
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.1mcm.hu 

honlapon keresztül elérhető online vásárlási felület (www.webshop.1mcm.hu) 

igénybevételének használati feltételeit. 

Jelen ÁSZF 2021. május 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az 

Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon 

közzéteszi. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a webáruház, annak bármely részlete 

és az azon megjelenő tartalmak meghatározása tekintetében. Tilos a webáruházon 

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, 

feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös 

tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás 

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók. 

Vásárlók a www.webshop.1mcm.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a 

weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes. Ön kijelenti, hogy 

elolvasta és elfogadta az 1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, 

adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!   

Üzemeltetői (vállalkozó) adatok 

Cégnév: 1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövid név: 1.MCM Kft. 

Székhely: H-7400 Kaposvár, Iparos utca 4. 

Együttes képviselők: Csajághy Gábor és Szabóné Szendefy Mária 

Adószám: 11487582-2-14 

Cégjegyzékszám: 14-09-303241 

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Kaposvári Törvényszék, mint Cégbíróság 

Szerződés nyelve: magyar 

Elérhetőség: webshop@1mcm.hu 

weboldal címe: www.1mcm.hu 

webshop címe: https://www.1mcm.hu/webshop/ 

Telefon: 06-82-527-260 

Telefonos ügyfélszolgálati ideje: hétfő – péntek 08.00-16.00 óra között 

Számlaszáma: UNICREDIT BANK 

HUF IBAN HU32 10918001-00000035-71000006 

Tárhelyszolgáltató: Somogy Informatika Kft., Székhely: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48. Email: 

novak.gabor@sominfo.hu 

 

https://www.1mcm.hu/webshop/
mailto:novak.gabor@sominfo.hu


Értelmező rendelkezések 

a) *  fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok 

érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy 

az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre 

vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 

524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - 

fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági 

tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, 

egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely 

árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 

kommunikáció, ajánlat címzettje. 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, 2018. február 

28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 

rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 

rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is, 

b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági 

tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi. 

Megrendelés folyamata 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

Az Üzemeltető csomagolt cukrot forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak 

illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. 

A megjelenített termékek mintaboltunkban személyesen/ H-7400 Kaposvár, Iparos utca 4. 

Nyitvatartás: hétfő – péntek 08.00-16.00 óra között / és a webáruház szoftveren keresztül 

rendelhetőek meg.  

A termékek átvehetők házhoz-szállítással vagy mintaboltunkban személyesen Az online 

shopban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót tartalmazó módon 

(bruttóban) van feltüntetve. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. 

Vásárlás és Regisztráció,  

Oldalainkon regisztráció nélkül is lehet tájékozódni, rendelést leadni. A regisztráció előnye, 

hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan 

megadni. 

A webshopban található termékek közül a kiválasztott terméket a „kosárba teszem” 

gombbal a Kosárba kerülnek. Jobb oldalon felül a Kosár gombra kattintva látható összesítve 



az eddig választott termékek. Amennyiben tovább lépne, a pénztár gombra kattintva teheti 

meg. Itt kerül a SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS RÉSZLETEI oldalra. Itt kell megadnia valós adatait.  

A webshopban található termékek közül a kiválasztott terméket a „kosárba teszem” 

gombbal a Kosárba kerülnek. Jobb oldalon felül a Kosár gomba kattintva látható összesítve 

az eddig választott termékek. A mennyiség mellett a szükséges darabszám beállítható. A 

Vásárló a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, 

hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott 

tételt a Kosár Frissítése gomb megnyomásával.  Az Eltávolítás gomb segítségével lehetőség 

van a kosár teljes kiürítésére is. A megrendelés leadásához nem szükséges regisztrálni, de a 

kötelező adatokat (piros ponttal jelöltek) kötelező megadni. A következő adatok megadására 

van szükség: 

Név: 

Amennyiben céges vásárló, jelölje be. Ott a következő adatokat kérik; Cégnév, Adószám. 

Számlázási cím: 

Szállítási cím:  

E-mail cím: 

Telefonszám: 

 

Amennyiben szeretné, hogy a megadott adatai az oldalon regisztrálásra kerüljön úgy jelölje 

meg a FIÓK létrehozása pontot és utána adja meg a választott jelszavát. A rendelés 

véglegesítésével párhuzamosan így fiókja automatikus létrejön és legközelebb a főoldal jobb 

felső részen a Bejelentkezés gombra kattintva tud belépni (mail címe és jelszó). Ezután a 

vásárlás menete a fent leírtak szerint működik. 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van 

az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző 

oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra 

lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok 

pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, 

illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím 

vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát 

eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Fizetési lehetőségek 

Házhozszállítás esetén:  

- Utánvétes fizetés (Fizetés átvételkor készpénzben/bankkártyával) 

- Közvetlen banki átutalás (Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. A megjegyzés rovatban a 

rendelésszámot fel kell tüntetni. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik. 

 

 



Banki információk 

Számlatulajdonos: 1. MCM Kft. 

Számlaszám: HU32 10918001-00000035-71000006 

Számlavezető bank: UNICREDIT BANK 

Előre utalás esetén kérjük írja be a visszaigazolásban szereplő azonosítót. 

Kiszállítás 

a Szolgáltató Magyarország teljes területére szállít, melyhez 1 házhoz szállítót vesz igénybe, 

normál és Kisméretű méretű csomagok szállítását a GLS General Logistics Systems Hungary 

Csomag – Logisztikai Kft. (GLS), (2351 Alsónémedi, Európa u. 2) végzi az 1.MCM Kft. nevében 

és megbízásából. 

Szállítási határidő: A GLS Logisztikai Kft. 3-4 munkanapon belül szállítja ki a megrendelt 

termékeket. 

A Házhoz szállítok a kiszállítási napon e-mailben értesítik amikor a csomag átadása várható. 

A vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott címen és időpontban vagy saját 

maga legyen jelen, vagy egy olyan személy, aki a megvásárolt terméket át tudja venni és azt 

át is veszi.  

Szállítás díja egységesen bruttó 1500,-Ft. A kosárba tett termékek súlya összesen maximum 

20 kg lehet, ezt a rendszer automatikusan figyeli és nem engedi tovább lépni. 

Rendelés leadása: 

Ha az összesítő felületen a megrendeléssel kapcsolatosan minden adat megfelelő, a 

Vásárlónak először el kell fogadnia a jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF-et és Adatkezelési 

Tájékoztatót, ezt követően pedig megrendelését véglegesen elküldeni a megrendelési felület 

alján található „Rendelés leadása” gombra kattintva. 

A rendelés leadása tehát a „Rendelés leadása” gombra kattintással történik, ami a Vásárló 

részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

Ha a megrendelés rögzítése után (pl.: a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mailben) 

észlel hibás adatot a Vásárló azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni. 

Rendelés módosítása, törlése: 

A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, 

vagy törölni kívánja megrendelését, kérjük, azt mielőbb vagy legkésőbb a vissza igazoló e-

mail kiküldésétől számított 24 órán belül jelezze azt az alábbi e-mail címen. Amennyiben azt 

követően törli megrendelését, hogy az Üzemeltető már átadta a megrendelt terméket a 

fuvarozónak, elállásnak van már csak helye. 

Elérhetőség: webshop@1mcm.hu 
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Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte: 

A Vásárló által elküldött megrendelés beérkezését az 1.MCM Kft. késedelem nélkül, de 

legkésőbb 24 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja, mely 

visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (név, email cím, 

telefonszám, számlázási és szállítási információk stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés 

dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, árát, szállítási/átvételi díjat és a 

fizetendő végösszeget.  

Az 1.MCM Kft. és a Vásárló között abban az esetben jön létre a webshopban leadott 

termékekkel kapcsolatos megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés, amikor az 1.MCM 

Kft. megküldi a Vásárló részére a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mailt.  

A vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 

Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés elektronikus úton kötött, nem minősül 

írásbeli szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és 

nem megtekinthető. 

A megrendelés és annak visszaigazolása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, 

amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és 

a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a 

Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.   

Termékszavatosság 

Az áru hibája esetén Ön termékszavatossági vagy kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. 

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. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba 

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát 

elveszti. 

Termékszavatossági igényét kizárólag az áru gyártójával vagy forgalmazójával szemben 

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell 

bizonyítania. 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. 



Felhívom 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. 

Jótállás 

Az 1.MCM Kft. nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre 

vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá vagy a 

Polgári Törvénykönyv alapján jótállás alá tartozna. 

Kellékszavatosság 

Vásárló a hibás teljesítése esetén az 1.MCM Kft.- vel szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Vásárló 

az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági 

igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 

Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem 

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

1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a 

Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az 1.MCM Kft. számára más igénye 

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

Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos 

leszállítását vagy a hibát az 1.MCM Kft. költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással 

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

elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, 

az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az 1.MCM 

Kft. adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az 1.MCM Kft. -vel. 

Vásárló közvetlenül az 1.MCM Kft. szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 

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

terméket a 1.MCM Kft.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). 

Ilyen esetben a 1.MCM Kft. csak akkor mentesül a szavatossági igény teljesítési 

kötelezettsége alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a 

Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ha a 1.MCM Kft. bizonyítani tudja, 

hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által 

támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után 

azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában is megvolt. 

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - 

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

nem minősül érvényesítettnek. 



Elállás joga 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 

jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 

köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) Ebből 

a célból felhasználhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletet mellékletében írt elállási 

nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő 

lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.  

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

időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt, és elállási jogával érintett terméke(ke)t 

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 

napon belül visszajuttatni az 1.MCM Kft. címére; 

Székhely: 1.MCM Kft. H-7400 Kaposvár, Iparos utca 4. 

Nyitvatartás ideje: hétfő – péntek 08.00-16.00 óra között. 

Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha 

vállalkozás vállalta e költségek viselését. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, 

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 

használatából eredő értékcsökkentés megtérítését. 

Az elállás joghatásai 

Ha Ön eláll 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. 

Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus 

levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. 

Kérjük, eljárása során alkalmazza a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 

(II.26.) Korm. rendeletet. 

  



 

Elállási nyilatkozat 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább 

feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. 

Vállalkozás adatai: 

  

Név:  
1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló 

és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

Székhely:  
  

H-7400 Kaposvár, Iparos utca 4. 

  

Termék visszaküldésének 

címe:  

H-7400 Kaposvár, Iparos utca 4. 

Adószám:  11487582-2-14 

Cégjegyzékszám: 14-09-303241 

Bejegyző bíróság: Somogy megyei Törvényszék Cégbírósága 

  

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére 

irányuló szerződés tekintetében: 

Megrendelés száma:…………………………………………………………. 

Termék megnevezése:………………………………………………………. 

  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  

A fogyasztó neve:……………………….. 

A fogyasztó címe:………………………..   

  

Kelt …………………….. 

  

………………………………. 

Fogyasztó aláírása 



Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a 

vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru 

fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban 

álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha 

a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 

köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli 

panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 

napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az 

érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra 

vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a 

vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

1. a fogyasztó neve, lakcíme, 

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, 

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, 

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 

szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig 

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Fogyasztó a 

termékkel vagy az 1.MCM Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az itt 

feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő. 

Vevőszolgálat elérhetősége:  

1.MCM Kft 

7400 Kaposvár, Iparos utca 4. 

e-mail:  webshop@1mcm.hu Telefon: 06-82-527-260 

Telefonos ügyfélszolgálati ideje: hétfő – péntek 08.00-16.00 óra között 

Az 1.MCM Kft a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A 

panasz elutasítása esetén az 1.MCM Kft az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót, 

továbbá arról, hogy panaszával annak jellege szerint melyik hatósághoz/Békéltető 

Testülethez fordulhat. 

mailto:webshop@1mcm.hu


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 

Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye 

szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt 

a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Vásárló az alábbi linken keresztül tudja 

megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt. 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok 

Az 1.MCM Kft székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi főosztály: 

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 

7400 Kaposvár, Vásártéri út 2. 

telefonszám: +36-82/510-868 

fax száma: +36-82/510-661 

e-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu 

web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy 

a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat 

elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül 

beadott elektronikus panasz útján. 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján 

keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó 

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető 

Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen 

tudják érvényesíteni jogaikat. 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek  

Amennyiben az 1.MCM Kft. és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az 

1.MCM Kft-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő 

Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat 

és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az 1.MCM Kft székhelye szerint 

illetékes Békéltető Testülethez is, valamint bármely Békéltető Testülethez. 

Az 1.MCM Kft -t a békéltető testületi eljárásban a jogszabály alapján együttműködési 

kötelezettség terheli! Az 1.MCM Kft székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: 

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogy Megyei Békéltető testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026 

e-mail cím: skik@skik.hu 

www.skik.hu 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
http://www.skik.hu/


Békéltető Testületek listája ezen linken 

elérhető: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok 

Magyarországi békéltető testületek elérhetősége:  

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: 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 

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: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszáma: (1) 792-7881 

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 

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 

 

Adatkezelés 

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan 
kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak 
szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, 
például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A webáruház 
böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, 
melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), 
mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer 
adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a 
felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A 
webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni 
szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt termékről számla 
készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. 
Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független 
módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy 
regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a 
hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok 

rendelkezései megfelelően alkalmazandóak: 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény; 

• fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól  

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. május 10. 

Jelen dokumentum letölthető formában, a következő címen érhető el: LINK. 

Kellemes vásárlást kívánunk! 

1.MCM Kft. 
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