
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  
 
PREAMBULUM 
 
Üdvözöljük honlapunkon! Kérjük, hogy regisztrációjának és megrendelésének véglegesítése előtt figyelmesen  olvassa 
el a jelen dokumentumot, mert annak véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!  
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése 
merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal a megadott elérhetőségeken.  
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli 
szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  
A HBPF Magyarország adatbázisának kezelésével, webshop működésével, megrendelési és szállítási, számlázási 
folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.  
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.hbpf.hu,) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF 
folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.hbpf.hu/ competition-rules  
 
SZOLGÁLTATÓ ADATAI 
 
HBPF éves pártoló tagság: 
Név: HBPF Magyarország Testépítő és Fitness Sportegyesület 
Rövidített név: HBPF Magyarország 
Székhely: 1044 Budapest, Ungvári u. 15. 
Telephely / levelezési cím: 1131 Budapest, Jász u. 156-158. C épület 
Képviselő neve: Vladár Tamás 
Cégjegyzékszám: 01- 09-179340 
Adószám: 24731393-1-41 
Eljáró bíróság neve: Fővárosi Törvényszék 
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank 
E-mail cím: info@hbpf.hu 
Telefonszám: 06 70 603 1357 
 
HBPF versenyregisztrációs díjak:  
Név: Body&More Sportszervező Kft. 
Székhely: 1131 Budapest, Béke u. 126. 3. lház. pince 3. 
Adószám: 23161412-1-41 
 
Tárhelyszolgáltató adatai: 
Név: Kneckl Projects Kft. 
Székhely: 1044 Budapest, Rózsabokor utca 9. 
Adószám: 29188501-2-41 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hivatalos versenybarnítás, smink és frizura szolgáltató partner adatai:  
Név: Bognár Gergő e.v. 
Székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 56. 
Adószám: 55849582-1-30 
 
Hivatalos fotós partner adatai:  
Név: Dunavölgyi Media Kft. 
Székhely: 1013 Budapest, Attila út 33.  
Adószám: 29203439-1-41 
 
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, 
különös tekintettel  
- az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;  
- a 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;  
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);  
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  
2. A jelen ÁSZF 2022. január 3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A HBPF Magyarország jogosult 
egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Felhasználók a honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal 
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.  
3. Felhasználó, amennyiben belép a HBPF Magyarország által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen 
módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak -, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának 
megtekintésére. 
4. 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 feldolgozása és értékesítése 
a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  
 
FOGALMAK 
 
Felek: Szolgáltató és a Felhasználó 
Szolgáltató: HBPF Magyarország 
Felhasználó: Az a sportoló, aki igénybe kívánja venni a HBPF Magyarország szolgáltatásait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szolgáltatások:  
- Adott naptári év december 31-ig érvényes éves HBPF Magyarország tagság.  

A tagsági díj befizetése kizárólag a HBPF Magyarország honlapján kezdeményezett regisztrációval a SimplePay online 
fizetési alkalmazáson keresztül lehetséges.  
A tagság megvásárlásával Felhasználó automatikusan HBPF Magyarország Pártoló Taggá válik az adott naptári év 
december 31. napjáig. 

- Versenyjogosultság a HBPF Magyarország meghirdetett versenyein egy vagy több versenykategóriában történő 
induláshoz.  
A versenyjogosultság megváltása regisztrációs díj megfizetésével történik. Regisztrációs díj versenykategóriánként 
fizetendő kizárólag a HBPF Magyarország honlapján kezdeményezett regisztrációval a SimplePay online fizetési 
alkalmazáson keresztül. 

- Versenyjogosultság a WBPF (World Bodybuilding & Physique Sports Federation) nemzetközi versenyein.  
- Versenybarnítás a verseny napján. A barnítást Bognár Gergő e.v. végzi.  
Honlap: A HBPF Magyarország hivatalos weboldala (https://hbpf.hu), amely a sportegyesület hivatalos kommunikációs 
eszköze a Felek között.  
Regisztráció: A Felhasználó által kezdeményezett folyamat a Szolgáltató honlapján annak fent jelzett szolgáltatásainak 
igénybevételére.  
Szerződés: A szolgáltatások igénylésével és megfizetésével Felek között létrejövő adásvételi szerződés. 
 
REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS 
 
1. Felhasználó a hbpf.hu weboldalon történő regisztrációjával / vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon 
közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.  
2. Felhasználó a regisztráció / vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció / vásárlás 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.  
3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, 
hibákért semminemű felelősség nem terheli.  
4. 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.  
 
IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
 
1. A HBPF Magyarország tagságát kizárólag online, az erre a célra fejlesztett regisztrációs rendszerben lehet igényelni.  
A HBPF Magyarország hazai szabadidős versenyein és a WBPF tagországok nemzetközi versenyein kizárólag 
regisztrációval, az éves tagság igénylése és befizetése esetén lehet elindulni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hbpf.hu/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben vagy az online regisztráció vagy / és a tagsági díj befizetése nem történik meg a honlapon megadott 
határidőig, a versenyző nem jogosult a HBPF / WBPF versenyeken elindulni. 
2. A HBPF Magyarország hazai versenyeire, csakúgy, mint a partner WBPF tagországok valamennyi versenyére kizárólag 
online, az erre a célra fejlesztett regisztrációs rendszerben lehet jelentkezni a pontos versenykategória(ák) 
megjelölésével. A versenyekre történő regisztráció feltétele a versenyző éves tagságának megléte, melynek hiányában 
a nevezők nem jogosultak részt venni sem a HBPF Magyarország hazai versenyein, sem a WBPF tagországok külföldi 
versenyein.  
3. A versenyző tudomásul veszi, hogy a WBPF tagországok nemzetközi versenyein kizárólag HBPF Magyarország 
vezetősége jogosult a versenyzőket delegálni. Amennyiben a versenyekre történő regisztráció nem történik meg a 
www.hbpf.hu weboldal online regisztrációs rendszerében, a versenyző nem jogosult a versenyeken elindulni! 
4. A weboldalon megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan 
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.  
5. A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatások nevét, leírását.  
6. A versenyregisztráció során Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat a kedvezményes regisztrációs 
szolgáltatásokról, azok igénybevételének pontos időtartamáról, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kedvezményekről és különdíjakról.  
7. A szolgáltatás árának visszatérítésére, amennyiben a Felhasználó arra regisztrált, annak díját megtérítette, Szolgáltató 
nem kötelezhető! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a Felek akaratának 
kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. 
 

RENDELÉS MENETE 
 
1. Felhasználónak saját fiókot létrehozva a nevének, e-mail címének, valamint belépési jelszó megadásával, annak 

megerősítésével regisztrálnia kell a hbpf.hu honlapon. 

2. A regisztrációt az éves HBPF tagság SimplePay rendszeren történő kifizetésével tekintjük befejezettnek. A HBPF 

tagság megfizetése bankkártyás fizetéssel történik. A fizetési mód szabadon választható.  

3. A regisztrációt követően Felhasználó bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.  

4. Felhasználó kiválasztja a versenyt, amelynek kezdőképére kattintva hozzájut a versennyel kapcsolatos minden 

információhoz.  

5. Amennyiben a regisztráció megnyílik, a kiválasztott verseny oldalán alul megjelenik egy piros alapon fehér NEVEZÉS 

feliratú gomb, amelyre kattintva a Felhasználó elkezdheti a hivatalos versenyregisztrációt.  

6. A regisztráció soron Felhasználó köteles megadni az alábbi hiteles információkat:  

- Név (versenylebonyolítás során Felhasználó beazonosítása céljából) 

- Születési dátum (az életkor szerinti versenykategóriák ellenőrzése céljából)  

- Irányítószám, város, cím (számlázási adatokhoz) 

- Telefonszám (kapcsolattartás céljából) 
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- Csapat tagság, vagy bejelölni, ha egyéni induló (ha van, nem előfeltétel, meghirdetett csapatverseny 

pontfeldolgozásához) 

- Egyesület neve (ha van, nem előfeltétel, meghirdetett csapatverseny pontfeldolgozásához) 

- Tervezett testsúly (jelentősége a férfi Sport és Athletic Physique kategóriák testsúly és magasság arányszámításában 

van, illetve a férfi Bodybuilding súlykategóriáinak kiválasztásában van)  

- Magasság (jelentősége a meghirdetett magasság kategóriák besorolása kapcsán van) 

- Kötelező barnítás. (Az adatokat átadjuk a hivatalos barnító partnerünknek barnítás időpont foglalás egyeztetése 

céljából.) 

- Igényt tart-e helyszíni versenysminkre? (Bejelölés esetén az adatokat átadjuk a hivatalos szolgáltató partnerünknek 

időpont foglalás egyeztetése céljából.) 

- Igényt tart-e helyszíni versenyfrizurára? (Bejelölés esetén az adatokat átadjuk a hivatalos szolgáltató partnerünknek 

időpont foglalás egyeztetése céljából.) 

- Igényt tart helyszíni fotózásra? (Bejelölés esetén az adatokat átadjuk a hivatalos fotós partnerünknek a portfólió 

igény egyeztetése céljából.)  

- Facebook oldal elérhetősége (zárt privát csoportban a versenyzők számára fontos hivatalos versenyinformációk 

ismertetése, kapcsolattartás céljából) 

- Nem (a kategória besorolások ellenőrzése céljából)  

- Póló méret (a versenyzők méretre készült hivatalos versenypólót kapnak)  

- Rajtszám (szabadon választható verseny rajtszám kiválasztása céljából) 

7. A Felhasználó kiválasztja a kategóriá(ka)t, amely(ek)ben versenyezni szándékozik. A kategória átjárhatóságot a 

rendszer automatikusan jelzi.  

8. Amennyiben cég névre szeretne számlát igényelni, úgy meg kell adnia a céghez tartozó adószámot.  

9. El kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és a GDPR-t. 

10. A Felhasználó kiválasztja a fizetési módot (bankkártyás fizetés, banki átutalás), amellyel kiegyenlíti az éves tagsági 

díjat, valamint a kiválasztott versenykategória(ák) díját és a kötelező versenybarnítás díját. Majd az előírtaknak 

megfelelően befejezi a SimplePay rendszeren indított fizetést, amellyel lezárul a folyamat.  

11. Felhasználó a fizetés tényéről automatikus üzenetet kap a megadott e-mail címre, valamint a megadott adatokkal a 

befizetések díjáról számlát kap.  

12. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az 

előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.  

13. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg, mert Felhasználó rossz e-
mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet 
fogadni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZ ÉVES TAGSÁG IGÉNYLÉSE, VERSENYREGISZTRÁCIÓ ÉS MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉSÜK 
 
1. Az éves tagság igénylése, a versenyregisztráció a hét minden egyes napján 0-24-ig óráig igényelhető, ám a felmerülő 
kérdésekben válaszadás kizárólag munkanapokon 10:00-16:00 h történik.  
2. Az éves tagság kizárólag az aktuális naptári évre vonatkozik, az az adott naptári év december 31. napját követően 
megszűnik. 
3. A HBPF Magyarország versenyeire a versenyregisztráció kizárólag online történik, a versenykiírásban megszabott 
módon és díjakkal, határidőkkel. Azt követően és helyszíni nevezést már nem fogad el a Szolgáltató. A regisztráció 
véglegesítése a regisztrációs díj befizetésével történik. Annak időben történő befizetésének hiányában a 
versenyregisztráció érvénytelen.  
4. A versenyzőt érintő vis maior esetén, mely miatt a versenyző nem tud megjelenni az adott versenyen, a HBPF 
Magyarországot díjvisszatérítési kötelezettség nem terheli, mindazonáltal a vezetőségének jogában áll méltányosságot 
gyakorolni és a befizetett díjakat a versenyzőnek részben vagy egészben visszajuttatni, amennyiben a vis maior tényét 
a versenyző hitelesen igazolni tudja és azt a versenylebonyolítást megelőzően a vezetőség számára tudomásul juttatja.  
5. A HBPF Magyarország hazai versenyein a HBPF Magyarország versenyszabályzata a mérvadó, míg a WBPF tagországok 
versenyein az adott ország versenyszabályzata. Bármely külföldi tagország által vitatott versenyzői reklamációban HBPF 
Magyarország nem hatályos eljárni.  
6. A regisztrációk feldolgozása kizárólag munkanapokon 10:00-16:00 h történik.  
7. Általános teljesítési határidő a HBPF tagsági kártya kiállítása és elektronikus megküldése esetén, a visszaigazolástól 
számított 2 munkanapon belül, versenykategória(ák) és barnítás vásárlása eseten automatikusan azonnal.  
 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért 
teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.  
2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó 
részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  
3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem 
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett 
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat 
valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon 
az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.  
4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  
5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a 
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási 
hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 
 
Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 
 
Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 
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Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 
 
Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty M. u. 13-15. 
Telefonszáma: (52) 500-710: (52) 500-745 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Nemes Brigitta 
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu 
 
Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 
 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor  
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 
 
Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 
Telefonszáma: (88) 429-008 
Fax száma: (88) 412-150 
Név: Dr. Óvári László 
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu 
 
Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Csaba 
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 
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6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület 
feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek 
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő 
érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a 
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.  
7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az 
eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.  
8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy 
egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után 
nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr  
9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a 
válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a 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.  
 

SZERZŐI JOGOK 
 
1. A HBPF.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely 
részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, 
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  
2. A HBPF.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott 
weboldalra való hivatkozással lehet.  
3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett 
másodlagos domain nevekre és social media felületeken a megjelenési nevekre, valamint egyéb internetes 
reklámfelületekre.  
4. Tilos a HBPF.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók 
és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a HBPF.hu 
weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.  
5. A HBPF.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos 
hozzájárulásával lehetséges.  
6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás során nyerészkedés vagy a HBPF 
Magyarország érdekeit sértő posztok esetén Szolgáltatót kárpótlás illeti meg. A kárpótlás összege képenként, illetve 
képként kezelt/posztolt tartalmanként 100.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kárpótlás kikötés nem túlzó, 
és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, 
melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  
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MÉDIA JOGOK 
 
1. A HBPF Magyarország rendezvényeinek területén minden kamera, vagy más kép- és hangfelvételi berendezés 
behozatala és működtetése kizárólag a HBPF Magyarország engedélyével történhet!  
2. Amennyiben a rendezvényről fénykép-, film- vagy tv-felvétel készül, amelyen a versenyszervezők, a versenyzők és a 
rendezvény látogatói is feltűnnek, kizárólag a HBPF Magyarország hozzájárulásával publikálható, megjelölve a 
rendezvény nevét, helyszínét és a HBPF Magyarországot, mint szervezőt.  
3. A HBPF Magyarország bármely rendezvényén az éves tagsági díjat kiváltó, valamint bármely rendezvényén 
versenyregisztrációt igénylő versenyző egyúttal hozzájárul, hogy a HBPF / WBPF rendezvényeken készült bármilyen 
fénykép-, film- vagy tv-felvételen szerepelve népszerűsíti a szövetséget és az adott rendezvényen a 
versenykategóriájában megmutatott versenyformáját, a felvételek publikálását elfogadja, azzal kapcsolatban nem 
léphet fel semmilyen követeléssel a rendezőkkel vagy a felvételt készítőkkel szemben. 
 
ADATVÉDELEM 
 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.hbpf.hu/ competition-rules 
 
Készült: Budapest, 2022. január 3. 


