
Általános Szerződési Feltételek  
 
Hatályos: 2019. április 1-től visszavonásig!  
 
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a https://pekarydorottya.hu/ weboldalon közzétett 
képzés/tanfolyam/konzultáció Megrendelő által történő megrendelésének feltételeit. Megrendelő tudomásul 
veszi, hogy a weboldalon általa rögzített megrendelés Vállalkozás általi visszaigazolása a szerződés létrejöttének 
minősül.  
 
A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.  
 
Az oldal tulajdonosa: Pekáry Dorottya (1015 Budapest, Ostrom u. 17.) E-mail cím: info@pekarydorottya.hu  
 
Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, vagy más oldalon, vagy fórumon 
felhasználni csak és kizárólag a szerző, Pekáry Dorottya írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos 
jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás 
megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 
100.000 HUF/nap  
 
Megrendeléssel kapcsolatos információk  
 
A Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az alábbiakat tudomásul veszi: 
 
A Szerződő felek: 
  
A Megrendelővel szerződő Vállalkozó adatai: 
Név: Pekáry Dorottya E.V. 
Székhely, üzleti tevékenység helyének postai címe, akihez a Megrendelő a panaszait címezheti: 1015 Budapest, 
Ostrom u. 17.  
Adószám: 74473333-1-41 
Bankszámlaszáma: 10700598-72482122-51100005  
 
  
Fogyasztó 
A Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, aki jelen weboldalon az Általános Szerződési Feltételek 
elfogadásával és a weboldalon közzétett képzés/tanfolyam/konzultáció megrendelését rögzíti. 
 
A Szerződés tárgya 
  
A https://pekarydorottya.hu/ weboldalon közzétett képzés/tanfolyam/konzultáció Megrendelő által történő 
megrendelése, ennek teljesülése esetén a képzésen/tanfolyamon/konzultáción történő részvétel joga és 
lehetősége. 
  
A Vállalkozás vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt képzést/tanfolyamot/konzultációt a megrendelés 
adatainak megfelelően teljesíti: a https://pekarydorottya.hu/ weboldalon közzétett csomagnak megfelelően 
biztosítja Megrendelő hanganyaghoz és eBook-hoz történő hozzáférését, a Megrendelő által megadott email 
címre megküldi az Élményfüzetet, illetve a közzétettnek megfelelően vállalja Megrendelővel az email-es 
kapcsolattartást.    
 
„Transzformáld át saját magad, és ezáltal a kapcsolatodat is”: 5 hetes csoportos coaching program, melyben 
Megrendelő videó tartalomhoz hozzáférést, az általa megadott címre munkafüzeteket kap; továbbá és „Zoom” 
alkalmazáson csoportos coaching találkozón történő részvételhez kap hozzáférést. 
 
„Csoda Akadémia Program”: 12 hetes csoportos coaching program, melyben Megrendelő videó tartalomhoz és 
hanganyaghoz hozzáférést, az általa megadott címre munkafüzeteket kap; továbbá és „Zoom” alkalmazáson 
csoportos coaching találkozón történő részvételhez kap hozzáférést. 
 



„Sárkányból Tündérke”: a Megrendelő 7 audió tréninghez és ebookhoz kap hozzáférést, valamint az általa 
megadott címre munkafüzetet. 
 
A képzés/tanfolyam/konzultáció megrendelése 
 
A megrendelés során Megrendelőnek a számlázási adatait és email címét  kell megadni; a szerződéskötés a 
https://pekarydorottya.hu/ weboldalon közzétett megrendelő űrlap kitöltésével és a „megrendelem” gombra 
kattintással történik.  
 
A megrendelések beérkezésekor néhány órán belül kapsz egy automatikus visszaigazoló emailt, melyben 
tájékoztatunk a fizetési módról. Amennyiben nem találnád, keresd a spam vagy promóciós mappában! Ha ott 
sincs, vedd fel velem a kapcsolatot a info@pekarydorottya.hu címen. A fizetési határidő 3 nap.  
 
A szamlazz.hu oldalán állítjuk ki a számládat. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak 
figyelembevételével tudomásul veszed, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat pdf formátumban email útján 
kapod meg.  
 
A visszaigazoló e-mail a Vállalkozás részéről a Megrendelő megrendelésének elfogadását jelenti, mellyel 
érvényes szerződés jön létre a felek között. E felek közötti szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 
 
A Megrendelő megrendelésének Vállalkozás által történő elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek 
minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) 
Korm. rendelet szabályai irányadóak. 
  
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás a jelen ÁSZF közzétételével és annak Megrendelő által történő 
elfogadásával a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a 
szerződéskötés technikai lépéseiről; arról, hogy a megkötendő szerződés (megrendelés és annak visszaigazolása) 
írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Vállalkozás rögzíti; arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve 
használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a 
szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően; arról, hogy a szerződés nyelve magyar. 
 
A megrendelés jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő teljesülése esetén a Megrendelő kifejezett, 
előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Vállalkozás kezdje meg a teljesítést. Megrendelő e beleegyezésével 
egyidejűleg azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti A fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát, azaz az 
indokolás nélküli elállási jogáról kifejezetten lemond. 
   
A Vállalkozás köteles a Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának (megrendelés) megérkezését 
elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni (visszaigazoló e-mail). A Megrendelő mentesül az ajánlati 
kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a Megrendelőhöz nem érkezik 
meg legkésőbb 48 órán belül. 
  
Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés ún. távollevők közötti, elektronikus úton kötött 
szerződésnek minősül, mely a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Vállalkozás 
egyértelműen, közvetlenül a Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának megtétele előtt felhívja a 
Megrendelő figyelmét a megrendelt termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint 
az ezen felül felmerülő valamennyi költségre. 
 
A termékek ára, fizetés 
  



A Vállalkozás a weboldalon közzéteszi a megrendelhető képzés/tanfolyam/konzultáció és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatások árát. A vételár általános forgalmi adót tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek ára 
forintban kerül feltüntetésre. 
 
A weboldalon közzétett, megrendelhető képzés/tanfolyam/konzultáció árai vonatkozásában a Vállalkozó az 
árváltoztatás jogát fenntartja. A módosítás weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések 
vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt képzés/tanfolyam/konzultáció vételárát nem 
befolyásolja. 
 
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a 
kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt 
álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.  
 
A Vállalkozás lehetővé teszi az OTP SimplePay fizetési mód igénybevételét is, mely esetében Megrendelőnek 
részletfizetési lehetőséget is enged. A részletfizetési lehetőség igénybevétele esetén Megrendelő jelen szerződés 
megkötésével tudomásul veszi, hogy az egyes fizetési részleteket a Vállalkozástól a Megrendelő által megadott 
email-címre küldött fizetési felszólítás átvételétől számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Megrendelő jelen 
szerződés megkötésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben egy fizetési részlet teljesítésével 30 napot 
meghaladó késedelembe esik, vagy azt nem teljesíti, úgy a fizetési részlet teljesítéséig Vállalkozás a további 
szolgáltatás nyújtására nem köteles, azt megtagadhatja. Ez esetben nem az OTP SimplePay fizetési mód 
igénybevételével, hanem eseti átutalás útján köteles megfizetni a díjat, mivel Megrendelő a bankkártya adatait 
törölheti a SimplePay rendszeréből.  
 

E lehetőség választásakor Megrendelő átirányításra kerül az OTP Simplepay fizetési szolgáltató biztonságos, 
online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadása és a fizetés jóváhagyása után 
visszairányításra kerül a Vállalkozás weboldalára. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés 
beérkezéséről a Megrendelő e-mail értesítést kap a Vállalkozástól. Sikertelen fizetés esetén további fizetési 
lehetőségeket kínál fel az oldal, illetve a megrendelés törlését. Megrendelő bankkártyás fizetés esetén az általa 
megadott e-mail címre a fizetés sikerességéről, vagy sikertelenségéről értesítést kap. 

Konzultáció lemondása: az előre egyeztetett konzultációs időpontodat lehetőséged van egyszer módosítani. 
Ennek feltétele, hogy minimum 72 órával, illetve hétvége esetén három munkanappal a megbeszélt időpont előtt 
írásban jelezd az info@pekarydorottya.hu címen, hogy másik időpontot szeretnél. Amennyiben 72 órán/3 
munkanapon belül, vagy nem írásban mondod le az időpontodat, a konzultációs díjat ki kell fizetni. 
 
Az OTP Simplepay a bankkártyás fizetés feltételei és menetéről az alábbi tájékoztatást adja  
 
A fizetés a OTP Simplepay fizetési szolgáltató szerverén végbemenő, magas biztonsági szintű, titkosítással 
lebonyolított tranzakcióval történik a Megrendelő bankkártyája adatainak megadásával. Ennek lépései a 
következőek a) A kiválasztott szolgáltatás megrendelése során Megrendelő a fizetési mód kiválasztásánál a 
„Bankkártyás fizetés” feliratra kattint. b) Az oldal átirányítja az OTP Simplepay fizetési szolgáltató biztonságos 
fizetési szerverére. c) A Megrendelő megadja bankkártyájának adatait: a kártya elülső oldalán található számát, 
a lejárat idejét, illetve a hátoldalon lévő három számjegyű biztonsági kódot. A Megrendelő ellenőrzi a megadott 
adatokat, és a fizetendő összeget. d) A „Fizetés” gomb megnyomásával elküldi a tranzakció adatait a fizetési 
szolgáltató felé. A „Fizetés” vagy „Mégsem” gomb megnyomására 25 perc áll rendelkezésre. e) A fizetést 
követően a fizetési szolgáltató automatikusan visszairányítja a Megrendelőt a Szolgáltató weboldalára, az így 
megjelenő oldalon Megrendelő értesítést kap a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről, továbbá a 
Vállalkozástól automatikusan e-mail értesítést is kap.  

 

Az OTP Simplepay fizetési szolgáltató a VISA Classic, VISA Electron, Vpay, illetve MasterCard, MasterCard 
Electronic, Maestro típusu kártyákat fogadja el.  

 



A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el az OTP 
Simplepay fizetési szolgáltató, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Megrendelő 
a kártyáját kibocsátò banknál érdeklődhet arról, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül 
lebonyolítandó fizetéshez, illetve vásárláshoz.  

Sikertelen tranzakció esetén az OTP Simplepay fizetési szolgáltató visszairányítja Megrendelőt a Vállalkozás 
oldalára, és a következő lehetőségeket ajánlja fel: bankkártyás fizetés újraindítása: visszatérés az OTP Simplepay 
fizetési szolgáltató fizetési felületére, az adatok újbóli megadása, a fizetés jóváhagyása; előre utalás: a fizetési 
mód megváltoztatása előre utalásra; megrendelés törlése: a megrendelés visszavonása (megrendelési adatait, 
illetve annak törölt státuszát a regisztrált Vásárló a későbbiekben is látni fogja saját felületén). Amennyiben 
Megrendelő nem választ a megadott lehetőségek közül és bezárja az ablakot, megrendelési adatai 
automatikusan törlésre kerülnek. Sikertelen tranzakció esetén Megrendelő automatikus e-mail értesítést kap a 
fizetés sikertelenségéről, amelyben a hiba okáról is kap információkat. 

Sikertelen bankkártás fizetés esetén Vállalkozás a Megrendelő által megadott email-címre küldött 
tájékoztatásban megadja azon számlaszámát, amelyre Megrendelő fizetési kötelezettségét teljesíteni tudja.   

A szerződéstől való elállás kizártsága 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § 
(1) bekezdés i) és m) pontjai alapján „a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan lezárt csomagolású 
hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást 
követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; illetve a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális 
adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 
teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 
megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát”. Erre figyelemmel a Vállalkozás kifejezetten felhívja a 
Megrendelő figyelmét: az indokolás nélküli elállási joga a weboldalon közzétett és megrendelhető 
képzés/tanfolyam/konzultáció vonatkozásában nem illeti meg, azaz az indokolás nélküli elállási jogáról a 
Megrendelő kifejezetten lemond! A szabályozásunk lényege: megrendelés és visszaigazolással létrejön a 
szerződés, ettől nem lehet elállni.  
  
Abban az esetben, ha a Vállalkozás a Megrendelő részére küldött megrendelést visszaigazoló email-t követő 
legkésőbb harminc napon belül nem kezdi meg a weboldalon közzétett képzés/tanfolyam/konzultáció teljesítését, 
a Vállalkozás késedelembe esik. A Vállalkozás késedelme esetén a Megrendelő jogosult írásban póthatáridőt tűzni 
és azt a Vállalkozással közölni. Ha a Vállalkozás póthatáridőn belül sem teljesít, Megrendelő jogosult a 
szerződéstől az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül írásban elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor 
jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozás a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek 
megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben 
- és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 
  
Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől és a részéről előre fizetés történt, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb 
az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által 
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket  
is. A Vállalkozás a Megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon 
téríti vissza. 
 
Panaszkezelés, jogérvényesítés 
 
A Megrendelő a weboldalon közzétett képzés/tanfolyam/konzultációval vagy a Vállalkozással kapcsolatos 
kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: 
  
Név: Pekáry Dorottya E.V. 
Székhely, üzleti tevékenység helyének postai címe, akihez a Megrendelő a panaszait címezheti: 1015 Budapest, 
Ostrom u. 17. 
  
Vállalkozás a szóbeli panaszt vagy kifogást, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli 
panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség (a panasz jellegéből adódóan) vagy ha a Megrendelő a panasz 
kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett 



érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli 
panasz esetén köteles helyben a Megrendelőnek átadni 
  
A Vállalkozás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a 
panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A 
Vállalkozás köteles a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni a jegyzőkönyv 
másolati példányát. 
  
A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet egyedi azonosítóval köteles ellátni, amit a Megrendelőnek is 
közölni kell. 
  
A Vállalkozás a jegyzőkönyvben rögzített panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása 
esetén az elutasítás indokáról írásban tájékoztatja a Megrendelőt.  
 
Adatvédelem, szerzői jogok 
   
A Vállalkozás az Internet-hálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik 
fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Vállalkozás nem garantálja a weboldal 
megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését. 
  
A Vállalkozás – jogszabály felhatalmazása alapján – a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, 
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes 
személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és 
helyére vonatkozó adatokat. A Vállalkozó ezen túlmenően a termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása céljából 
kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül 
szükségesek. 
A bankkártyás fizetéshez a Vállalkozás harmadik félnek – OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére a 
megrendelési és Megrendelői adatokat átadja, ezért Megrendelő az adattovábbítási nyilatkozatot a fizetéssel 
elfogadja. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési 
tájékoztatóban, a következő linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.   
Megrendelő jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy Pekáry Dorottya Mária, mint adatkezelő által a 
https://www.pekarydorottya.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adataim átadásra kerülnek az OTP 
Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére, úgymint vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.  
 
   
A weboldal egésze, annak belső oktatási felületével (http://akademia.pekarydorottya.hu) együtt, az ezeken 
közzétett írásos- és videoanyagok, ezek grafikus elemei, template-ek, szöveg- és technikai megoldásai, valamint 
a weboldalon és annak belső oktatási felületén közzétett képfelvételek szerzői jogi védelem alatt állnak, így az 
ezek feletti valamennyi kapcsolódó jog jogosultja a Vállalkozás. 
  
A weboldal és annak belső oktatási felülete bármely fent felsorolt tartalmának fizikai vagy más adathordozóra 
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 
engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, 
közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli 
engedélyével lehetséges. 
  
9. Egyéb rendelkezések 
  
A Vállalkozás jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan is módosítani. A módosított 
rendelkezések a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a 
módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 
  
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadó. 



 


