
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
 
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, 
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban ÁSZF), és 
kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával 
egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül 
iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés 
jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre 
nem utal. A szerződés nyelve magyar. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási 
folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken 
rendelkezésére állunk! 
 
Definíciók: 
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt. 
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körén kívül eljáró természetes személy. 
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 
személy. 
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, 
illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást 
nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt. 
 

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT 
HATÁROZHATÓAK MEG 

 
1. Üzemeltetői adatok, információk 
2. Alapvető rendelkezések, információk 
3. Tárhely szolgálató 
4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása 
5. A kínált termékek kategória besorolása 
6. Rendelési információk ismertetése 
7. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk 
8. Rendelés lépéseinek bemutatása 
9. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése 
10. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása 
11. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése 
12. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 
13. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás 
14. Adatkezelési nyilatkozat 
15. Panaszügyintézés 
16. Elállási/felmondási nyilatkozatminta 
17. Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez 
 
 
 
 



 
1.) ÜZEMELTETŐI ADATOK, INFORMÁCIÓK 
Szolgáltató neve: Szerencsés Juhász Bt. 
Szolgáltató székhelye: 1024. Budapest, Retek utca 29-31. 
Szolgáltató telephelye: 1027. Budapest, Fő utca 63-65. fszt. 2 
Szolgáltató üzletének címe: 1027. Budapest, Fő utca 63-65. 
Szolgáltató adószáma: 27287336-2-41 
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-06-795323 
Szolgáltató statisztikai számjele: 27287336-4771-117-01 
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Szerződés nyelve: magyar 
Elektronikus levelezési cím: theluckyshepherd@gmail.com 
Telefonos elérhetőség: +36 1 612 9434 
Webáruház domain: www.luckyshepherd.com 
 
2.) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, INFORMÁCIÓK 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. 
törvény (Polgári Törvénykönyv), 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a 
Szerencsés Juhász Bt. (www.luckyshepherd.com) általános szerződési feltételeit, adatkezelési 
nyilatkozatát. 
 
A jelen ÁSZF 2022. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF 
módosításait Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már 
vásárló Felhasználókat a változásokról emailben értesíti. A módosítások nem érintik a 
korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszamenő hatálya. 
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. Szolgáltató nem vállal 
felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más 
weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban. 
 
3.) TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ 
Tárhely szolgáltató cégnév: Web-server kft 
Tárhely szolgálató székhely / cím: 4025 Debrecen, Pásti u.2. 1/5. 
Tárhely szolgálató e-mail cím: info@web-server.hu 
 
4.) MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 
A webáruház egyedi tervezésű, hazai gyártású, ruházati-, bőráru-, valamint divatékszer/ ékszer 
termékeket forgalmaz, melyeket Felhasználó a http://www.luckyshepherd.com weboldalon 
keresztül online házhozszállítással, illetve személyes, üzletben történő átvétellel (Lucky 
Shepherd Designer Store, 1027. Budapest, Fő utca 63-65.) tud megrendelni. Az árak forintban 
értendőek, és tartalmazzák az ÁFA összegét. 



A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 
jelenít meg. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház 
felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a 
Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az 
ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek 
ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt 
értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés 
megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a 
felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem 
tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát 
kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk 
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. 
 
5.) A KÍNÁLT TERMÉKEK AZ ALÁBBIAK SZERINT KATEGORIZÁLHATÓAK 
Női és férfi bőr hátizsákok, válltáskák, kiegészítők, női ruházat, ékszerek, divatékszerek. 
 
6.) RENDELÉS / REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓK 
A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás 
alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése. 
Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A 
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a 
létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben 
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.  
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 
felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a 
Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat 
javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.  
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát 
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból 
hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon). 
A megjelenített termékek kizárólag online, a http://www.luckyshepherd.com webáruház 
szoftverén keresztül, házhozszállítással ill. személyes átvétellel rendelhetőek meg, telefonon, 
emailben leadott megrendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A házhoz szállítás 
költségét az árak nem tartalmazzák. A házhoz szállítás díjáról a "Tovább a kifizetésre" gombra 
kattintva, a szállítási címet megadása után tud tájékozódni. Külön csomagolási költség nem 
kerül felszámításra. Az árak forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFA összegét. 
 
 
7.) A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA 
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig. A megrendelés 
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, 
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 
Általános teljesítési határidő, az emailes visszaigazolástól számított 2-10 munkanapon belül. A 
termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben 
illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések 



visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a 
megrendelővel történő egyeztetést követően keru ̈lhet sor! A termék vételárának előre 
történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg ku ̈ldőjének részére. Amennyiben a 
megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, 
javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben 
nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott 
elérhetőségeken, mert így megrendelése nem érkezett be hozzánk (visszaigazolás hiányában 
nem köttetik meg a szerződés), így nem tudjuk feldolgozni azt. 
 
8.) RENDELÉS MENETE 
A vásárláshoz regiszráció nem szükséges. A “Termékeinkk” menüpont alatt találhatóak az 
online megvásárolható termékeink. Kattintson a kiválasztott termék képére, vagy  nevére, 
ezzel a termék oldalára jut, és részletes információkat talál a szín, méret, árakat illetően. 
Amennyiben szeretné megvásárolni a kiválasztott terméket, klikkeljen a “Kosárba” gombra. 
Ezt a döntését a későbbiekben még módosíthatja, nem jelent vásárlási kötelezettséget. A 
megjelenő ablak két döntési lehetőséget kínál fel. „Tovább vásárolok” gomb megnyomásával 
tovább nézelődhet, az előzőleg megjelenttermék megjelenik a Kosárban. A Másik lehetőség 
az „Irány a Kosár”, a Kosár összesítő táblázathoz vezeti Önt, ahol befejezheti a vásárlást. 
A kosárban megtalálja a kiválasztott terméket, és mennyiséget, melyet módosíthat a fel-le 
nyilakkal, illetve törölhet is (x), ha meggondolta magát. A megvásárolható darabszámot az 
árukészlet függvényében kezeli az oldal. 
Ekkor aktíválhat kupont a táblázat alján. Ha megvan a végleges döntés, melyik terméket 
választotta, kattintson a “Kassza” gombra. 
Ezen az oldalon eldöntheti, hogy szeretne-e regisztrálni. Amennyiben igen, illetve már 
regisztrált nálunk, akkor a regisztráció/regisztrált vásárló vagyok oszlopokat szíveskedjen 
kitölteni. Ha nem kíván regisztrálni/belépni az oldalra, akkor a számlázási és szállítási adatokat 
kérjük megadni, a csillagal megjelölt mezők kitöltése kötelező, melyek feltétlenül szükségesek 
a megrendelés sikeres teljesítéséhez. Amennyiben egyéb információt kíván megadni 
a megrendeléssel kapcsolatban (például kapucsengő számát) , ezt a “Megjegyzés” felirat alatt 
megteheti, de nem kötelező kitölteni a mezőt.  
Kérjük, ügyeljen a számlázási és szállítási címek pontos kitöltésére. A számlázási és a szállítási 
címek eltérhetnek (pl a számlát cég nevére kéri, viszont a kiszállítást más névre és címre kéri.) 
A szállítás történhet futárszolgálattal, illetve személyes átvétellel is az üzletünkben a 1027. 
Budapest, Fő utca 63-65 szám alatti, Lucky Shepherd Designer Store üzletünkben. Ezt a 
szállítás módjának kiválasztásánál kérjükkiválasztani. A futárszolgálat díjszabása attól függ, 
hova kéri a szállítást, mely összeget a szállítási adatokat kitöltve az oldal kiszámolja Önnek. Az 
üzletben a személyes átvétel ingyenes. (A szállítás díjairól részletesen az ÁSZF 11.pontja alatt 
olvashat) 
A fizetési módok közül választhatja: 
1. Paypal fizetési módot 
2. Banki előre utalás opciót 
Amennyiben mindent rendben talál a megrendeléssel kapcsolatban, kattintson 
a “Kifzetés” gombra. Ha a Paypal fizetési opciót választotta a weboldalunk a Paypal oldalára 
navigálja el Önt, ahol kövesse a Paypal utasításait a saját Paypal fiókjába lépés után, illetve ha 
nincs regisztrált fiókja, akkor a “Fizetés bank- vagy hitelkártyával” gombra kattintva 
vendégként is tud azonnal kártyával fizetni, nem szükséges fiókot létrehoznia. 
A sikeres fizetési tranzakciót követően a bank visszairányítja Önt a luckyshepherd.com 
weboldalra. Az árak forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFA összegét. A vásárlás 



végösszege forintban kerül levonásra a számlájáról. 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár 
előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje 
jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át acsomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt 
nem áll módunkban elfogadni! 
 
9.) A MEGRENDELT TERMÉK / HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJÁNAK FIZETÉSI MÓDJA 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. Fizetni előre, Paypal regisztrációval/regisztráció nélkül, vagy banki 
előreutalással lehtetséges. 
Paypal-lel történő fizetés esetén: 
Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre 
megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya 
is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a 
kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a 
bolt oldalára. Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor a “Fizetés bank- vagy hitelkártyával” 
gombra kattintva lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel 
kiegyenlíteni az összeget, anélkül hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál. Az űrlap a következő 
adatokat kéri be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):  
 
angol     magyar    megjegyzés  
Country    Ország    –  
Card number    Kártya száma    Bankkártya száma  
Payment Types   Fizetés típusa    –  
Expiration date   Lejárati idő    a bankkártya lejárati ideje hh/éé 

sorrendben  
CSC/CSC code   CSC/CSC kód    a kártya hátoldalán található  

háromjegyű biztonsági kód  
First name    Keresztnév    –  
Last name    Vezetéknév    –  
Address line 1   Cím1     –  
Address line 2 (optional)  Cím2 (nem kötelező)   –  
City     Város     –  
State/ Province/Region Megye    – 
Postal code    Irányítószám    –  
Telephone    Telefonszám    Kérjük, hogy valódi telefonszámot  

adjon meg, amelyen a bankja is el  
tudja érni szükség esetén. Meg kell  
adni az országkódot és a  
körzetszámot.  

Email address    Email cím    Az itt megadott e-mail címre  
érkezik a visszaigazolás a fizetésről  

 
Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Review and Continue” gombot a lap alján. Itt 
még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget és a megrendelést. Ha 
mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-



mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a 
sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását. 
 
 
Banki előreutalás esetén: 
Kedvezményezett neve: Szerencsés Juhász Bt. 
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 22222222-35068103  
Közlemény rovatba: a megrendelő nevét kérjük feltüntetni!  
Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően az Eladó, 
OFSZ-nél (Országos Fizetési Szolgáltató) vezetett 22222222-35068103 számú számlájára 
utalja át a vételárat, valamint a szállítási költséget. Az átutalandó végösszeg minden esetben a 
visszaigazoló e-mail-ben van részletezve. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást 
kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett a számlájára. 
Szolgáltató 3 munkanap fizetési határidőt jelöl ki, így amennyiben a megrendeléstől számított 
3 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató számlájára a megrendelésnek megfelelő 
összeg, az Szolgáltató a megrendelést semmisnek tekinti. Szolgáltató minden esetben a 
csomagban elküldi a Önnek az áru ellenértékének megfizetését igazoló számlát, melyet Ön a 
szavatossági határidő lejártáig köteles megőrizni. Az átutalás megtörténte után, ha a 
www.luckyshepherd.com webáruháznak nem felróható ok miatt a vásárlás vagy az átvétel 
meghiúsulna, a visszautaláskor 1000 Ft-ot számítunk fel, mint tranzakció díja. 
A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék 
megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, 
és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban 
elfogadni! 
 
10.) HÁZHOZSZÁLLÍTÁS INFORMÁCIÓK 
Webáruházunk megrendeléseit Magyarország területén a GLS General Logistics Systems 
Hungary Kft, a Packeta Hungary Kft, és a Magyar Posta Zrt futárszolgálatok végzik. Külföldi 
szállítási díjak és szolgáltatók országonként, illetve szállítási zónánként eltérőek lehetnek. A 
szállítási cím megadása után a rendszer automatikusan felajánlja az adott országra vonatkozó 
díjakat. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű 
(amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri 
kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre 
terheljük! 
 
11.) HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJSZABÁSA 
A házhoz szállítás összege országonként eltérő. 
Szállítási díjak Magyarországon belül:  
2000 HUF, 2-3 munkanap 
Szállítási díjak külföldre: 
A díjak és a szállítás ideje szolgáltatók országonként és szállítási zónánként eltérőek lehetnek. 
A konkrét országra vonatkozó szállítási díjakat a megrendeléskor megadott cím alapján a 
rendszer automatikusan felajánlja, összesítve az alábbi táblázatban találja őket. A táblázatban 
nem feltüntetett országokért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 
theluckyshepherd@gmail.com email címen! 
 
 



 
 
 
 

Ausztria 4 300 Ft 

Belgium 5 300 Ft 

Bulgária 4 200 Ft 

Csehország 3 400 Ft 

Dánia 6 800 Ft 

Egyesült Arab Emirátusok 18 300 Ft 

Egyesült Királyság 10 400 Ft 

Észtország 6 400 Ft 

Finnország 10 700 Ft 

Franciaország 6 400 Ft 

Görögország 4 600 Ft 

Hollandia 5 500 Ft 

Horvátország 4 200 Ft 

Ír-sziget 7 900 Ft 

Izrael 22 600 Ft 

Lengyelország 3 500 Ft 

Lettország 6 700 Ft 

Litvánia 6 300 Ft 

Luxemburg 8 000 Ft 

Magyarország 2 000 Ft 

Németország 5 200 Ft 

Olaszország 5 500 Ft 

Oroszország 12 800 Ft 

Portugália 4 600 Ft 

Románia 3 300 Ft 

Spanyolország 5 000 Ft 

Svájc 7 400 Ft 

Svédország 9 000 Ft 

Szlovákia 3 500 Ft 

Szlovénia 4 200 Ft 

Törökország 14 400 Ft 

Ukrajna 6 100 Ft 



USA 21 200 Ft 

 
 
 
12.) A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 
 
Definíciók: 
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt. 
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körén kívül eljáró természetes személy. 
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 
személy. 
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, 
illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást 
nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt. 
 
1. Kellékszavatosság (rejtett gyártási hiba) 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági 
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
Milyen jogok illetik meg Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján? 
Felhasználó  – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet 
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény 
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére 
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől 
is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a 
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, 
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági 
jogait már nem érvényesítheti.  
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a webshopot 
üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már 
Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában is megvolt. 
 
2. Termékszavatosság (a gyártó terméke nem felel meg az eredeti céljának) 
Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy 



termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Fogyasztót kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Fogyasztónak kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (forgalmazó) 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 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági 
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított 
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása 
utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól 
eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából 
keletkeztek. 
 
3. A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő felhasználó esetén)  
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet 
rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.  A fogyasztó kötelessége a szerződés 
megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A szavatossági 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).  
A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet 
köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátani. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási 
igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az 
igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás 
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót. A 
Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és 
azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a 
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a 
kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni 



köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes 
hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas 
más módon történik. 
 
 
13.) ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 
jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási 
határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Ha Ön elállási/felmondási jogával 
élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles 
eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:  
Szerencsés Juhász Bt., 1027. Budpaest, Fő utca 63-65., email: theluckyshepherd@gmail.com.  
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (lásd 16. 
pont) Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 
előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a 
rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.  
Az elállás/felmondás joghatásai: 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, 
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során 
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési 
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából 
kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig 
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt 
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra 
vagy a Lucky Shepherd Designer Store (1027. Budapest, Fő utca 63-65.) számára a terméket 
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 
napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos 
határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön 
viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, 
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 
használatot meghaladó használat miatt következett be. Nem illeti meg a fogyasztót az 
elállási/ felmondási jog: Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható 
pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ. Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott 
igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra. Romlandó vagy minőségét 
rövid ideit megőrző termékek. Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását 
felbontotta. Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza. 
Részletek: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
 
14.) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Az adatkezelési tájékoztató célja 



A Szerencsés Juhász Bt (1024. Budapest, Retek utca 29-31.), a továbbiakban, szolgáltató, 
adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény 
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés 
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai 
Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 
Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 
folyamatosan elérhetők a http://www.luckyshepherd.com címen. 
 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A 
szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, 
és kollégánk megválaszolja kérdését. 
 
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az 
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 
 
Az adatkezelő adatai 
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, theluckyshepherd@gmail.com és +36 1 612 9434 
elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 
Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az érintett neve, e-mail címe személyes 
adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl. 
 
 Név: Szerencsés Juhász Bt. 
 Székhely: 1024. Budapest, Retek utca 29-31. 
 Cégjegyzékszám: 01-06-795323 
 A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
 Adószám: 27287336-2-41 
 Telefonszám: +36 1 612 9434 
 E-mail: theluckyshepherd@gmail.com 
 Adatvédelmi tisztviselő: Szerencsés Gabriella kültag 
 Név: Szerencsés Gabriella 
 Telefonszám: +36 1 612 9434 
 
A kezelt személyes adatok köre 
Regisztrációs során megadandó személyes adatok 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Felhasználói név 
Azonosítás, a regisztráció 
lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pontja és az Elker tv. 13/A. 
§ (3) bekezdése. Jelszó 

A felhasználói fiókba történő 
biztonságos belépést 
szolgálja. 



Vezeték-és keresztnév 

A kapcsolatfelvételhez, a 
vásárláshoz, a szabályszerű 
számla kiállításához, az 
elállási jog gyakorlásához 
szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 

Telefonszám 

Kapcsolattartás, a 
számlázással, vagy a 
szállítással kapcsolatos 
kérdések hatékonyabb 
egyeztetése. 

Számlázási név és cím 

A szabályszerű számla 
kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, 
módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések 
érvényesítése. 

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, 
és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdése 

Szállítási név és cím 
A házhoz szállítás lehetővé 
tétele. 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja és az Elker tv. 13/A. 
§ (3) bekezdése. 

A vásárlás/regisztráció 
időpontja 

Technikai művelet 
végrehajtása. 

A vásárlás/regisztrációkori IP 
cím 

Technikai művelet 
végrehajtása. 

 
Technikai adatok 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);     

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 változatlansága igazolható (adatintegritás); 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
 
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés ellen. 



 
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a 

pontosságát és teljességét; 

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak 
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre 
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 
Cookie-k (Sütik) 
A sütik feladata 

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. 
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

 megkönnyítik a weboldal használatát; 
 minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit 
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy 
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt: 
 
Google általános cookie tájékoztató:  
https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
Google Analitycs tájékoztató: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=hu 
Facebook tájékoztató: 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 
 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön 
hozzájárulása. 
 
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 
 
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek 
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k 
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 



 
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek 
a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, 
vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót 
azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az 
ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-
k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 
 
Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-
azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID 
cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható 
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az 
Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való 
korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords 
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb 
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy 
egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása 
annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről 
szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések 
megjelenítésének elkerülése. 
 
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a 
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik 
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és 
jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy 
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő 
cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett 
a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – 
felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben 
(például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 
 
Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display 
Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy 
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 
 
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 
fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 
 
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes 
nézetre. Élettartama 365 nap. 
 
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a 
cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 
 
Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével 
a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal 
tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook 
pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket 



jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt 
tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken 
találhat: 

 Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11 

 Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
your-computer 

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-
szamito 

 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

 
Online rendeléshez kapcsolódó adatok 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Felhasználói név 
Azonosítás, a regisztráció 
lehetővé tétele. 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja és az Elker tv. 13/A. 
§ (3) bekezdése. 

Jelszó 
A felhasználói fiókba történő 
biztonságos belépést 
szolgálja. 

Vezeték-és keresztnév 

A kapcsolatfelvételhez, a 
vásárláshoz, a szabályszerű 
számla kiállításához, az 
elállási jog gyakorlásához 
szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 

Telefonszám 

Kapcsolattartás, a 
számlázással, vagy a 
szállítással kapcsolatos 
kérdések hatékonyabb 
egyeztetése. 



Számlázási név és cím 

A szabályszerű számla 
kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, 
módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések 
érvényesítése. 

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, 
és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdése 

Szállítási név és cím 
A házhoz szállítás lehetővé 
tétele. 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja és az Elker tv. 13/A. 
§ (3) bekezdése. 

A vásárlás/regisztráció 
időpontja 

Technikai művelet 
végrehajtása. 

A vásárlás/regisztrációkori IP 
cím 

Technikai művelet 
végrehajtása. 

 
 
Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Felhasználói név 
Azonosítás, a regisztráció 
lehetővé tétele. 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja és az Elker tv. 13/A. 
§ (3) bekezdése. 

Jelszó 
A felhasználói fiókba történő 
biztonságos belépést 
szolgálja. 

Vezeték-és keresztnév 

A kapcsolatfelvételhez, a 
vásárláshoz, a szabályszerű 
számla kiállításához, az 
elállási jog gyakorlásához 
szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 

Telefonszám 

Kapcsolattartás, a 
számlázással, vagy a 
szállítással kapcsolatos 
kérdések hatékonyabb 
egyeztetése. 



Számlázási név és cím 

A szabályszerű számla 
kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, 
módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések 
érvényesítése. 

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, 
és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdése 

Szállítási név és cím 
A házhoz szállítás lehetővé 
tétele. 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja és az Elker tv. 13/A. 
§ (3) bekezdése. 

A vásárlás/regisztráció 
időpontja 

Technikai művelet 
végrehajtása. 

A vásárlás/regisztrációkori IP 
cím 

Technikai művelet 
végrehajtása. 

 
 
Hírlevélhez kapcsolódó adatok 
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:  Mailchimp (Rocket Science Group) 
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye:  675 Ponce De Leon Ave NE  Suite 5000 
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek 
kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a 
hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli. 
 
Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A 
feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. 
A megadott adatokat a Szerencsés Juhász Bt. bizalmasan kezeli és nem adja ki harmadik fél 
számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján 
biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással, lehet kérni e-mail útján a 
theluckyshepherd@gmail.com címen, továbbá postai úton a Szerencsés Juhász Bt. 1027. 
Budapest, Fő utca 63-65. címen, illetve telefonos elérhetőségünkön +36 1 612 9434). A 
levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-
mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Telefonos 
elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 2 munkanapon belül. A Szerencsés 
Juhász Bt. (www.luckyshepherd.com) által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű 
aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal.  
 
Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 
Általános adatkezelési irányelvek 



Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az 
érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 
 
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 
 
Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes 
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról (Infotv.); 

 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról (Pmt.); 

 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). 
 
Az adatok fizikai tárolási helyei 
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a 
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával 
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes 
címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek 
számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más 
adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 
 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező 
számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Web-
server kft rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az 
automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy 
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb 
személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze 
nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Web-server kft fér hozzá. 
 
Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 
IT. Controll Services Bt. (9011. Győr, Honfoglalás u. 71/B ép.) 
PayPal Inc. (S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449) 
Országos Fizetési Szolgáltató (1027. Budapest, Kapás utca 6-12.) 
Web-server kft (4025 Debrecen, Pásti u.2. 1/5.) 
Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) 
Packeta Hungary Kft. (1044. Ezred utca 2 B2/11) 
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) 



Mailchimp (Rocket Science Group) 675 Ponce De Leon Ave NE  Suite 5000 
Meta Platforms, Inc. (94025. 1 Hacker Way, Menlo Park, California, USA) 
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) 
 
 A webshopban történő vásárlás esetén a vevő email címe, telefonszáma, számlázási és 

szállítási címe, fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja Web-server 
kft (4025 Debrecen, Pásti u.2. 1/5.) felé. 

 Paypal-lel történő fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, 
időpontja a PayPal Inc. (S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449) illetve a felé 

 Előreutalás esetén az Országos Fizetési Szolgáltató (1027. Budapest, Kapás utca 6-12.) 

 Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke a 
Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), a Packeta Hungary Kft. (1044. 
Ezred utca 2 B2/11) és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351. Alsónémedi, 
GLS Európa utca 2.) felé. 

 Közösségi oldalakon (Facebook/Meta/Instagram) kommunikálás esetén a Meta 
Platforms, Inc. (94025. 1 Hacker Way, Menlo Park, California, USA) felé 

 E-mailes kommunikáció esetén a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043, USA) felé. 
 

 
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a Magyar Posta Zrt., a 
Packeta Hungary Kft. , GLS General Logistics Systems Hungary Kft. tekintetében a 2012. évi 
CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése. 
 
Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a 
megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, 
telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli. 
 
Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

 a hozzájárulás visszavonásának joga 

 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 
 helyesbítéshez való jog 

 adatkezelés korlátozása, 
 törléshez való jog 

 tiltakozáshoz való jog 
 hordozhatósághoz való jog. 

 
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az 
Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében 
személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, 
amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában 
elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a 
panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és 
panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az 
azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint 
vásárlót is be tudjuk azonosítani. 



 
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg 
Adatkezelő. 
 
Tájékoztatáshoz való jog 
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 
nyújtsa. 
 
Az érintett hozzáféréshez való joga 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy: 

 a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 
 a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

 az adatkezelés céljai; 

 az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 
 információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló 
adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

 az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére 
irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést 
számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 
 
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását 
követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 
Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a 
felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és 
ellenőrizni. 
 
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az 
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 
 



Helyesbítés joga 
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 
 
Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok 
kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét 
érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 
közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra 

 vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 



Adathordozáshoz való jog 
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön 
önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön 
által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy 
csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor 
kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára 
továbbítsa. 
 
Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű 
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 
 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
 
Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 
 
Bírósághoz fordulás joga 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. 
 
Adatvédelmi hatósági eljárás 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5. 

 Telefon: 0613911400 

 Fax: 0613911410 
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

 
Egyéb rendelkezések 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 
Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás 



adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik 
az adatkezelőt. 
 
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési 
információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján. 
 
15.) PANASZÜGYINTÉZÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)  
 
Definíciók: 
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körén kívül eljáró természetes személy. 
 
Fogyasztó (megrendelő) fordulhat panaszával közvetlenül Szolgáltatóhoz: 
Személyesen: a Lucky Shepherd Designer Store, 1027. Budapest, Fő utca 63-65-ben, 
Nyitvatartási időben (Hétfő-Péntek 10-18 óra között) 
Emailben: theluckyshepherd@gmail.com 
Telefonon: +36 1 612 9434 
 
Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó 
(megrendelő) teljes elégedettsége mellett tudja teljesíteni. Amennyiben Felhasználó mégis 
valamilyen panasszal kíván élni Szolgáltató felé az online szerződéssel vagy annak 
teljesítésével kapcsolatban, úgy azt személyesen, telefonon, e-mail, vagy postai levél útján is 
megteheti. 
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha 
Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, akkor Szolgáltató a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet köteles felvenni, és 
annak egy másolatát átadnia Felhasználónak. 
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszolja meg, a panasz elutasítása 
esetén megindokolja azt. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 
három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető 
testület eljárását kezdeményezheti az alábbiak szerint: 
 
Fogyasztó (megrendelő) fordulhat panaszával a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 
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: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 
 
Fogyasztó (megrendelő) fordulhat panaszával a békéltető testülethez: 
A békéltető eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
békéltető testület illetékes. 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. 
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 
fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt 
kamara által működtetett békéltető testület illetékes. Szolgáltatót a békéltető testületi 
eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát 
megküldeni a békéltető testület számára és a 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. 

Békéltető testület elérhetőségek: 
  
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 
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika 
Honlap cím: https://bekeltet.bkik.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: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet 
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 
  
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
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: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159 
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 
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 
 
Fogyasztó (megrendelő) fordulhat panaszával bírósághoz: 
Amennyiben Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett 
eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz 
fordulni. A per megindításához keresetlevél szükséges, 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 . 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára 
bizonyítékként hivatkozik. 
 
Fogyasztó (megrendelő) megkeresheti panaszával az Uniós online vitarendezési platformot. 



Fogyasztó az alábbi linkre kattintva nyújthatja be panaszát:  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 
 
 
16.) ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT MINTA 
 
(csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
 
Címzett adatai: Szerencsés Juhász Bt. 1027. Budapest, Fő utca 63-65. 
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződés tekintetében: 
A számla sorszáma: 
A termék átvételének időpontja: 
A fogyasztó neve: 
A fogyasztó címe: 
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Bankszámla tulajdonos neve: (Pénzvisszatérítés esetén) 
Bank megnevezése: 
Bankszámla száma: 
Kelt, 
Forrás: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
Az elállási/felmondási nyilatkozat minta letölthető ide kattintva. 
 
 
17.) ÚTMUTATÓ AZ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI MINTATÁJÉKOZTATÓ 
KITÖLTÉSÉHEZ 
 
Az Ön elállási/felmondási joga attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön 
vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
Ön köteles számunkra vagy a Lucky Shepherd Designer Store (1027. Budapest, Fő utca 63-65) 
számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának 
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak 
minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A teljes vételár visszatérítését 
(mely a termék és a szállítás díját is tartalmazza) mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem 
kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni. 
A termék visszaküldésnek közvetlen költségét Ön viseli. 
 
Az ÁSZF dokumentumot ide kattintva tudja letölteni. 
 
Szerencsés Juhász Bt. 
 
Budapest, 2022. január 1. 


