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A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a 
későbbiekben nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar, magatartási kódexet nem alkalmazunk. 
 
 
1. A Szolgáltató  
 
Beautylex Kft. 
cím: 1149 Budapest, Egressy tér 9-10. 1 lház. 1 em. 1/A 
cégiegyzék szám: 01-09-176485; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószám: 24670092-2-42 
e-mail: academy@alexandra-academy.com 
telefon: +36-30-287-5075 
honlap: https://alexandra-academy.com/ 
 
 
2. Tárhelyszolgáltató 

 
Név: RackForest Kft.  
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.  
Adószám: 14671858-2-41  
Telefonszám: +36/70-398-11-66  
E-mail cím: info@rackforest.hu 
Weboldal: www.rackforest.hu 
 
3. A termék jellemzői 
 
A vásárlással az Arcművészet című fizikai könyv és a hozzá tartozó online elérhető bónuszok 
kerülnek a birtokodba. A könyvet házhozszállítás útján kapod meg, a hozzátartozó bónuszokat pedig 
online éred el a 4.3. bekezdésben megadott módokon, amelyek a vásárlást visszaigazoló e-mail-ben 
is szerepelnek majd. 
 

 

4. A megrendelés menete 
 

- A vásárlási folyamat a termék (Alap csomag vagy Extra csomag)  kiválasztásával kezdődik, a termék 
alatti gombra kattintva, ezután a Megrendelő egy olyan aloldalra jut, ahol a következő fizetési 
módok közül választhat: bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül vagy fizetés utánvéttel 
a termék átvételekor vagy személyes átvétel, de ahhoz nem kell a terméket megrendelned.  

- A következő lépésben a Megrendelő egy űrlapon adja meg a kapcsolati és számlázási adatait (Név, 
e-mail, telefon, számlázási név, ország, irányítószám, város, cím, amennyiben a szállítási cím eltér 
a számlázási címtől, ezt is kérjük külön megadni az űrlap erre a célra szolgáló mezőiben).  

- A vásárlás magánszemélyként, egyéni vállalkozóként és cég nevében is lehetséges. FIGYELEM! A 
vásárlás ellenértékéről minden esetben számlát állítunk ki, automata rendszer lévén a számlázási 
adatok utólagos módosítására nincs lehetőség. Az adatok pontos megadása nélkül a megrendelés 
nem teljesíthető. 

- Az űrlap kitöltését követően egy összegzés látható a rendelés tartalmáról és a fizetendő összegről, 
ami az űrlap alján található „Fizetés” gombbal véglegesíthető. 

- Bankkártyás fizetés esetén, a megrendelő űrlap elküldését követően átirányítunk a Barion 
oldalára. A bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg, így a bankkártya 
adatok hozzánk nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 
Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló 
intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.  

mailto:academy@alexandra-academy.com
mailto:info@rackforest.hu
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- Utánvétes fizetés esetén a „Megrendelem” gombra kattintva a rendelés leadásra kerül. Ezután 
nincs további teendő. A weboldalon megjelenik a „Köszönjük megrendelésedet!” szöveg.  

- A sikeres (vagy nem sikeres) megrendelésről, a kiszállítási információkról és a bónuszokról 
visszaigazoló e-mail-t küldünk a kapcsolati adatoknál megadott e-mail címre. 

- A megrendelés elküldése előtt kérjük, hogy tekintsd át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az 
Adatkezelési Tájékoztatót, mivel a megrendelés elküldésével ráutaló magatartással elfogadod 
üzleti és adatkezelési szabályzatunkat. 

 

4.2. A visszaigazolás 

 
A megrendelés elküldését követően visszaigazoló e-mailben jelezzük a megrendelés elfogadását, 
ezzel létrejön az online szerződés. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől 
számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Megrendelő 
szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a 
vásárlás nem jön létre. A Szolgáltató nem felel a visszaigazolás elmaradásáért, ha a visszaigazolás 
azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg, vagy az e-mail 
címéhez tartozó tárhely megtelt, így nem tud üzenetet fogadni.  
 
Sikeres bankkártyás fizetés esetén e-mailben küldjük meg az elektronikus számládat a Szamlazz.hu 
számlázó programon keresztül, amelyből a „számla letöltése” gombra kattintva letöltheted a 
dokumentumot. A sikeres tranzakcióról a Barion is küld e-mailt. 
 
Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizd, hogy rendelésed megfelelő-e. Ha elírás történt, vagy nem 
érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul jelezd felénk a sales@alexandra-
academy.com e-mail címen! 
 
A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra 
visszavezethető problémáért vagy hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
 

4.3. A termék elérése 

 
A könyvet GLS futárszolgálattal szállíttatjuk házhoz 2-3 munkanapon belül, a hozzátartozó 
bónuszokat pedig online éred el. 
A 3 alap bónusz (2 videó + 1 letölthető pdf) minden könyv vásárlónak jár, az eléréshez szükséges 
webcím és jelszó a könyv 211. oldalán található.  
Extra csomag vásárlása esetén járó plusz „termékek” elérhetőségét a vásárlást visszaigazoló e-mail-
ben kapod meg. 
Az előrendelési bónusz 2022.11.30-ig történő vásárlás esetén jár a könyvhöz, az eléréshez szükséges 
webcím és jelszó a könyv 211. oldalán található.  
Valamennyi bónusz korlátlan alkalommal és ideig megtekinthető. 
 
Amennyiben további kérdésed merülne fel, úgy kérjük, azt írd meg nekünk a marketing@alexandra-
academy.com, vagy a sales@alexandra-academy.com e-mail címre. 
 
 
5. Adatbeviteli hibák kijavítása és az adatok módosítása 
 
Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldése előtt bármikor lehetőség van. Amennyiben 
a megrendelés elküldését követően szeretnél bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul 
jelezd felénk az sales@alexandra-academy.com e-mail címen. 
 

mailto:marketing@alexandra-academy.com
mailto:marketing@alexandra-academy.com
mailto:sales@alexandra-academy.com
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A bankkártyaszám módosítására kizárólag sikertelen terhelés esetén van lehetőség, a rendszer által 
ekkor kiküldött e-mailben lévő linkre kattintva, mely a Barion oldalára vezet, ahol beállíthatod az új 
bankkártya adatokat. 
 
 
6. A vételár 
 
A vételár a Könyv hátoldalán található árként feltüntetett összeg (6.990 Ft), amin túlmenően adó 
nem kerül felszámításra, az valamennyi költséget tartalmaz, így az a végső vételár.  
 
Az ár változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való 
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás előtt már megrendelt termékre 
nem vonatkozik. 
 

7. Szállítási költség: 
A Könyv kézbesítése, szállítása a GLS futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a webáruház 
ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás 
időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. 
 
Szállítási díjak: 
 
Szállítási díjaink Magyarország területén egységesek: visszavonásig ingyenes  
 
Külföldi csomagokat TNT futárszolgálattal küldünk, melynek régió, súly és ár szerint különböző díja 
van, erről kérem érdeklődjön e-mailben vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken: 
 
Telefon: +36-30/199-220-3 
 
E-mail cím: sales@alexandra-academy.com 
 
8. Fizetési feltételek 
 

8.1. A fizetés 

 

- Bankkártyás fizetés: Fizetés esetén átirányítunk a Barion oldalára. A bankkártyás fizetések a 
Barion rendszerén keresztül valósulnak meg, így a bankkártya adatok hozzánk nem jutnak el.  
 

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 
5. em. 5. ) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-
I-1064/2013. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, email cím, számlázási adatok, 
megrendelés összege. 

 
- Utánvétes fizetés GLS futárszolgálatnak 
Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a 
Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a 
megrendelt termék(ek) átvételekor. 
 
- Készpénzes fizetés személyes átvételkor 
Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor 
Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. 
 
A könyv személyesen is megvásárolható üzletünkben: 

mailto:sales@alexandra-academy.com
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Patkós Alexandra Exclusive Beauty szépségszalon – 
cím: 1149 Budapest, Egressy tér 10/A. 1/1. 
 
Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 9:00 – 17:30, az esti órákban előzetes egyeztetés szerint (+36-70-53-23-013), 
Szombaton és vasárnap: Zárva 
 
 
9. Elállás joga 

1. 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 értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül 
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató 
hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék 
kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 
hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől 
számított 14 nap. 

2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján. 

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

4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolhatja elállási jogát. 

5. A termék visszaküldése: 

• A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi 
állapotában vesszük vissza. 

• Csak tiszta és nem gyűrött, szamárfüles könyvet áll módunkban visszavenni! 

6. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e 
költség viselését. 

7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más 
költség nem terheli. 

8. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót 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. 

 

9. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével 
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kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően felmondási jogát elveszíti; 

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás 
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 elválaszthatatlanul 

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 példányának 
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

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, 

személygépjármű-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. 

 

10. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti 
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási 
díjat is. 

11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását 
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem 
terheli. 

12. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál 
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 

 

13. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 

14 napon belül. 
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14. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy 

átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a 

terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

15. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a 

vállalkozás vállalta e költség viselését. 

16. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely 

a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód 

választásából adódik. 

17. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, 

vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a 

kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

18. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató 

elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, 

vagy akár személyesen is. 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 Fogyasztó Szolgáltató részére. 

19. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

20. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 

21. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

22. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található 

elérhetőségeken. 

23. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő 

Felhasználókat illeti meg. 

24. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e. 

25. Elállási jog gyakorlásának a menete: 

25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát 

a Szolgáltató elérhetőségein jelezni. 

.25.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől 

számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég 

csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával 

a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve 

a fax küldésének idejét veszi figyelembe. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
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25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére 

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül 

visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt 

elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási 

jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

25.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon 

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól 

eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a 

termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban 

történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék 

esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet 

a vásárló az elállási joggal. 

 
 
10. Kellékszavatosság  
 
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén, (tehát pl.: a könyv hibás, a papírok összeragadtak vagy 
nyomtatás során meggyűrődtek) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz 
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ennek megfelelően- választásod szerint-az alábbi 
kellékszavatossági igényekkel élhetsz: 
 
Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel 
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ár 
arányos leszállítását - végső esetben – kérheted a vételár visszatérítését. 
 
Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban Te 
viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 
 
Az igényérvényesítéshez fontos, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, 
mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közöld. Ugyanakkor a szerződés 
teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jogaidat már nem 
érvényesítheted. 
 
Az ilyen igényed kérlek írásban, vagy elektronikusan jelezd az 1. pontban megjelölt elérhetőségek 
egyikén. 
 
11. Panaszügyintézés 
 
A panaszodat, kérdésedet, esetleges kérésedet igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, 
kérjük, fordulj hozzánk bizalommal e-mailben vagy levélben az 1. pontban megjelölt 
elérhetőségeken.  
 

11.1. Szóbeli panasz 

 
A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz kezelésével nem 
értesz egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos 
álláspontodról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolatát a részedre is átadjuk. 
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11.2. Írásbeli panasz (e-mail, levél) 

 
Az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül írásban megválaszoljuk.  
 

11.3. Panasz a hatóságnak vagy békéltető testületnek 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 

1., A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 

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 

2.,. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek 
elérhetőségét -a teljesség igénye nélkül - itt találja: 

Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

 
 
12. Szerzői jogvédelem 
 
A honlapokon található valamennyi tartalom (pl.: videó, könyv, cikk, termékismertető, tájékoztató, 
jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan 
felhasználása (pl.: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési 
eljárást von maga után. 
 
Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása 
esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vedd fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban megjelölt 
elérhetőségeken.  

 
Az említett anyagok bármilyen formában történő rögzítése, másolása, sokszorosítása, megjelenítése, 
továbbadása és terjesztése a Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Ennek értelmében 
Kifejezetten tilos továbbá a digitális tartalmak nyomtatott vagy elektronikus újra felhasználása 
és/vagy értékesítése. Az ilyen írásos felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót 

http://jarasinfo.gov.hu/
mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
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kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 80.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft, - 
videók esetén percenként 80.000, -Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői 
ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 
 
Az „ARCMŰVÉSZ” és „ARCMŰVÉSZET” szavak védjegyoltalom alatt állnak, azok használata a 
védjegyjogosult engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében, árukkal vagy szolgáltatásokkal 
összefüggésben tilos. 
 
13. Adatvédelem 
 
A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor a honlapon elhelyezett Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltak szerint jár el.  
 
14. Egyéb rendelkezések 
 
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás 
a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 
 
Budapest, 2022. 11. 09. 
 
 


