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Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, 
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A 
weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott 
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain és mobil alkalmazásain (www.skillers.e-
egyetem.hu, www.skillersnyelviskola.hu, www.skillers.hu) és esetleges további aldomainjein 
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: 
www.skillers.e-egyetem.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: www.skillers.e-egyetem.hu/
aszf.pdf  

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

A szolgáltató neve: Angol e-Egyetem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
A szolgáltató székhelye: 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@e-egyetem.hu  
Cégjegyzékszáma: 20 09 072093 
Adószáma: 23571842-2-20 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Zalaegerszegi Törvényszék, mint cégbíróság 
Telefon: +36 20 338 2117 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 

Digital Ocean, LLC - New York, NY 101 6th Ave 

2. MEGHATÁROZÁSOK 

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 

2.1. Szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi, vagy információs társadalmi 
szolgáltatást végző jogi személy.  

2.2. Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon keresztül 
elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi. 

http://www.skillers.e-egyetem.hu
http://www.skillers.e-egyetem.hu
http://www.skillersnyelviskola.hu
http://www.skillers.hu
http://www.skillers.e-egyetem.hu/aszf
http://www.skillers.e-egyetem.hu/aszf.pdf
http://www.skillers.e-egyetem.hu/aszf.pdf
mailto:info@angole-egyetem.hu
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3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön 
kikötés nélkül is irányadók. 

3.2. A jelen Szabályzat 2020. szeptember 10. napjától hatályos és visszavonásig 
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A 
módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a 
weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalhasználatával elfogadják, hogy 
rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás 
automatikusan érvényes. 

3.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és 
az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, 
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos 
hozzájárulása nélkül.  

3.4. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között 
online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel. 

3.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás bármely 
tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy 
megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa. 

3.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás tartalmát 
bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak 
betartásával megszüntesse. 

3.7. Felhasználó azzal, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-et, elfogadja a Youtube feltételeit 
is, hiszen a Szolgáltató a videós tartalmakat a Youtube oldaláról osztja meg. 

3.8. Szolgáltató a Youtube videókat nem tárolja, nem értékesíti, a szolgáltatás abban 
merül ki, hogy a tartalmakat részekre bontva addig ismételteti Szolgáltató, amíg 
magas szinten el nem sajátítja azokat a tanuló.  

3.9. Szolgáltató a céges videókat sem tárolja, csak megosztja azokat az weboldalon / 
mobil alkalmazásban.   
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4. AZ ONLINE NYELVI CSOMAGOK MEGRENDELÉSE, HOZZÁFÉRÉS JOGOSULTSÁGOK 

4.1. Az www.skillers.e-egyetem.hu online nyelvi tananyagcsomagokat és hozzájuk 
kapcsolódó internetes szolgáltatásokat kínál. Minden tananyagot az Angol e-
Egyetem Kft. készít. 

  
Rendelés menete: 
  

4.2. Az online nyelvi csomagok a honlapunkról rendelhetőek meg a rendelési űrlap 
kitöltésével. A feltüntetett át bruttó ár, mely tartalmazza a mindenkori ÁFA-t, 
egyéb költség nem merül fel. Az akciók időtartamáról részletes tájékoztatást ad 
Szolgáltató a weboldalán. A rendelési űrlap beküldése a jelen Általános Szerződési 
Feltételek elfogadását is jelenti.  

4.3. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől 
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 
48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség 
vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak 
visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz 
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a 
visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, 
mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a 
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

4.4. Felhasználónak lehetősége van bankkártyával rendezni az előfizetés összegét, 
vagy Szolgáltató díjbekérőt is küld. A fizetés beérkezését követően elektronikus 
számlát küld a Szolgáltató, melyet e-mailben juttat el a megrendeléskor megadott 
e-mail címre. 

4.5. A fizetés beérkezése után 1 munkanapon belül engedélyezi Szolgáltató a 
Felhasználó hozzáférését a megrendelt csomaghoz honlapunkon. Erről értesítést 
küld e-mailben. 

  
Fizetési Feltételek: 

  
4.6. A rendelés beérkezésével a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége 

keletkezik.  

4.7. Fizetési lehetőségek: 
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Átutalással: Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-
mailben található díjbekérő alapján bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni.  

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van az előfizetés összértékét 
online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató 
biztonságos fizetési rendszerén keresztül.  

Barion: 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A 
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion 
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, 
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

4.8. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a 
díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy 
erről a Felek egyedileg rendelkeznek. 

Hozzáférés a nyelvi csomagokhoz: 

4.9. Az skillers.e-egyetem.hu platformot az a Felhasználó jogosult használni, aki a 
rendszer internetes felületén regisztrálja magát és magára nézve kötelezően 
elfogadja jelen szerződési feltételek, beleértve az adatkezelési tájékoztatót.  

4.10. A skillers.e-egyetem.hu, www.skillers.hu oldalakhoz kapott belépési kódot 
kizárólag a kódhoz tartozó, felhasználó (megrendelő) veheti igénybe. Tilos a 
belépési adatok megosztása harmadik személlyel. A felhasználói e-mail címet és a 
jelszót soha senkinek nem szabad átadni! Ha ez megtörténik, azt a rendszer 
felismeri, ami a jogosultság elveszítését eredményezheti. 

4.11. A felhasználó jogosultságát a szolgáltató szüneteltetheti, vagy visszavonhatja, 
amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja. 

  
Hozzáférés időtartama 

4.12. A hozzáférés időtartamát mindig megrendeléskor lehet kiválasztani.  

5. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS, GARANCIA 

5.1. Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk 
folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti 
helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget. 

5.2.  Szolgáltató vállalja, hogy a meghirdetett tematikának megfelelő tananyagokat az 
ott megadott időben a tanfolyamon résztvevők rendelkezésére bocsátja. 

http://skillers.e-egyetem.hu
http://www.skillers.hu
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5.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az alkalmazás működőképes 
MINDEN, tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. Ezért a 
megrendelőnek a vásárlást megelőzően célszerű meggyőződnie a 
használhatóságról az ingyenes anyagok próbafuttatásával. 

5.4. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-
os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen 
hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól 
kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb 
üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató 
közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót 
nem terheli felelősség.  

5.5. Szolgáltató hangsúlyozza, hogy az weboldal használatából eredő károkért 
felelősséget nem vállal. 

5.6. Szolgáltató a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy 
részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy 
visszavonhatja. 

5.7. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató 
nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom 
következménye. 

5.8. Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és 
hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, 
költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy 
használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, 
számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból 
következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős 
a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy 
bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való 
jogosulatlan hozzáférésért. 

5.9. Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon 
található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi 
helyességéért felelősséget nem vállal. 

5.10. Szolgáltató a nyelvvizsgák eredményességéért semmilyen garanciát nem tud 
vállalni, ezért a Felhasználó elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel 
nem léphet fel. 

6. SZERZŐI JOGOK 
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6.1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag 
magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes videók 
esetén ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy 
jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. 

6.2. A szabad felhasználás körében (ingyenes leckék) a felhasználás díjtalan, és ahhoz 
Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra 
vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha 
nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja 
Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem 
egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon 
történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése 
jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással 
szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati 
lehetőségeket érvényesíti. 

6.3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli 
hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag 
előzetes engedély alapján lehetséges. 

6.4.   Az Angol e-Egyetem Kft (www.skillers.e-egyetem.hu, www.skillers.hu), az 
összes www.skillers.e-egyetem.hu. www.skillers.hu weboldalán és mobil 
alkalmazásán megtalálható / elérhető online tananyagra minden jogot fenntart. 

6.5. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos 
hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet. 

6.6. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a 
weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre 
valamint az internetes reklámfelületeire. 

6.7. Tilos a weboldal tartalmának, tanítási folyamatának illetve egyes részeinek 
adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a 
weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. 

6.8. Az www.skillers.e-egyetem.hu, www.skillers.hu név szerzői jogi védelmet élvez, 
felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

6.9. A csomagrendelés során hozzáférhetővé tett anyagok, a platformon használt 
tanítási folyamat szerzői jogi műnek minősülnek. Ezen anyagok felhasználása csak 
az igénybe vevő Felhasználónak engedélyezett. Felhasználó az elérhetővé vált 
szerzői jogi műveket kizárólag a tanfolyam eredményes elvégzéséhez 
használhatja, azokat sem ingyen, sem ellenérték fejében nem értékesítheti, azokkal 
nem rendelkezhet, felhasználást nem engedélyezhet. 

http://www.skillers.e-egyetem.hu
http://www.skillers.hu
http://www.skillers.e-egyetem.hu
http://www.skillers.hu
http://www.skillers.e-egyetem.hu
http://www.skillers.hu
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6.10. A www.skillers.e-egyetem.hu, www.skillers.hu oldalon található tananyagot és a 
blogban megjelenő nyilvános írás-hanganyagot csakis az Angol e-Egyetem Kft 
írásos engedélyével jogosult bárki nyilvánosan közzé tenni, módosítani, újra 
előállítani, terjeszteni és vagy kereskedelmi célzattal továbbadni. 

6.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás 
esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege leckénként bruttó 200.000 
Ft, képenként bruttó 90.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó 
tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi 
az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást 
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

7. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG 

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 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának 
szabályozása értelmében az oktatásra való jelentkezés során Felhasználót nem 
illeti meg a felmondási jog. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

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

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és 
érvényesíthetőségét nem érinti.  

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a 
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. 
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli 
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem 
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy 
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon 
az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

8.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala/mobil applikációja Magyarországon 
működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is 
meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a 
felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. 

http://www.skillers.e-egyetem.hu
http://www.skillers.hu
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Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a 
fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes 
(fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.  

8.6. Szolgáltató a weboldalán található szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a 
Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével 
kapcsolatos okokból. 

8.7. Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz 
eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, 
lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, 
a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt. 

8.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy 
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással 
és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 
RENDELET-nek. 

9. ADATVÉDELEM 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://
www.skillers.e-egyetem.hu/adatvedelem 

10. PANASZKEZELÉS 

1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő 
minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben 
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak 
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél 
útján is közölheti. 

2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a 
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a 
vásárlónak. 

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt 
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz 
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak 
kérésükre bemutatja. 

http://www.angole-egyetem.hu/adatvedelem
http://www.angole-egyetem.hu/adatvedelem
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4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy 
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság 
kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános 
fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/
hu/elerhetosegek 

5. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek 
elérhetőségét itt találja: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422 
Fax száma: (72) 507-152 
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc 
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu 
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu 
  
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; 
(70) 702-8403 
Fax száma: (76) 501-538 
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu 
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
  
Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976 
Fax száma: (66) 324-976 
Elnök: Dr. Bagdi László 
Honlap cím: www.bmkik.hu 
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu 
  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek) 
Elnök: Dr. Tulipán Péter 
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu 
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 
  
Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
http://www.baranyabekeltetes.hu/
mailto:info@baranyabekeltetes.hu
mailto:kerelem@baranyabekeltetes.hu
http://www.bacsbekeltetes.hu/
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
http://www.bmkik.hu/
mailto:bekeltetes@bmkik.hu
http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/
mailto:bekeltetes@bokik.hu
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Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika 
Honlap cím: www.bekeltet.hu 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
  
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth 
Károly 
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.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 
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu 
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu 
  
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 
10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta 
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
  
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745 
Fax száma: (52) 500-720 
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu 
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu 
  
Heves Megyei Békéltető Testület Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 
3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax 
száma: (36) 323-615 
Elnök: Dr. Gondos István 
Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet 
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 
  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy 
park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005 
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet 
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 
  
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

http://www.bekeltet.hu/
http://mce_host/admin/bekelteto.testulet@bkik.hu
http://www.bekeltetes-csongrad.hu/
mailto:bekelteto.testulet@csmkik.hu
http://www.bekeltetesfejer.hu/
mailto:bekeltetes@fmkik.hu
mailto:fmkik@fmkik.hu
https://gymsmkik.hu/bekelteto
mailto:bekeltetotestulet@gymskik.hu
https://www.hbmbekeltetes.hu/
mailto:bekelteto@hbkik.hu
http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
mailto:bekeltetes@hkik.hu
http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
mailto:bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
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Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Elnök: Dr. Bures Gabriella 
Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet 
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu 
  
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Elnök: Dr. Pongó Erik 
Honlap cím: www.nkik.hu 
E-mail cím: nkik@nkik.hu 
  
Pest Megyei Békéltető Testület 
Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)- 269-0703 
Elnök: Dr. Koncz Pál 
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu 
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. Csapláros Imre 
Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet 
E-mail cím: skik@skik.hu 
  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 420-180 
Fax száma: (42) 420-180 
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 
  
Tolna Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130 
Fax száma: (74) 411-456 
Elnök: Mónus Gréta 
Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2 

http://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
mailto:bekeltetes@kemkik.hu
http://www.nkik.hu/
mailto:nkik@nkik.hu
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes
http://www.panaszrendezes.hu/
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet
mailto:skik@skik.hu
http://www.bekeltetes-szabolcs.hu/
mailto:bekelteto@szabkam.hu
https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
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E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu 
  
Vas Megyei Békéltető Testület 
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. 
Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708 
Fax száma: (94) 316-936 
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 
Honlap cím: www.vasibekelteto.hu 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 
  
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 
Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111 
Fax száma: (88) 412-150 
Elnök: Dr. Herjavecz Klára 
Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu 
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 
  
Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Elnök: Dr. Molnár Sándor 
Holap cím: www.bekelteteszala.hu 
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

6. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita 
rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége 
esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó 
vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és 
a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara 
mellett működő békéltető testület illetékes. 

8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. 
A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság 
rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be 
panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://
ec.europa.eu/odr 

9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a 

mailto:bekeltett@tmkik.hu
mailto:kamara@tmkik.hu
http://www.vasibekelteto.hu/
mailto:pergel.bea@vmkik.hu
http://www.bekeltetesveszprem.hu/
mailto:info@bekeltetesveszprem.hu
http://www.bekelteteszala.hu/
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr
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meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. 
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes 
békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás 
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli 
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

10. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem 
vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége 
van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi 
információkat kell feltüntetni: 

• az eljáró bíróságot; 
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 

bizonyítékainak előadásával; 
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet . 

Árlista: SKILLERS 

3 hónapos PRÉMIUM hozzáférés - “SPRINT” : 27.000 Ft 
6 hónapos PRÉMIUM hozzáférés - “MARATON”: 36.000 Ft 
Alapfokú hangos tanfolyam 1.: 19.900 Ft (6 hónapos hozzáférés) 
Alapfokú hangos tanfolyam 2.: 19.900 Ft (6 hónapos hozzáférés) 
Középfokú hangos tanfolyam: 19.900 Ft (6 hónapos hozzáférés) 


