
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

Kristály Torony Kalandpark - Bükfürdő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Bevezetés 

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletében foglaltaknak. 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az 
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a 
www.kristalytorony.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap/weboldal) elérhető attrakciók 
megvásárlásához az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó/Vásárló/Megrendelő) általi 
használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, 
melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

A weboldalon keresztül történő vásárlás kereteit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és 
a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

A Felhasználó a honlap használatához tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben 
foglaltakat. 

II. A Szolgáltató 

Név: Büki Fejlesztési és Beruházási Kft. 
Székhely: 1037 Budapest Montevideo utca 6. 1.emelet 
Képviselő neve: Csabai Imre, Neumann Péter 
Cégjegyzékszám: 01-09-171611 
Adószám: 13311207-2-41 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank 
Számlaszám: 11747082-20006008 
Telephely címe: 9740 Bükfürdő, Európa út 18. 
Telefonszám: +36 94 558 030 
E-mail cím: info@kristalytorony.hu 
 
A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a 
Szerződő Felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalról: http://www.kristalytorony.hu/ és 
letölthető és pdf formátumban menthető az alábbi linkről: 
 
Link: http://kristalytorony.gwstudio.hu/wp-content/uploads/2021/04/Kristaly-Torony-
Kalandpark_ASZF.pdf  

 
III. A honlapon (weboldalon) jelölt tevékenység 

A honlapon jelölt attrakciók értékesítése távollévők között kötött szerződéssel, amelyet a 
szerződés szerinti attrakciókra a felek egyidejű fizikai jelenlétük nélkül úgy kötnek meg, hogy 



a szerződés megkötése érdekében kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő 
eszközt, internetes hozzáférést alkalmaznak. 

A honlap a Szolgáltató részéről a kalandpark szolgáltatásainak bemutatását, 
kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés lehetőségét, valamint hírlevélre történő feliratkozásra és 
egyéb információs tevékenységre szolgál. 

A honlapon a Felhasználó a fő- és almenüpontok segítségével böngészhet. A honlapon jelölt 
termékek tovább értékesítése nem megengedett. 

A Kalandpark látogatása ingyenes, míg az egyes attrakciók, további szolgáltatások csak jegy 
vásárlásával vehetők igénybe. A jegyek kizárólag a megjelölt vásárlás napján használhatók 
fel, és azokat a Szolgáltató nem váltja vissza. A jelen ÁSZF-ben jelölt Szolgáltató fizetési 
visszaigazolása birtokában (az annak alapján átvett jegyek birtokában) lehetséges a 
megrendelés, egyéb fizetési igazolás és más bizonylatok belépésre nem jogosítanak. 

A Felhasználó az egyes attrakciók használati díjairól, azok megvásárlásáról a weboldalon a 
’Jegyek, árak’ menüpontban, az egyes attrakciók leírásánál tájékozódhat. 

IV. Felhasználási feltételek 

1. Felelősség 

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és 
műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  

A honlapunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban 
javasoljuk, hogy tegye meg azalábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi 
szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.  

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá 
az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen 
túlmenően. 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A 
Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik 
személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhető tartalmat (például: 
üzenetküldés) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak 
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló 
jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató mindezen tekintetben 
kizárólag felületet, online megjelenési lehetőséget biztosít. 

2. Szerzői jogok 

A honlap egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá tartoznak. 
A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól 
eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet 
felhasználni. Tilos engedély nélkül bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, 
nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a 



nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A korlátozás nem terjed ki 
azon tartalmakra, amelynek nyomtathatóságot a Szolgáltató megfelelő formátum (pdf) 
biztosításával lehetővé teszi. 

3. A szerződés létrejötte 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A vásárlás leadása és kifizetése 
elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. 

Amennyiben a szerződés fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) és vállalkozás között jön léte a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai 
Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 

A fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartama, valamint a szerződés időtartama a 
szerződés a jogviszony lezárásával – szerződésszerű teljesítés vagy jogorvoslat lezárulta - 
esik egybe. A fogyasztó kifejezett nyilatkozatának elmulasztása esetén nem lehet vélelmezni 
a Szolgáltató ajánlatának - hallgatólagos – elfogadását. 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt 
nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. 

A kezelt adatok az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §. (7) pontja 
szerint törlésre kerülnek. 

V. A szolgáltatásra és a megrendelésre vonatkozó információk: 

1. A szolgáltatás ára 

Az előzetesen megrendelhető és kifizethető szolgáltatások (attrakciók) ára a szolgáltatás 
(attrakció) leírásánál található. A feltüntetett árak bruttó árak.  

Abban ez esetben, amennyiben a szolgáltatás mellett árat nem talál, vagy az nulla forintként 
szerepel, nyilvánvaló technikai hibáról van szó, amelyet kérjük jelezzen a Szolgáltató felé. Ár 
nélkül és nulla forint vételár ellenében a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem 
értékesít, ezen szolgáltatásra leadott megrendelés nem minősül megrendelésnek. 

2. A szolgáltatásokról szóló tájékoztatás 

Az egyes attrakciók részletes leírása a Szolgáltató honlapján az ’Rólunk’ menüben 
találhatóak. 

3. Az egyes szolgáltatások megrendelése és fizetése 

3.1. Megrendelés a Szolgáltató egyéb elérhetőségein keresztül 

A Felhasználó megrendelését a Szolgáltató egyéb elérhetőségein – info@kristalytorony.hu 
e-mail címen vagy a weboldalon megadott telefonszámokon - keresztül adhatja le és fizethet 
banki előre utalással, bankkártyával vagy a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával. 



Amennyiben Felhasználó online vásárlást követően elfogadja Szolgáltató által felkínált 
szolgáltatást, és annak ellenértékét, azt előre ki kell fizesse előre utalással a Szolgáltató 
bankszámlaszámára vagy online bankkártyás fizetéssel. Csak a már kifizetett szolgáltatás ad 
ajánlati kötöttséget Szolgáltató számára. 

A Kalandpark szolgáltatásait csak érvényes jeggyel veheted igénybe. Kérjük, az emailben 
kapott jegyed őrizd meg, hozd magaddal! A Kalandpark bejáratánál mutasd fel 
Animátorainknak, akik karszalagunkkal érvényesítik belépőjegyedet! A szolgáltatásaink az 
időjárás függvényében működnek, rossz idő esetén, ha a Kristály Torony zárva tart, aznapi 
jegyed dátumának megváltoztatásáról érdeklődj a Kalandpark információs vonalán. 
Megfelelő időjárási viszonyok esetén, amennyiben a Kalandpark nyitva tart, ha jegyed nem 
veszed igénybe, a szolgáltatás vételárát nem áll módunkban visszatéríteni.  

3.2. A megrendelés kifizetése 

3.2.1. Készpénzes fizetés 

Ezen fizetési mód teljesítésére kizárólag személyesen van lehetőség a Szolgáltató 
pénztáraiban, számla ellenében. 

3.2.2. Előre utalással történő online fizetés 

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti bankszámlájára történő utalással teljesíthető. A közlemény 
rovatban szükséges feltüntetni a vásárlás visszaigazolásában található foglalási számot. A 
szolgáltatás ára azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon az a Szolgáltató 
számláján jóváírásra kerül. Az így leadott rendelés a foglalástól számított 48 órán belül banki 
átutalással ki kell egyenlíteni. Amennyiben nem kerül kiegyenlítésre a foglalás, a foglalási 
időpont felszabadításra kerül, Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy Felhasználónak a kért 
szolgáltatás a kért időben és létszámban rendelkezésére fog állni. 

3.2.3. Bankkártyával történő online fizetés - BARION felületen 

A megrendelt attrakció kifizetésére lehetőség van online bankkártyával is a BARION 
rendszerét használva. A megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a 
fizetés a Barion titkosított oldalán történik. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú 
felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel. A kártyaadatokat Norton/Symantec 256 
bites SSL titkosítás védi. Webáruházunk csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, 
kártyaadataid nem jutnak el hozzánk. A Barion Smart Gateway fizetőfelületén kártyaadatok 
megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni, asztali és 
mobil böngészőkben egyaránt. Regisztrációt nem igényel, az első fizetésnél lehet 
regisztrálni, ez opcionális. Neked ingyenes a fizetés, a regisztráció és a Barion tárca 
használata is. Kényelmes, nem kell soha többé beírnod a kártyaadataidat nem csak az adott 
kereskedőnél, hanem egyetlen más Barion elfogadónál sem. Ha regisztráltál, letöltheted a 
Barion appot is, mely rengeteg felhasználói élménnyel gazdagíthat. 

A Barion fizetés lépései: 

• Válaszd ki a kívánt attrakciót és helyezd a kosárba! 
• A Pénztárnál válaszd ki a Barion fizetési módot, majd az Általános szerződési 

feltételek, Adatkezelési tájékoztató és a Házirend elfogadása után kattints a 
"Megrendelés elküldése" gombra! 

• Fizetés bankkártya adatok magadásával: 



o Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre 
alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, 
hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint e-mail címre van 
szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et, 
Adatkezelési tájékoztatót és a Házirendet el kell fogadni. 
 

• Fizetés Barion tárcával: 
o Fizetés eltárolt bankkártyával 
o Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre 

alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, 
hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez 
szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez 
e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet. 

o Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel. 
o Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion 

regisztrációval (és nem rendelkezi bankkártyával). A fizetéshez e-mail cím és 
jelszó szükséges. Az egyenleg úgynevezett elektronikus pénz, amely előre 
feltölthető készpénzbefizetéssel a Barion feltöltő pontokon, valamint 
átutalással bankszámláról (sürgős esetben bankkártyáról is). 

3.3. Szolgáltató felelősége 

Szolgáltató csak abban az esetben tud felelőséget vállalni a megvásárolt szolgáltatás 
megfelelő biztosítására, ha azt a Felhasználó előzetesen kifizette. 

A szolgáltatás kifizetése történhet a Szolgáltató ügyfélszolgálatával egyeztetve banki előre 
utalással, online bankkártyás fizetéssel, vagy a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával. 

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Szolgáltató a Felhasználót visszaigazoló levélben értesíti a vásárlás visszaigazolásáról. 

A vásárlást visszaigazoló e-mail tartalmazza: 

• a vásárlás számát 
• a vásárlás napját 
• a vásárló neve 
• a vásárló e-mail címe 
• a vásárló telefonszáma 
• a kiválasztott attrakciót 
• a kiválasztott attrakciók számát 
• a vásárló számlázási címét. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megvásárolt szolgáltatásra ne fogadja el a 
megrendelést és a szerződéskötést visszautasítja. 

3.5. Számla 

A weboldalon történt vásárlás után a Szolgáltató a Vásárló email címére küldi a kiállított 
számlát a teljes vétel árról. 

Helyszínen történt vásárlás alkalmával a Szolgáltató a Vásárló részére papír alapú számlát 
állít ki a teljes vétel árról. 



VI. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a fogyasztók és vállalkozás 
közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan a szerződéskötést 
megelőző tájékoztatás: 

A termék lényeges tulajdonságai a honlapon a szolgáltatásra (attrakciókra) kattintva jelennek 
meg az ÁSZF V.2. pontja szerint. 

A cég nevét és további adatait az ÁSZF II. pontja tartalmazza. 

A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét 
(szolgáltatás ára) az ÁSZF V.1. pontja szerint a honlap és az ÁSZF tartalmazza. A terméket 
további költségek nem terhelik. 

A Szolgáltató határozatlan időre szóló szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás teljes 
összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

A szerződés megkötéséhez használt eszköz internet,-mobil- vagy más elektronikus 
kapcsolatának, esetlegesen a más speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a 
Megrendelő egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs 
szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz. 

A teljesítésfeltételeit az ÁSZF III-V. pontja tartalmazza.  

A panaszkezelés szabályait az ÁSZF IX. pontja tartalmazza. 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb 
feltételeiről szóló információkat az ÁSZF VII. pontja és a melléklet tartalmazzák. 

A Szolgáltató olyan tevékenységet nem végez, amely során a fogyasztót megillető elállási és 
felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű 
költségeit. 

A Szolgáltató minden munkanapon 10:00 órától 16:00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot 
működtet az ÁSZF II. pontjában meghatározott telefonszámon és e-mail címen. 

A Szolgáltatót jótállási kötelezettség nem terheli. 

A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát. 

A Fogyasztó és Szolgáltató között határozott idejű szerződés jön létre, amely a minkét fél 
részről történő teljesítéssel zárul. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá. 

A vásárlási folyamat során a Felhasználónak az adatok rendelkezésre bocsátásán és az 
ellenérték megfizetésén és a szolgáltatás igénybevételén túl további kötelezettségei 
nincsenek. 

A Felhasználó nem kér letétet és egyéb pénzügyi biztosítékot. 

Digitális adattartalom működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések: A 
webáruházat üzemeltető szerveren Eladó a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte. A 
Fogyasztó adatainak védelme érdekében Eladó a védelmi intézkedéseket periodikusan 
felülvizsgálja. 

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: Az 
üzemeltetett szoftver kompatibilis minden szabványos asztali böngészővel. 



A panaszkezelési mód és a vitarendezési mechanizmus szabályait és a békéltető testületre 
vonatkozó tájékoztatást a jelen ÁSZF. IX. pontja tartalmazza. 

VII. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a fogyasztók és vállalkozás közötti, 
távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan az elállásra vonatkozó szabályok: 
szerződéskötést megelőző tájékoztatás: 

1. Elállási jog gyakorlásának menete 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje 
(a továbbiakban Fogyasztó). 

A Fogyasztó az általa megvásárolt időpontban kezdődő szolgáltatás igénybevételétől nem 
mondhat le és nem módosíthatja. 

2. Termékszavatosság 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Felhívjuk a 
Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érintett 
szolgáltatásnak nem esik a termékfelelősség hatálya alá, tekintettel arra, hogy annak tárgya 
szolgáltatás nyújtása, így az érintett szolgáltatás keretében termékszavatosság iránti igény 
nem gyakorolható. 

3. Jótállás 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes 
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország 
területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében 
felsorolt termékekre vonatkozik. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen 
Általános Szerződési Feltételekkel érintett szolgáltatásnak nem tárgya ingó dolog 
értékesítése, így az érintett szolgáltatás keretében jótállás iránti igény nem gyakorolható.  

VIII. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Név: Büki Fejlesztési és Beruházási Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Montevideó utca 6. 1. emelet. 

Képviselő neve: Neumann Péter – ügyvezető igazgató, Csabai Imre – ügyvezető igazgató 

Telephely címe: 9740 Bükfürdő, Európa út 18. 

Telefonszám: +36 94 558 030 

E-mail cím: info@kristalytorony.hu  

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a 
szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a 
Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról 
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 



A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát - a telephelyen felvett szóbeli panasz 
esetén azonnal a Fogyasztónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább 
részletezett panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával 
közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg 
megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi 
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 
intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót 
az egyéb jogérvényesítési lehetőségekről. 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési 
lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A felhasználó lakóhelye, vagy a 
Szolgáltató székhelye szerint illetékesterületi Kormányhivatal 
fogyasztóvédelmiszervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: 
területi nfh.hu/teruleti.) 

• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

A cég székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: 

 

A megyei szervezetek listája: 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefon: 06-76-501-525, 501-5032 

Fax: 06-76-501-53 

Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

6001 Kecskemét Pf. 228. 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefon: 06-66-324-976 



Fax: 06-66-324-976 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefon: 06-46-501-091, 501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu 

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: 06-1-488-2131  

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu 

 

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefon: 06-22/510-310 

Fax: 06-22-510-312 

e-mail: bekeltetes@fmkik.hu; 

fmkik@fmkik.hu 

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető 
Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefon: 06-96-520-217 



Fax: 06-96-520-218 

e-mail: bekelteto@gymskik.hu 

 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 

Fax: 06-52-500-720  

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

 

Heves megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefon: 06-36-416-660/105 mellék 

Fax: 06-36-323-615 

E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető 
Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba. 

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

telefon: 20/373-2570 

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető 
Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefon: 06-34-513-010 

Fax: 06-34-316-259 

Email: bekeltetes@kemkik.hu 

Honlap: www.kemkik.hu 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A 



Telefon: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu 

Honlap: www.nkik.hu 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefon: +36-72/507-154 

Fax: +36-72/507-152, 20/283-3422  

e-mail: bekelteto@pbkik.hu, 

Honlap: www.pbkik.hu, www.pecsikamara.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefon: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-269-0703 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Telefon: 06-82-501-000, 

Fax: 06-82-501-046 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett 
Békéltető Testület 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefon: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750 

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefon: 06-74-411-661 



Mobil: 0630-6370-047 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 

Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.  

Telefon: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 

e-mail: pergel.bea@vmkik.hu 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220 

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111 

Fax: 06-88-412-150 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefon: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

Honlap: http://www.bekeltetes.hu/  

 

IX. ÁSZF, árak módosítása 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb 
feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a 
honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő 
tranzakciókra érvényes. 

X. Technikai korlátok 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és 
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a 
felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba 
észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a 
vásárlást. 



XI. Reklámtilalom 

A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy az online vásárlással összefüggésben a 
2008. évi XLVIII. törvény (reklámtörvény) szerint tilos a alkoholtartalmú ital olyan reklámja, 
mely gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, gyermek- vagy fiatalkorút mutat be, 
alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az 
önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való  tartózkodást, az alkohol fogyasztását 
jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze, olyan benyomást kelt, 
hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez, azt állítja vagy 
olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy 
nyugtató hatású, azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes 
konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy a magas alkoholtartalmat az italok pozitív 
minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza. 

Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, 
illetve “ honlap esetén “ a nyitó oldalon, színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve 
gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak 
teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően, egyértelműen játék céljára szánt 
terméken és annak csomagolásán, és köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá 
ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri 
reklámhordozón. 

XII. Kereskedelmi gyakorlat 

Szolgáltató a 2008. évi. XLVII. törvénynek megfelelő kereskedelmi gyakorlatot folytat, 
amelynek alkalmazása során észszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve a 
jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el. Külön 
Magatartási kódexszel a szolgáltató nem rendelkezik. 

XIII. Adatvédelmi szabályzat 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a jelen ÁSZF mellékletét képezi és itt érhető el. 

XIV. Sütik (cookie-k) 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan 
információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. 
 
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok 
mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a 
webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 
 
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld 
annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató 
a weblap látogatóját tájékoztatja. 
 
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. 
 
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. 
 
Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik 
használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 
 
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 



 
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor 
törölje a böngészőkből. 
 
Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes 
adatokat az adatkezelő. 
 
Az adatok tárolási módja: elektronikus. 
 
XV. Közösségi oldalak 
 
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül 
terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja 
annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. 
 
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által 
létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb. 
 
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, 
termékek vagy szolgáltatások ismertetése. 
 
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, 
kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. 
 
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó 
nyilvános profilképe is. 
 
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. 
 
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. 
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. 
 
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. 
 
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 
szerint. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 
szerint. 
 
Az adatok tárolási módja: elektronikus. 
 
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen 
személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének 
arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos 
meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes 
jogosultsággal rendelkezik-e. 
 
XVI. Google Analytics 
 



Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használ 
 
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a 
weblap felhasználóinak szokásairól. 
 
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy 
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap 
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az 
további szolgáltatásokat teljesíthessen. 
 
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét 
vegyék az adatokkal való visszaélésnek. 
 
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:  
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript 
jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. 
A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, 
hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb 
újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem 
akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások 
részére. 
 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu  
 
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu  
 
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti 
hivatkozásokon érhetők el. 
 

XVII. Érvényesség 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 04. 01. 

 

 

 

 

Büki Fejlesztési és Beruházási Kft. 
Csabai Imre, Neumann Péter 

ügyvezető 
 


