
 

Vásárlási tudnivalók 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Thuróczy Bertalan egyéni 

vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://futnihinnielni.hu 

weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő 

Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél 

a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra 

vonatkozik, amely a https://futnihinnielni.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, 

hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője 

által történik. 

1. Szolgáltató adatai: 

A https://futnihinnielni.hu tulajdonosa és üzemeltetője – a továbbiakban Szolgáltató – 

Thuróczy Bertalan egyéni vállalkozó 

Név: Thuróczy Bertalan egyéni vállalkozó (EV) 

 

▪ Nyilvántartási szám: 55521664 

▪ Cím (levelezési cím): 5085, Rákóczifalva, Rózsa út 84. 

▪ Adószám: 56828115136 

▪ Bankszámlaszám: OTP Bank 1170710321441921 

▪ Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Gyenes Donát EV. 

▪ E-mail cím: b.thuroczy@gmail.com 

▪ Telefonszám: +36204513666 

Tárhelyszolgáltató: 

▪ Webhely: sybell.hu 

▪ Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság. 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 

2. em. 206. 

▪ Email: info@sybell.hu  

▪ Telefon: +36 1 707 6726 

2. Általános tudnivalók 

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://futnihinnielni.hu weboldalon (a 

továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban „Futni, hinni, élni” 

Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan 

kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek 

között jön létre. A „Futni, hinni, élni” Online áruházban történő vásárlást az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza. 



 

2.2. A „Futni, hinni, élni” Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott 

megrendeléssel és azonnali bankkártyás fizetéssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben 

meghatározott módon. 

 

2.3. A „Futni, hinni, élni” Online áruházban történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges, 

de a megfelelő megrendelési űrlap kitöltése szükséges, az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi és 

Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint. 

 

2.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és 

következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van 

lehetőség. A Felek között a megrendeléssel magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt 

szerződésnek minősül, az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételei 

szerint. 

 

2.5. A szerződés nyelve magyar. 

 

2.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

 

3. Megrendelés és a vásárlás folyamata 

3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy jelen 

ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételeit 

megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglalt 

adatkezelésekhez hozzájárul. 

 

3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 

felelősség nem terheli. 

 

3.3. Megrendelhető termék a Webáruházban található valamennyi árucikk. A termékek 

tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről az Ügyfél a termékekhez tartozó konkrét 

oldalon tájékozódhat. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető 

tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél 

több információra van szüksége, kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz, melynek adatait, 

elérhetőségét a 1. pontban találja. 

 

3.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön 

jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. Arról, hogy a termékek vételára 

tartalmazza-e a kiszállítás költségét, minden termék esetében közvetlenül a termékről adott 

leírásban tájékozódhat. 

 

3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató 

fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

 

3.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal 

felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék 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 terméket hibás áron szállítani, 



hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat 

vásárlási szándékától. 

 

3.7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a 

megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely 

mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, már az adott űrlap oldalon hibaüzenetet kap a 

Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési 

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért 

semminemű felelősség nem terheli. 

 

3.8. Megrendelés feladására elsősorban az „Futni, hinni, élni” Online áruházban, a 

termékválasztást követően van lehetőség. A Szolgáltatóval írásban történt egyeztetést 

követően, email útján történő megrendelésre csak akkor van lehetőség, ha a Szolgáltató a 

megrendelést az Ügyfél felé visszaigazolta. Más egyéb, különösen faxon, telefon útján történő 

rendelésre nincs lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre 

vonatkozó „Megrendelés…” ikonra kattintással vásárolhatja meg. 

 

3.9. A kiválasztott termékek megrendelését az Ügyfél a „Futni, hinni, élni” Online áruház 

WooCommerce platform űrlapjának kitöltésével teheti meg. Az Ügyfélnek lehetősége van 

arra, hogy megrendelésenként külön szállítási és számlázási címet adjon meg. Az Ügyfél a 

„Futni, hinni, élni” Online áruház WooCommerce platform űrlapján a „Fizetés” ikonra 

kattintva kezdeményezheti a bankkártyás fizetést, ezzel véglegesítve a megrendelést. 

 

3.10. A rendszer a sikeres bankkártyás fizetést követően kezdi meg az Ügyfél 

megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig 

teljesíti a Szolgáltató. 

3.11. Szolgáltató a sikeres bankkártyás fizetést követően a megrendelés beérkezéséről 

automatikus értesítést küld az Ügyfélnek e-mailen. Ezzel párhuzamosan a fizetésről 

elektronikus számlát bocsát ki, amely a billingo.hu rendszeren keresztül kerül elkészítésre és 

az Ügyfél által megadott email címre történő elküldésére. 

3.12. A Szolgáltató a megrendelést és fizetést követően, fizikai termék esetében a rendelési 

adatokat továbbítja a logisztikai partnerének, ahol sor kerül a fizikai termék csomagolására. 

Fizikai termék esetében hétköznap 12.00 óráig történő megrendelés esetén a terméket 24 órán 

belül vagy ha az hétvégére esik, akkor az azt következő hétköznap az Ügyfélnek leszállítja. 

3.13. A Szolgáltató a megrendelést és fizetést követően, digitális termék (pl.: E-könyv, 

videók, stb…) esetében a rendelési adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 10 percen belül 

továbbítja az általa használt elektronikus levelezési platformnak, amely a beállított 

automatizmusoknak megfelelően, terméktől függően elküldi az Ügyfél által megadott email 

címre, vagy magát a digitális terméket, vagy a digitális termék internetes elérési illetve 

letöltési helyét.  

 

3.14. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a 

megrendelésének tekintetében, azt lehetőség szerint haladéktalanul, de fizikai termék és 

hétköznap esetében 30 percen belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a 1. pontban megadott 

elérhetőségen. Az ennek elmulasztásából eredően a Szolgáltatót ért károkért az Ügyfél köteles 

helytállni. 

 

3.15. A fentiek szerint történt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek 



minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A 

szerződés 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. 

 

3.16. A megrendelt fizikai termékeket tartalmazó csomag elkészülte és a kézbesítést végző 

szolgáltatónak történő átadás után, a futárszolgálat a kézbesítés napján értesítést küld az 

Ügyfélnek a kiszállításról, melyben megtalálható a csomagazonosító és a kiszállításra kerülő 

tételek felsorolása és a várható kézbesítési idő is. 

3.17. A Szolgáltató a sikertelen bankkártyás vásárlást követően az Ügyfelet egy önálló 

weblapra történő átirányítással, majd a későbbiekben erről a megadott email címre történő 

emlékeztető levél megküldésével tájékoztatja. A sikertelen vásárlásról a PayLike online 

fizetési rendszer, a Szolgáltatótól függetlenül is értesítést küld. 

4. Szállítási feltételek 

4.1. Belföldi házhoz szállítás 

Szolgáltató a megrendelt fizikai termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary 

Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) csomagszállító 

szolgáltatásával juttatja el az Ügyfél által megjelölt címre. 

4.1.1.Belföldön a szállítás bruttó 1490,-Ft. Azonban a „Futni, hinni, élni” Online áruház 

minden terméke esetében külön-külön feltüntetésre kerül, hogy az adott termékhez tartozik-e 

és amennyiben igen, milyen mértékű szállítási költség tartozik. 

4.1.2.A raktáron lévő fizikai termékek szállítási határideje 1 munkanap. 

Belföldön a GLS a kiszállítás napján e-mailben és/vagy SMS-ben értesíti az Ügyfelet a 

csomag kézbesítéséről, amely a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között 

történik az Ügyfél által megadott címre. 

4.2. Külföldre történő csomagküldés 

Külföldi címre való szállítással történő megrendelés esetén minden esetben felszámításra 

kerül szállítási költség, amely az adott célországtól függően egyedileg kerül meghatározásra. 

Ennek díja a „Futni, hinni, élni” Online áruház WooCommerce rendelési űrlapnak a szállítási 

cím kitöltésekor azonnal láthatóvá válik, és automatikusan hozzáadódik a megrendelés 

összegéhez. 

5. Fizetési feltételek 

5.1. Online bankkártyás fizetés 

A megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget a rendelés leadásakor előre kell 

kifizetnie az Ügyfélnek. A „Futni, hinni, élni” Online áruház részére a bankkártya elfogadás 

lehetőségét a PayLike biztosítja a bankkártya elfogadó rendszerén keresztül. A „Futni, hinni, 

élni” Online áruház az Ügyfél bankkártyájának, illetve a mögötte álló számlájának semmilyen 

adatához nem jut hozzá! 

 



5.2. Amennyiben bankkártyás fizetés esetén rendelését nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni, 

a hiányzó termék vételárát a lehető leghamarabb - legfeljebb 30 napon belül - visszautaljuk az 

Ön által megadott bankszámlaszámra. 

 

6. Elállási jog 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 

kívül eljáró természetes személy ügyfelekre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 

igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje 

(a továbbiakban „Fogyasztó”). 

 

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a) a terméknek, 

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének 

napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, 

valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a 

fogyasztó a csomagolást felbontotta; 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, illetve nem tárgyi adathordozón 

nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes 

beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg 

nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdése után elveszíti az elállási 

jogát. 

 

6.1. Elállási jog gyakorlásának a menete: 

 

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a 

jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt 

elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

6.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

 

6.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó 

elállási nyilatkozatának megérkezését. 

 

6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha 

Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) 

elküldi a Szolgáltatónak. 

 

6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail útján történő 

értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő 



számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt 

érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

 

6.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban 

feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának 

közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha 

Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt 

futárnak átadja) a terméket. 

 

6.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A 

Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék 

visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség 

nem terheli.  

6.1.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a 

Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett 

költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó 

a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot 

választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem 

kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a 

kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

 

6.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 

módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez 

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót 

semmilyen többletköltség nem terheli. 

 

6.1.10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett 

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges 

használatot meghaladó használat miatt következett be. 

 

7. Jótállás 

7.1. Kötelező jótállás 

 

9.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. 

rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama 

alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem 

rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 

 

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az 

Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik. 

 

7.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt 

termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. 

 

7.1.4. Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az 8.1. pontban, a 

kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek. 



 

7.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 

7.1.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt 

kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, 

egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a 

jótállásból fakadó jogok a 7.1 és a 7.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül 

megilletik. 

8. Szavatosság 

8.1. Kellékszavatosság 

 

8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel 

időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, 

azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves 

elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. 

 

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 

éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

 

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek 

közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más 

igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a 

kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 

arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve 

mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba 

miatt elállásnak nincs helye. 

 

8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés 

költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott 

okot. 

 

8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a 

hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

 

8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági 

igényét. 

 

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a 

terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen 

esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, 

vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően 

keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek 

felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek 

helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles 

bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 



8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - 

elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem 

minősül érvényesítettnek. 

 

8.2. Termékszavatosság 

 

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása 

szerint – az 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt 

kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 

érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a 

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a 

gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az 

Ügyfélnek kell bizonyítania. 

 

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor 

hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban 

szereplő tulajdonságokkal. 

 

8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 

számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az 

Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba 

felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell 

tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

 

8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

(Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. 

 

8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 

 

8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) 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 a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

 

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot 

bizonyítania. 

9. Felelősség 

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok 

kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató 

nem vállal felelősséget. 

 

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 



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. 

 

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. 

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen 

esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése 

végett. 

 

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más 

szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 

tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 

Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 

Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

 

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során 

a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a 

Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint 

nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 

 

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 

haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a 

jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 

módosítására. 

10. Szerzői jogok 

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a 

feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 

szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 

illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 

anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb 

megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

 

10.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 

mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes 

írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – 

például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 

forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

 

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a 

Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek 

a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 

használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, 

az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e 

szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb 

formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

 



11. Jogérvényesítési lehetőségek 

11.1. Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 

az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Ügyfélszolgálat: 

Név: Thuróczy Bertalan EV. 

Levelezési cím: 5085, Rákóczifalva, Rózsa út 84. 

Telefonszám: +36204513666 

Email cím: info@futnihinnielni.hu  

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás a jelen pont 

szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. 

 

A hatályos jogszabályok értelmében a Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt 

az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal 

egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések 

szerint jár el. 

 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal 

látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel 

köteles közölni. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles 

megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az 

Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra 

vonatkozó érdemi válaszában indokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz 

másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen 

elérhetőségeken, hétköznapokon 10.00. – 16.00. között fogadja. 

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 

állnak nyitva az Ügyfél számára: 

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak 

megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 

hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatásáról. 

 

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi 

szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 

fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást 

kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető 

testületnél. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli 

(válaszirat küldés és megjelenési kötelezettség). 

 

A szolgáltató székhelye szerint illetékes Baranya Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület 



Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Elnök: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu 

 

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek: 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Elnök: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

Elnök: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099 

Elnök: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Elnök: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: +36-62/554-250/118 

Fax: +36-62/426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
mailto:bekelteto.testulet@csmkik.hu


Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu 

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Elnök: Dr. Vári Kovács József 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

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

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 

Elnök: Horváth László 

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-735 

Fax száma: (52) 500-720 

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

Elnök: Dr. Gordos Csaba 

E-mail cím: hkik@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 

Elnök: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszáma: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 



Elnök: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. 

Telefonszáma: (1)-474-7921 

Fax száma: (1)-474-7921 

Elnök: Dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Elnök: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 420-180 

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

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

Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

Elnök: Dr. Gáll Ferenc 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 429-008 

Fax száma: (88) 412-150 

Elnök: Dr. Vasvári Csaba 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-514 

Fax száma: (92) 550-525 

Elnök: Dr. Molnár Sándor 



E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu 

 

11.3. Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói 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. 

 

11.4. Az Ügyfél jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhelyek 

szerinti járási hivatalokhoz is. E hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu/.” 

 

11.5. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor 

igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A 

platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (info@futnihinnielni.hu) 

megadása mellett küldhető be panasz. 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. A „Futni, hinni, élni” online áruház egy weblaphoz integrált, jellemzően automatizált 

információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban 

javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi 

szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A 

Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki 

korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

 

12.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A 

Szolgáltató módosítás esetén a frissített ÁSZF-et haladéktalanul elérhetővé teszi weboldalán. 

A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő 

bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. 

 

Komló, 2021. január 10. 

Thuróczy Bertalan EV. 

 

https://jarasinfo.gov.hu/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

