgáltatásra és Termékre nem vonatkozik.  Amennyiben
akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak
pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös
tekintettel  a  nyilvánvalóan  téves,  pl.  a  szolgáltatás  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 szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő
szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

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

V. A Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések
A  jelen  ÁSZF  Szolgáltató  minden  Szolgáltatásának  megrendelésére  vonatkozóan  teljes  körűen
szabályozza Felek jogait és kötelezettségeit. Felhasználó a honlapon történő jelentkezésével kijelenti,
hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja,
az adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltató kijelenti, Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy jogszabály vagy az ÁSZF nem ír
elő  papír  alapú  írásbeli  kommunikációt  a  Felek  között.  Felhasználó  lehet  minden  cselekvőképes
természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a



szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben
azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban
mégsem  töltötte  még  be  a  18.  életévét,  Szolgáltató  semminemű  felelősséget  nem  vállal.
Cselekvőképtelen személy a szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

VI.  Az  online  megrendelések  és  Szolgáltatások  teljesítésnek  technikai
feltételei
A Honlapon történő Megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki
korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató a
fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem
vállal  felelősséget  a  rajta  kívül  álló  okokkal  összefüggésben  keletkezett  hibákért  és  azok
következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért,
egyéb technikai hibákért,  leállásokért,  az információs rendszerek biztonságát  sértő magatartások,  a
mások  által  elhelyezett  romboló  alkalmazások,  programok,  vírusok  okozta  hibákért,
következményekért.  Fogyasztót terheli  a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
kötelezettsége.

Szolgáltató a jelentkezés elfogadása után visszaigazoló üzenetet küld Fogyasztó részére. A Szolgáltató
nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

a.) Bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be;
b.)  Fogyasztó  számítógépének  bármilyen  hardver-  vagy  szoftverhibájából  bekövetkező
meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért;
c.)  A Felhasználói  jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó tudtával,  akár  anélkül  történő
illetéktelen használatából eredő károkért. 

VII. Fizetési feltételek
1. Fizetési módok
a.)  Banki  átutalás:  Felhasználó  a  kiválasztott  képzések,  illetve  egyéni  vagy  üzleti  konzultáció
ellenértékét  a  díjbekérőben  található  bankszámlára  8  napon  belül  köteles  átutalni.  Az  összeg
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a szolgáltatás(ok) általa
meghatározott módon történő átvételére.
Banki  átutalásnál  minden  esetben  kérjük  a  megjegyzésben  Megrendelő  nevét  és  a  megrendelt
Szolgáltatás  nevét,  vagy  Megrendelő  e-mail  címét  feltüntetni,  a  Szolgáltatás  teljesítésének
megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.

b.)  Banki  befizetés:  Megrendelő  a  …….  Bank  fiókjában  is  befizetheti  a  megrendelt  Szolgáltatás
ellenértékét.  Banki  befizetésnél  minden  esetben  kérjük  a  megjegyzésben  Megrendelő  nevét  és  a
megrendelt Szolgáltatás nevét, vagy Megrendelő e-mail címét feltüntetni, a Szolgáltatás teljesítésének
megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.

2. Képzések részvételi díjának kiegyenlítése
A képzések díját Megrendelő a Megrendelést visszaigazoló emailben megadott számlaszámra történő
befizetéssel egyenlítheti ki, a megadott határidőig. Abban az esetben, ha Felhasználó valami okból
kifolyólag  nem tud  részt  venni  a  képzésen,  ez  az  összeg  nem jár  vissza  (Szolgáltató  kötbérként



érvényesíti  Felhasználóval  szemben), viszont  következő kurzusra átvihető.  Ki nem egyenlített  első
számla  esetén  az  előzetesen  elküldött  tananyag  nem  képezi  Megrendelő  tulajdonát,  azt  köteles
Szolgáltató részére a fizetési határidő utáni 8 (nyolc) napon belül saját költségén visszaszolgáltatni.

3. Konzultáció díjának kiegyenlítése
Konzultáció esetében a  tanácsadás  díjának kiegyenlítése előreutalással  történik,  a  Szolgáltató által
Megrendelő  részére  elküldött  bankszámlaszámra.  A szolgáltatás  díjának  legkésőbb a  konzultációs
időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató
korábban  elküldte  Felhasználó  részére.  A  díj  megérkezéséről  a  Szolgáltató  nem  tájékoztatja  a
Felhasználót, csak abban az esetben, ha ezt a Felhasználó kifejezetten kéri Szolgáltatótól.

A  díjfizetéshez  Szolgáltató  köteles  megadni  vezeték-  és  keresztnevét,  bankszámlaszámát  (nem
magyarországi lakcímmel rendelkező Felhasználó esetén szükség esetén IBAN számát is), valamint a
bankszámlaszámot  szolgáltató  bank  nevét.  Megrendelő  köteles  megadni  vezeték-  és  keresztnevét,
valamint számlázási címét. Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli.

4. A fizetés időpontja
A részvételi  díj  megfizetésének  időpontja  banki  átutalás,  illetve  bankkártyás  fizetés  esetén  az  az
időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

VIII. Elállás, felmondás joga
Szolgáltató  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  jelen  pont  rendelkezései  csak  a  fogyasztónak  minősülő
Megrendelőkre  vonatkoznak.  Fogyasztónak  minősül  a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A  fogyasztónak  minősülő  Megrendelő  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2011/83/EU  számú
irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása Fogyasztó felmondási jogának gyakorlására 14 napon
belül jogosult indokolás nélkül. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított
14 nap elteltével jár le. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig
gyakorolni az elállási jogát.

Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát
a.)  szabadidős  tevékenységekhez  kapcsolódó  szolgáltatásra  irányuló  szerződés  esetében,  ha  a
szerződésben  meghatározott  teljesítési  határnapot  vagy  határidőt  kötöttek  ki  (tanfolyamok,
konzultációk, tréningek stb.);
b.) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (képzés, konzultáció) esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését  követően,  ha  Szolgáltató a  teljesítést  a  fogyasztó kifejezett,  előzetes  beleegyezésével  a
szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és Fogyasztó tudomásul vette, hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti; 

Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti
meg a  szerződést.  A felmondási  időszak  a  szerződés megkötésének napjától  (az  a  nap,  amikor  a
Szolgáltatás díja megérkezik Szolgáltató számlájára) számított 14 nap elteltével jár le.

Fogyasztó  felmondási  jogának  gyakorlása  során  a  több alkalmas  képzésekre  vonatkozóan  köteles
megtéríteni  Szolgáltató  számára  a  szerződés  megszűnésének  időpontjáig  arányosan  teljesített



szolgáltatásért  járó  összeget.  Hasonlóképpen  Szolgáltató  visszatéríti  Fogyasztó  számára  az  általa
nyújtott  ellenszolgáltatás  azon  részét,  amely  meghaladja  a  Szolgáltató  által  nyújtott  szolgáltatás
ellenértékét. 

Szolgáltató több alkalmas képzések esetén teljes pénzvisszafizetési garanciát vállal az addig befizetett
képzési díjra, amennyiben Megrendelő az első foglalkozás után él elállási jogával. Ha Fogyasztó a
felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni
a  Szolgáltatóhoz  (postán  vagy  elektronikus  úton  küldött  levél  útján)  a  jelen  ÁSZF-ben  megadott
elérhetőségek valamelyikén, írásban 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. 

Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási nyilatkozatát. Fogyasztó 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát – még
nem, vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén – a Szolgáltató olyan szerződésszegése esetén,
aminek  következtében  Önnek  már  nem  áll  érdekében  a  szerződés  teljesítése.  Elállását  vagy
felmondását  ebben  az  esetben  indokolnia  kell.  Ilyen  tartalmú  nyilatkozatát  kérjük,  küldje  meg
Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek egyikére.

Személyes vagy online konzultáció esetében a lefoglalt időpont lemondására Felhasználó részéről a
lefoglalt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt
időpontot  megelőző  kevesebb,  mint  24  órával  kerül  sor,  a  Felhasználó  lemondási  díjat  köteles
megfizetni  függetlenül  attól,  hogy  az  online  konzultációt  később  igénybe  veszi-e.  A  szolgáltatás
lemondását  Szolgáltató  bármikor  (akár  a  konzultáció  előtt  kevesebb,  mint  24  órával  is)  jelezheti
Felhasználó felé, s ezért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Ha  Fogyasztó  a  szerződést  felmondja,  Szolgáltató  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a  felmondási
nyilatkozatának  kézhezvételétől  számított  14  napon  belül  visszatéríti  Fogyasztó  által  teljesített
valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési  móddal  egyező  fizetési  módot  alkalmaz,  kivéve,  ha  Fogyasztó  más  fizetési  mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

A fogyasztó és Szolgáltató 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 címen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF 

IX. Igényérvényesítés
Fogyasztó  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  Szolgáltatóval  szemben  kellékszavatossági  igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  Fogyasztó – választása szerint – az alábbi
kellékszavatossági igényekkel élhet:

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


1.)  Kérhet  kijavítást  vagy kicserélést,  kivéve,  ha  az  ezek közül  a Fogyasztó által  választott  igény
teljesítése  lehetetlen  vagy  Szolgáltató  számára  más  igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan
többletköltséggel járna.
2.) Ha a kijavítást vagy a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen
hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Fogyasztó köteles a
hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2
(kettő) hónapon belül közölni.  Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított  2 (két) éves elévülési
határidőn túl  kellékszavatossági  jogait  már nem érvényesítheti.  Nem fogyasztóval  kötött  szerződés
esetén Fogyasztó szavatossági igényeit 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti.

A teljesítéstől  számított  6 (hat)  hónapon belül  a  kellékszavatossági  igény érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az
általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

X. A teljesítés megtagadása
Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  Szolgáltatás  nyújtását  annak  megkezdése  előtt,  –  illetve
rendkívüli esetben, annak megkezdése után – megtagadja, illetve a Megrendelést visszautasítsa. Ilyen
esetben  az  esetlegesen  időközben  már  kifizetett  ellenszolgáltatást  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a
Szolgáltatás  nyújtásának,  illetve  a  Megrendelés  teljesítésének  megtagadásáról  szóló  értesítés
megküldését követő munkanapon megtéríti Megrendelőnek. Ilyen esetekben Szolgáltató kifejezetten
kizárja a Megrendelő által benyújtott kártérítési igényt.

XI. Panaszkezelés
A  Szolgáltató  célja,  hogy  valamennyi  megrendelést  megfelelő  minőségben,  a  megrendelő  teljes
megelégedettsége  mellett  teljesítsen.  Amennyiben  Felhasználónak  a  szerződéssel  vagy  annak
teljesítésével kapcsolatban mégis valamilyen panasza vagy észrevétele van, úgy panaszát az I. pontban
megadott elérhetőségeken, szóban vagy írásban terjesztheti elő.

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

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.  A panasz elutasítása
esetén a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy Felhasználó
a panasz jellegétől függően mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

XII. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek



Főszabály  szerint  a  Szolgáltató  és  Fogyasztó  vitás  ügyeiket  békés  úton  próbálják  rendezni.
Amennyiben azonban a Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval
folytatott  tárgyalások  során  nem  rendeződik,  a  jogvita  rendezésére  az  alábbi  lehetőségek  állnak
rendelkezésére:

1.) Bírósági eljárás kezdeményezése
Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás
keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

2.) Panasztétel a járási hivatalnál
A Fogyasztó panaszával  személyesen,  postai  úton vagy e-mailben a  fogyasztóvédelmi  hatósághoz
fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint
közigazgatási  hatósági  ügyekben elsőfokon a járási  hivatal,  illetve a megyeszékhely szerinti  járási
hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

3.) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Fogyasztó  panaszaival  békéltető  testülethez  (a  továbbiakban:  Békéltető  Testület)  is  fordulhat.  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  Szolgáltató  kérésére  tanácsot  ad  a  fogyasztót  megillető  jogokkal  és  a
fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró  természetes  személy,  aki  árut  vesz,  rendel,  kap,  használ,  igénybe  vesz  vagy  az  áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.

Szolgáltatót  a  békéltető  testületi  eljárásban együttműködési  kötelezettség  terheli.  Ennek keretében
köteles  a  Békéltető  Testület  eljáró  tanácsának  elnöke  által  megküldött  értesítés  részére  történt
kézbesítésétől  számított  8  napon  belül  írásban  nyilatkozni  a  fogyasztónak  minősülő  Megrendelő
igényének jogosságát  és  az  ügy körülményeit,  valamint  a  tanács döntésének kötelezésként  történő

http://jarasinfo.gov.hu/


elfogadását  illetően.  Nyilatkozatában  meg  kell  jelölnie  az  állításait  alátámasztó  tényeket  és  azok
bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irány-
elv  módosításáról  szóló,  2013.  május  21-i  524/2013/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet
alkalmazásának  kivételével  a  Szolgáltató  a  meghallgatáson  egyezség  létrehozatalára  feljogosított
személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye nem a területileg illetékes
békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési
kötelezettsége a  fogyasztó igényének megfelelő írásbeli  egyezségkötés  lehetőségének felajánlására
terjed ki.

4.) Online vitarendezés
A  leírtakon  felül  a  Szolgáltató  tájékoztatja  a  Fogyasztót,  hogy  az  Európai  Parlament  és  Tanács
fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az
ún.  online vitarendezési  platformot  annak érdekében,  hogy elősegítse  a  fogyasztók  és  kereskedők
közötti  jogviták független,  pártatlan,  átlátható,  eredményes,  gyors  és  méltányos,  bírósági  eljáráson
kívüli online rendezését.

Az  online  vitarendezési  platform  egyablakos  ügyintézési  pontként  működik  azon  fogyasztók  és
kereskedők  számára,  akik  a  fent  hivatkozott  EU  rendelet  hatálya  alá  tartozó  jogvitáikat  bírósági
eljáráson kívül kívánják rendezni.

Az online vitarendezési  platform egy interaktív weboldal,  amely elektronikus úton és díjmentesen
elérhető  az  Unió  intézményeinek valamennyi  hivatalos  nyelvén,  így  magyarul  is.  Az  online  vita-
rendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr 

XIII. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében
a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16.
§ (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi
programalkotások  engedély  nélküli  felhasználása,  illetve  bármely  olyan  alkalmazás  használata,
amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából
bármilyen  anyagot  átvenni  a  jogtulajdonos  írásos  hozzájárulása  esetén  is  csak  a  weboldalra  való
hivatkozással,  forrás  feltüntetésével  lehet.  A  jogtulajdonos:  BIOKISKERT  Korlátolt  Felelősségű
Társaság

XIV. Adatvédelem
Szolgáltató  a  Megrendelő  személyes  adatainak  kezelése  során  az  Adatkezelési  tájékoztatóban
foglaltaknak  megfelelően  jár  el.  A  honlap  adatkezelési  tájékoztatója  folyamatosan  elérhető  a
következő oldalon: …………………………………..

Megrendelő részéről leadott akár on-, akár offline Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával
együtt  Szolgáltató  jelen  Adatkezelési  tájékoztató  elfogadását  is  vélelmezi.  A  Megrendelő  által
megadott személyes adatokat Szolgáltató határozatlan ideig, Megrendelő írásbeli nyilatkozattal történő

http://ec.europa.eu/odr


visszavonásáig tárolhatja és jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő hozzájárul, hogy a megadott e-mail
címére Szolgáltató hírlevelet, akciós ajánlatot, tájékoztatót küldjön.

XV. Egyoldalú módosítás joga
Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági
körülményekben  beállt  változások,  így  különösen  a  képzések  fejlesztése  iránti  piaci  igények,  a
képzésekre  vagy  a  Szolgáltató  működésére  vonatkozó  lényeges  feltételek  változásai  vagy  a
jogszabályoknak  való  megfelelés  ezt  indokolják.  Amennyiben  Felhasználó  az  ÁSZF  módosítás
hatályba lépését követően bármely képzésre jelentkezik, az egyben az ÁSZF módosítás Fogyasztó
részéről történő elfogadását is jelenti. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon való
megjelenéssel  egyidejűleg  lép  hatályba.  Jelen  ÁSZF  hatálya  kiterjed  valamennyi  Felhasználóra,
valamint a Szolgáltatóra.

XVI. Vegyes rendelkezések
Szolgáltató  kötelezettsége  teljesítéséhez  közreműködőt  jogosult  igénybe  venni.  Ennek  jogellenes
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte
volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az nem
érinti  a  fennmaradó  részek  érvényességét,  jogszerűségét  és  érvényesíthetőségét.  Amennyiben
Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt 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 jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt,
hogy  lemond  arról,  hogy  a  későbbiekben  ragaszkodjon  az  adott  feltétel  vagy  kikötés  szigorú
betartásához.

XVII. Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései
mellett  –  a  jelen Általános Szerződési  Feltételek (a továbbiakban:  ÁSZF) határozzák meg.  Ennek
megfelelően tartalmazza  a  jelen ÁSZF az  Önt  és  bennünket  illető  jogokat  és  kötelezettségeket,  a
szerződés  létrejöttének  feltételeit,  a  teljesítési  határidőket,  a  fizetési  feltételeket,  a  felelősségi
szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a
Honlapon elérhető  egyéb tájékoztatások nyújtják.  A Megrendelő  megrendelése  véglegesítése  előtt
köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön
elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit,  és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között
létrejövő szerződés részét képezi.

Budapest, 2022. május 06.
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