
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
 

1. Bevezető  

1. Kérem, hogy amennyiben Belovai Réka egyéni vállalkozó ügyfele kíván lenni, 
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket! Kizárólag abban az 
esetben vegye igénybe a fent említett szolgáltatásokat, amennyiben a jelen 
dokumentum valamennyi pontjával maradéktalanul egyetért és azokat kötelező 
érvényűnek ismeri el önmagára nézve! 
 

2. A  jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a 
Belovai Réka egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által 
értékesített termékek és szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó általános 
szolgáltatási és szerződési feltételeket mindazok számára, akik a Szolgáltató által 
kínált szolgáltatásokat igénybe kívánják venni (továbbiakban „Megrendelő” vagy 
„Ügyfél”).  
 

3. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató által tett 
ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre.  
 

4. A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi 
feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) értelmében távollevők között létrejött szerződésnek minősül. 
 

5. A szerződés nyelve magyar. 
 

2. A szerződés létrejötte  

1. A jelen szerződés attól a pillanattól jön létre Szolgáltató és Megrendelő 
(továbbiakban „Felek”) között, hogy Megrendelő elküldi a jelentkezését 
Szolgáltatónak.   

2. A fenti esemény bekövetkeztét követően  a Felekre a távollévők között megkötött 
szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok (45/2014 II.26 Korm. rendelet) lesznek 
érvényesek.  

3. A szolgáltatás megrendelésére szolgáló űrlap elektronikus kitöltésével és annak 
Szolgáltatóhoz való eljuttatásával Megrendelő elfogadja az itt leírt Általános 
Szerződési Feltételeket, amelyről az űrlapon nyilatkozni is köteles.  

4. Amennyiben a megrendelő az ÁSZF-et nem fogadja el vagy erről a megrendelés 
során elmulaszt egyértelműen nyilatkozni, a Felek között szerződés nem jön létre. Az 
ÁSZF elfogadásáról a megrendelő webshopos vásárlás (termékek, egyszeri tagság) 



esetén közvetlenül a vásárlás előtt köteles nyilatkozni, míg előfizetés (bérlet) esetén 
az elfogadó nyilatkozatot a weboldalra történő regisztráció során teszi meg. 
Megrendelő ebben az esetben nem veheti igénybe Belovai Réka egyéni vállalkozó 
szolgáltatásait, a megrendelése semmisnek tekintendő, az általa megadott 
személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
Szolgáltató köteles azonnali törölni.  

3. Általános adatok, rendelkezések  

1. Szolgáltató adatai 

A szolgáltató neve: Belovai Réka egyéni vállalkozó, kisadózó 
A szolgáltató ́székhelye: 2519 Piliscsév, Napsugár utca 37. 
Elektronikus elérhetőség: admin@fumo.hu 
Okmányirodai nyilvántartási szám: 35034680 
Statisztikai számjel: 664110324 8551 231 11 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81532311 (Erste Bank) 
Adószáma: 66439864-1-31 
Kamara: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

2. A szerződés és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve: magyar  

3. Megrendelő  

a) azon egyén, aki adott szolgáltatás vagy termék megrendelésére vonatkozó 
szándékát egyértelműen jelzi www.dietakonzultacio.hu weboldalon található 
megrendelői felületek valamelyikén. 

4. Alapvető rendelkezések  

a) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére 
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel 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 vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező 
rendelkezései jellegükből fakadóan a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 



5. Adatkezelési szabályok  

a) A Szolgáltató által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 
adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a 
szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF-ben és az 
Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.  

6. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:  

a. Táplálkozási tanácsadás  

 

7. Rendelési információk  

a. Megrendelő a www.dietakonzultacio.hu weboldalon tájékozódhat a megrendelhető 
szolgáltatással és termékekkel kapcsolatban.  

b. A szolgáltatásokra és termékekre megjelölt árak nettó árak. A Szolgáltató 
mentességet élvez az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól (alanyi 
adómentesség) így a fent jelölt árak általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmaznak. 

c. Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett a tőle elvárható 
gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától 
egyértelműen eltér, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő 
részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét felkínálja. Amennyiben a 
Megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy a Feleket minden esetben 
megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. 

d. Amennyiben a Szolgáltató azonos szolgáltatásra vagy termékre a tőle elvárható 
gondosság ellenére is hibás módon többféle árat tüntet fel, úgy minden esetben a 
Megrendelő által a megrendelői adatlapon, avagy e-mailben elfogadott utolsó árat 
kell irányadónak tekinteni. 

e. A 3.6 alatt részletezett szolgáltatások és termékek csomagolási- és/vagy 
postaköltségét a kiszámlázott összeg minden esetben tartalmazza.  

f. Az egyes termékekhez és szolgáltatásokhoz tartozó leírást Szolgáltató az adott 
körülményekhez mérten a tőle elvárható legnagyobb gondossággal készítette el. 
Amennyiben a Megrendelőnek részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a 
jelen szerződés 3.1 pontja alatt is jelölt admin@fumo.hu e-mail címen a kérdéseit 
szabadon felteheti. 

g. A megjelenített szolgáltatások és termékek kizárólag a Szerződés Létrejötte 
bekezdésben részletezett módon, online rendelhetőek meg. 



8. Változtatás joga  

a) A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és 
megvásárolható termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon (akár 
időszakosan) megváltoztathatja.  

b) A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő értékesítésére 
vonatkozó kötelezettsége a megrendelői kérdőív alapján kiállított díjbekérő kiállítási 
dátumától 7 napig áll fenn.  

9. Akciók  

a) Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a 
Megrendelőket az akció időtartamáról.  

b) A Szolgáltató bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor kedvezményes vásárlási 
lehetőséget biztosíthat kupon formájában. A kupon kódját az érvényességi idején 
belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a megrendelő űrlapon kell a 
megfelelő mezőben feltüntetni. Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a 
kuponok nem vonhatóak össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb 
részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.  

 

4. Diéta coaching 

1. Általános rendelkezések 

a) Szolgáltató a jelentkezési űrlapot kitöltő Ügyfelet előzetes egyeztetés alapján saját 
budapesti irodájában, vagy kérés esetén valamely online platformon 
kommunikációs fogadja, minimum 60 perc időtartamú privát konzultációra.  

b) Szolgáltató az első konzultáció előtt 2 konzultáció árát jogosult kiszámlázni 
Ügyfélnek, amely magában foglalja  egy diéta napló és egy információs füzet árát, 
valamint annak magyarországi postaköltségét.  

c) Külföldi ügyfél esetén a postaköltség egyéni egyeztetés során kerül megállapításra.  
d) Amennyiben az ügyfél a diéta napló és információs füzet kézhezvételét követően, de 

még a második konzultáció előtt eláll a Szolgáltatástól, úgy Szolgáltató az előbbiek 
költségét, nettó 10.000 forintot jogosult levonni az Ügyfél számára visszatérítendő 
összegből.  

e) Megrendelő legkésőbb a konzultáció előtt 24 órával jogosult a konzultációt 
lemondani. 24 órán belüli lemondás esetén a teljes összeg felszámolásra kerül. 



2. Várólista 

a) Szolgáltató azon jelentkezési lapot beküldő Ügyfeleit, akiket kapacitáshiány okán 
nem tud fogadni, várólistára helyezi. A várólistára kerülésről az Ügyfelet tájékoztatja.  

b) Ügyfél bármikor kérheti a várólistáról való törlését. 
 

 
10.  A Felek felelősségvállalása 

a) Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy táplálkozási szokásainak megváltoztatása 
előtt a kezelőorvosával konzultáljon az esetleges ellenjavallatokról, korlátozásokról!  

b) Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy Szolgáltatót teljes körűen tájékoztassa az 
egészségi állapotát illetően. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan egészségügyi 
problémákért, amelyek esetlegesen Megrendelő előtt is rejtve maradtak a 
konzultáció megkezdéséig.  

c) Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy bármilyen egészségügyi panasz esetén 
a konzultáción elhangzott tanácsokat figyelmen kívül hagyja.  

d) Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy mentális problémák és/vagy elakadások 
felmerülése esetén pszichológust vagy pszichiátert haladéktalanul felkeressen.  

e) A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató által kínált 
szolgáltatások nem orvosi vizsgálatok és nem gyógyításra irányulnak.  

f) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások és/vagy 
termékek okozta testösszetétel változás és közérzet javulás bekövetkezése nem 
konkrétan meghatározható sem időben sem pedig biometrikus adatok formájában. 
A várt eredmények elmaradásáért, vagy azok Megrendelő által elvártakhoz képest 
lassabban történő bekövetkezéséért Szolgálató felelősséget nem vállal. 

5. Szerzői jogok  
 

1. A Szolgáltató által kínált szolgáltatások során keletkező elektronikus és papír alapú 
tartalmak (dokumentumok, videók, grafikák stb.) a Szolgáltató szellemi tulajdonát 
képezik, azokat szerzői jog védi. Megrendelő a különböző díjak kifizetésével az adott 
tartalom használati jogát nyeri el, a terjesztését szigorúan nem. 

2. Megrendelő ezeket a tartalmakat nem jogosult kifejezett írásos engedély nélkül 
terjeszteni, részben vagy egészben felhasználni, másoknak bármilyen formában 
hozzáférhetővé tenni. 

3. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben 
szándékos vagy akaratlan gondatlansága eredményeképpen a Szolgáltatónak a 



szolgáltatás során keletkezett, szerzői jog által védett termékei bizonyíthatóan 
illetéktelenek birtokába kerültek, úgy kötelessé válik megfizetni Szolgáltató számára 
az általa illetéktelenek birtokába juttatott dokumentumok kereskedelmi árát. A 
mindenkori kár mértékét az határozza meg, hogy hány embernek keletkezett 
hozzáférése a kérdéses dokumentumhoz (pl. közösségi oldalon létrejött csoport 
esetében a tagok száma).  

4. A diéta napló értékét Szolgáltató nettó 3.000 forintban, az információs füzetét nettó 
5.500 forintban határozza meg.  

6. Elállás  
1. A fogyasztó (Megrendelő) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes 

szabályairól hozott 5/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet kimondja, hogy üzlethelyiségen 
kívül, a távollévők között kötött szerződés esetében a fogyasztót indoklás nélküli 
elállási, illetve bizonyos esetekben felmondási jog illeti meg a vásárolt eszköz vagy 
szolgáltatás kézhezvétele után.  
 

2. Azonban a 29. § értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a 
következő esetekben: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul 
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát 
elveszíti 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása 
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, 
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak 
m) 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. 

 

3. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja, hogy a 
megrendelése okán gyártásra kerülő információt füzet és diéta napló esetében az 
elállási jogát nem gyakorolhatja.  
 

4. Szolgáltató elkötelezett afelé, hogy a fentiek dacára a tőle telhető legnagyobb 
rugalmassággal kezelje a Megrendelők felmerülő váratlan problémáit.  

 

 
 



6. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, 
felmondása  

1. Megrendelő és Szolgáltató egyaránt jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.  

2. Amennyiben Megrendelő a megbeszélt konzultáció előtt 24 órán belül mondja le a 
konzultációt, úgy a teljes összeg kifizetendő Szolgáltató részére.  

3. Amennyiben az ügyfél a diéta napló és információs füzet kézhezvételét követően, de 
még a második konzultáció előtt eláll a Szolgáltatástól, úgy Szolgáltató az előbbiek 
költségét, nettó 10.000 forintot jogosult levonni az Ügyfél számára visszatérítendő 
összegből.  

 

 

7. A felek közötti jogviszony  
1. A Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon 
keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek 
minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. 
A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén a 
megrendelésről a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában.  
 

2. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a Felek 
megállapodnak továbbá abban is, hogy a Szolgáltató, valamint a Megrendelő 
közötti, a Megrendelő által a megrendelés beküldésekor megjelölt email címen 
történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.  

 
3. A megrendelésre vonatkozó díjbekérő a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött 

szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” 
követelményének.  

 
4. A weboldalon vagy e-mailen tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja 

befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő az adott szolgáltatás vagy termék 
megrendelő-adatlapját hiánytalanul és a valóságnak megfelelően tölti ki. Az ennek 
elmulasztásából eredő károkért, a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan 
vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk 
okán felmerülő bárminemű károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

 
5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: A megrendelő-adatlapok 

Szolgálató felé történő továbbítása előtt javasolt az adatokat minden részletre 
kiterjedően ellenőrizni. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba 
esetén a hiba jellegét és az eszközölni kívánt javítást haladéktalanul jelezni kell az 
admin@fumo.hu email címen! 



8. Vegyes rendelkezések  
1. Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az ÁSZF-

re és az esetleges jogvitára a magyar jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató 
tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére. 
 

2. A felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. 
Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, 
amennyiben a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelőnek a 
megrendelési adatlapon megjelölt e-mail címére küldték. A kézbesítés vélt 
időpontja az a nap, amelyen a továbbítás megtörtént.  
 

3. A szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató magatartásával kapcsolatos panaszok 
fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen kerülhet sor. A Szolgáltató a 
panaszokat 14 munkanapon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni.  
 

4. Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja 
meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb 
rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  
 

5. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári 
Törvénykönyv, a 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), az 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és 
a vonatkozó Kormányrendeletek rendelkezései az irányadóak.  
 

6. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a  
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.  
 

7. A Szolgáltató az ÁSZF-et a www.dietakonzultacio.hu weboldalon teszi közzé.   

 


