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Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása 
 
 

 
 
 
Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes 
adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét 
adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. 
 
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó 
szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az 
egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban 
kezelik. 
 
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 
 
A szabályzat hatálya 
 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottjaira. 
 
 
 
 
Dátum: 2020.03.25 
 

    Csiszér Tamás 
a szervezet vezetője 
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A szabályzat célja 
 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak 
előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes 
adatok megfelelő kezelését. 
 
A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 
 
A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek 
legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni. 
 
 
 
Lényeges fogalmak, meghatározások 
 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 
 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a 
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés 
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; 
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például 
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet 
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 

- az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 
 

- álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk 
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre 
vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 
lehet kapcsolni;   
 

- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy 
földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
 

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
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Az adatkezelés irányelvei 
 
  

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 
 
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 
 
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. 
 
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 
 
 
 
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye 
lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű 
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. 
 
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 
 
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni 
kell. 
 
A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a 
személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes 
adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál 
kezdeményezni. 
 
 
 
Személyes adatok kezelése 
  

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és 
protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az 
adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására 
és az adott személy azonosítására. 
 
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - 
ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 
 
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl 
egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  
 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó 
technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett 
személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi. 
 
 
 
 
 
 
 
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, 
többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt 
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.  
 
A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni. 
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Az adatkezelés jogszerűsége 
 
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
 

• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

 
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 

 
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges; 
 

• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 
 
A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék 
keretében van szükség. 
 
Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat 
végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely 
tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie. 
 
Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy 
érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre 
elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető. 
 
 A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például 
olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon 
követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van 
szükség.  
 
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos 
érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő 
kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy 
annak alkalmazásában áll. 
 
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos 
érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 
 
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az 
érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy 
adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő 
érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem 
számítanak további adatkezelésre. 
 
Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, 
hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint 
biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai 
biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos. 
 
A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az 
adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben 
az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 
 
A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban 
megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül. 
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Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 
 

• Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy 
az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

 
• Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a 

hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni. 
 
 

• Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet 
erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 
megadását. 

 
• Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni 

azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül 
szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés 
teljesítéséhez. 

 
 
 
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra 
utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 
kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez. 
 
A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv 
adatkezelésében történik. 
 
 
 
Azonosítást nem igénylő adatkezelés 
 
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek 
az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni. 
 
Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt 
megfelelő módon tájékoztatja. 
 
 
Az érintett személy tájékoztatása, jogai 
 
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és 
céljairól. 
 
Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, 
valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított 
ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól 
olvasható formában általános tájékoztatást kapjon. 
 
Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett 
részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe 
véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. 
 
Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű 
időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett 
számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha 
lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, 
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Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok 
gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az 
érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, 
hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 
 
 
 
A személyes adatok felülvizsgálata 
 
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési 
vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. 
 

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év. 

 
 
Az adatkezelő feladatai  
 
Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed 
az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.  
 
Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, 
hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. 
 
Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek 
jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni. 
 
 
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé 
teszi. 
 
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési 
tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a 
nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében. 
 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 
A tájékoztatás kéréshez való jog 
 
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen 
jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 
napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
 
  
A helyesbítéshez való jog 
 
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, 
de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
 
A törléshez való jog 
 
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 
30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
 
A zároláshoz, korlátozáshoz való jog 
 
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok 
szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a 
megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
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A tiltakozáshoz való jog 
 
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést 
kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  
URL https://naih.hu  
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  
 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 
kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. 
 
 
A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében  
 

- Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. 
Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése. 

 
- Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és 

adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.  
 

- Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy - ha az adatkezelés az érintett 
hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett 
személy hozzájárult. 
 

-  Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt 
világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni. 
 

- Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és 
céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés 
során annak megszűnéséig megilleti az érintettet. 
 

- Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők: 
• a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés; 
• a személyes adatok helyesbítése; 
• a személyes adatok törlése; 
• a személyes adatok kezelésének korlátozása; 
• a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás; 
• az adathordozhatósághoz való jog. 

 
- Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos 
online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges 
információhoz. 
 

- Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog 
érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy 
visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. 
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-  Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. 
Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az 
adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. 
 

- Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. 
Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett 
személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött 
gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a 
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 
 

-  A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő 
hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az 
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.  
 

- Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot 
lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok 
védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti 
hatósággal. 
 

- Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, 
hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik 
szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság 
megerősítését célozza. 
 
 
 

Adatbiztonság 
 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 
A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani 
kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges 
adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az 
aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 
 
 
Adatvédelmi incidens 
 
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a 
természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a 
hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. 
 
 
 
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti 
hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens 
valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  
 
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 
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Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés 
 
A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet. 
 
Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A 
részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira - 
után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni 
kell. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja: 
 

- a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul; 
 

- a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási 
célból; 
 

- a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, 
amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek; 
 

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten 
hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.) 
 
A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, 
álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta 
után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban 
szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a 
szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést. 
 
 
Egyéb célból történő adatkezelés 
 
Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső 
szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni. 
 
 
A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok 
 
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és 
szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak 
esetén a kötelező adatkezelési tájékoztatót írják le. 
 
 
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

 
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

 
- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. 

 
- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

 
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

 

https://www.coinpoint.hu/ 

 

hatályos ettől a naptól: 2020. 03. 20. 

 

 

 

 

Preambulum 

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg 

bizalmával!  

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, 

mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a 

vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné 

velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott 

elérhetőségeken! 
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Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium 

Nyilvántartási szám: 42434288 

Adószám: 67018781–1–39 

Képviselő: Csiszér Tamás 

Telefonszám: +36 (70) 366–9655 

E-mail: ugyfelszolgalat@coinpoint.hu;  

Honlap: https://www.coinpoint.hu/ 

Bankszámlaszám: 10300002–10659565–49030014 

 
Tárhelyszolgáltató adatai 
Név: INweb–Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. 

Székhely: 8200 Veszprém, Takácskert utca 4. 

Elérhetőség: info@inweb.hu; www.inweb.hu 
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Fogalmak 

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő 

adásvételi szerződés 

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek 

távollétében — szerződés megkötése érdekében — szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen 

eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 

internetes hozzáférést biztosító eszköz. 
 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti 

termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek 

egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a 

szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 

 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba 

vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: 

fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 
 

1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő 

teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként 

vállal, valamint 

2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 
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Vonatkozó jogszabályok 

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok 

vonatkoznak: 
 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 
 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott 

dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 
 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) 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 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) 
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Az ÁSZF hatálya, elfogadása 

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát — a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok 

rendelkezései mellett — a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 

határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető 

jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a 

szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának 

feltételeit. 
 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem 

tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 
 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 

webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az 

ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. 
 

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája 

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 
 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt 

szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 
 

 

Árak 

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem 

zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak 

módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan 

tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján 

jár el. 
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Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 

alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 
 

 Ügyfélszolgálati iroda helye: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. alagsor 34. 

• Telefon: +36 (70) 366–9655 

• Internet cím: https://www.coinpoint.hu 

• E-mail: ugyfelszolgalat@coinpoint.hu 

 

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. Az írásbeli panaszt a 

vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem 
rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben 

megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, 
hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás 

indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 

szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 
  

https://www.coinpoint.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@coinpoint.hu
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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 öt évig 

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy 

panaszával — annak jellege szerint — mely hatóság vagy békéltető testület eljárását 

kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a 

fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 

internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, 

hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető 

testületi eljárást. 
 

Amennyiben az Eladó tárgyalások során nem fogyasztó számára és a fogyasztó között 

esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 

állnak nyitva a panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó 

fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 

fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a 

fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája 

itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/ 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/
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Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 
 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön 

fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, 

hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az 

eljárásra — a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján — az illetékes testület helyett a fogyasztó 

kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 
 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat 
megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület 
előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 

személy részvételének biztosítása”). 
 

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. 
 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság 

rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások 

jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való 

eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a 

kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és 

középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. 
 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, 

míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel 

rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó 

árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével 

a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a 

vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. 
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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 vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót 

megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez 

kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, 

továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi 

a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok 

változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 
 

A kérelemnek tartalmaznia kell 
 

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett 

testület megjelölését, 

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok 

bizonyítékait, 

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 

megkísérelte a vitás ügy rendezését 

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását 

nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve 

fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, 

g. a testület döntésére irányuló indítványt, 

h. a fogyasztó aláírását. 
 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek 

tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli 

nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb 

írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. 
 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 
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A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 
 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 
 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: 06-72-507-154 

Fax: 06-72-507-152 

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 
 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 

Fax: 06-76-501-538 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 
 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

E-mail: eva.toth@bmkik.hu 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 
 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefonszám: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 

 

http://www.bekeltetes.hu/
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
mailto:abeck@pbkik.hu
mailto:mbonyar@pbkik.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
mailto:mariann.matyus@bkmkik.hu
http://www.bacsbekeltetes.hu/
mailto:eva.toth@bmkik.hu
mailto:kalna.zsuzsa@bokik.hu
mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
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Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 
 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám:06-22-510-310 

Fax: 06-22-510-312 

E-mail: fmkik@fmkik.hu 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefonszám: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36-429-612 

Fax: 06-36-323-615 

E-mail: hkik@hkik.hu 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 

Fax: 06-56-510-628 

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 
 

 

 

 

 

mailto:bekelteto.testulet@csmkik.hu
mailto:fmkik@fmkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@gymskik.hu
mailto:korosi.vanda@hbkik.hu
mailto:hkik@hkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
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Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: 06-34-513-027 

Fax: 06-34-316-259 

E-mail: szilvi@kemkik.hu 
 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu 
 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszám: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-474-7921 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 
 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 

Telefonszám: 06-82-501-026 

Fax: 06-82-501-046 

E-mail: skik@skik.hu 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 
 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 

Telefonszám: 06-74-411-661 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 
 

 

 

 

mailto:szilvi@kemkik.hu
mailto:nkik@nkik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:skik@skik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
mailto:kamara@tmkik.hu
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Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 

E-mail: vmkik@vmkik.hu 
 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 

Telefonszám: 06-88-429-008 

Fax: 06-88-412-150 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 
 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 
 

 

Online vitarendezési platform 

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így 

ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen 

keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók 

tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online 

vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen 

kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

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

  

mailto:vmkik@vmkik.hu
mailto:bekelteto@veszpremikamara.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
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Szerzői jogok 

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése 

értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem 

alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres 

megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely 

olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A 

weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos 

hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A 

jogtulajdonos: Csiszér Tamás egyéni vállalkozó 

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 

 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további 

pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései alkalmazandóak. 
 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 
 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. 

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti 

adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban 

tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz 

processzorba épített hardveres támogatást használunk. 
 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél 

szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. 
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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. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás 

adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre 

hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

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. 
 

Eljárás hibás ár esetén 

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 
 

 0 Ft-os ár, 

 kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os 

termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). 
 

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának 

lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a 

terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 
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A honlap használata 

 

A vásárlás folyamata 

Az oldalon regisztrációval, ill. regisztráció nélkül is lehet termékeket rendelni, vásárolni. 
 

A termék kiválasztása 
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen 

belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, 

ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. 
 

Amennyiben szeretné megrendelni/megvásárolni a terméket adja meg a kívánt mennyiséget és 

kattintson a termék mellett található Kosárba gombra. A termék ekkor a kosárba kerül. 

Amennyiben több terméket szeretne még a kosárba helyezni, akkor a Vásárlás folytatása 
gombra kattintva nyugodtan folytassa tovább a böngészést és a következő megvásárolni kívánt 

terméket ugyanilyen módon helyezheti a kosárba. 
 

A kosarát a jobb felső Kosár ikonra kattintva bármikor elérheti. 
 

A Kosár oldalon a termékek mennyisége módosítható, ill. maga a termék a kosárból törölhető. 
 

Miután törölte, ill. változtatott rendelésén, a módosításhoz kattintson az Újraszámolás 

gombra. 
 

A rendelés elküldése 
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a 

végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a 

"Pénztár" gombra. Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért 

három lehetőség közöl választhat: már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni új 

vásárlóként akar regisztrálni esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban már 

vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és 

jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges 

adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell 

jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét. A 

következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot. 
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A rendelés véglegesítése 
Ekkor érkezik meg a rendelési adatok megadásához. 
 

A megrendelő lapon *-gal jelöltek a kötelezően megadandó adatok a megrendelés elküldésének 

teljesülése céljából. 
 

Az alábbi adatokat szükséges megadni a megrendelés elküldéséhez: 
 

 Személyes adatok: Név, Email cím, Telefonszám 

 Szállítási cím: Irányítószám, település, utcanév, házszám, emelet, ajtó 

 Számlázási adatok 

 Cég esetén cégadatok: Cég vagy vállalkozó neve, cégjegyzékszám, adószám 

 

Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül 
számlázára, illetve szállításra a termék. 
 

Ezután kap egy e-mailt a rendeléséről és annak részleteiről. Regisztráció esetén az automatikusan 

generált jelszót is e-mailben kapja, amelyet bármikor megváltoztathat a Webáruház felhasználói 

felületén bejelentkezés után. A felhasználónév minden esetben a regisztráló e-mail címe, 

amennyiben a későbbiekben szeretné megváltoztatni írjon az ugyfelszolgalat@coinpoint.hu e-

mail címre. Bármilyen módosítás, személyes kérés esetén e-mail-ben: ugyfelszolgalat@coinpoint.hu 

keressen meg bennünket. Egy rendelést akkor tekintünk részünkről befogadottnak, amint a 

kollégáink ellenőrizték és e-mailben visszaigazolták azt. Minden esetben várja meg kollégáink 
részéről a visszaigazoló e-mailt. 
 

Amennyiben a megrendelt termék nincs a kért mennyiségben készleten vagy hosszabb 
szállítási határidővel tudjuk kiszállítatni, ebben az esetben 1 munkanapon belül igazolja 
vissza rendelési szándékát. Sajnos amennyiben nem kapunk választ email-ben: 
ugyfelszolgalat@coinpoint.hu a megadott határidőn belül, a rendelést nem áll 
módunkban teljesíteni. 
 

A készlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek „készleten” státuszban 

szerepelnek annak ellenére, hogy valójában nincsenek készleten. Az ilyen tévedésekért a 

Szolgáltató nem vállal felelősséget, a hiba felfedezését követően tájékoztatja a Vevőt. 
 

A vásárlása után járó hivatalos e-számlát emailben küldjük. 
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A rendeléseket munkanapokon hétfőtől-péntekig 9.00 — 15.00-ig dolgozzuk fel. Alkalmi eltérés 

esetén tájékoztatjuk vásárlóinkat a weboldalon. 
 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes 

egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet 

sor! Az egyeztetés e-mailben történik. Amennyiben a Vevő mégsem kéri a megrendelést, akkor 

a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg 

küldőjének részére. 
 

Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár 
ellenőrzése stb.) Ebben az esetben keressen bennünket telefonon: +36 (70) 366–9655 

 

A csomagot a kézbesítéskor érdemes megvizsgálni és az esetleges észlelt sérülés esetén kérni 

a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el. 
 

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket utánvéttel, amennyiben a csomag 

átvételekor ki tudja fizetni a futár részére. A csomag újra küldését kizárólag a megrendelés 

ellenértékének és a visszaszállítási díj előre történő átutalása esetén áll módunkban ismét 

elküldeni. 
 

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni 

kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés 

elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem 

minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF 

hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 
 

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy 

ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata — az Eladó jelen ÁSZF szerinti 

visszaigazolása esetén — fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás 

időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 

órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 
  



19 / 33 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

 

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a 

megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak 

tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás 

nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata 

visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, 

telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét — a helyes adatok megadásával egyidejűleg — 

velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán 

belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, 

mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. 
 

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön 

ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön 

számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás). 
 

 

Fizetési módok 

 

Banki átutalás 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján rendezheti. Ez a fizetési mód díjmentes. Az 

átutaláshoz szükséges adatok: 
 

Név: Csiszér Tamás 

Bank: MKB Bank 

Számlaszám: 10300002–10659565–49030014 

Közlemény: megrendelés száma, Vevő neve (meg kell egyeznie a megrendelésben 

megadottakkal) 

 

Miután megérkezett a rendelés értéke a Szolgáltató bankszámlájára, a rendelést 2 munkanapon 

belül postázzuk. 
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Átvételi módok, átvételi díjak 

 

MPL futárszolgálat 

Kiszállítás belföldön, Magyarország területén. 
 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8 és 16 óra közötti időszakban a Vevő által 

megadott címre. 
 

Házhoz szállítás: Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett 
részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a 

küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett 

telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet 

helyéről és idejéről a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény 

kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen 

ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig 

a jogosult átveheti a küldeményt. 
 

Expressz szállítás: postázástól számítva +1 munkanap: 1480 Ft 
 

Szállítás MPL futárszolgálattal 40kg-ig. A termék(ek) méretétől és súlyától függ, hogy melyik 

szállítási móddal küldjük a rendelést. Az Expressz szállítási mód 40000 Ft feletti vásárlás esetén 

ingyenes. 
 

Házhoz szállítás: postázástól számítva + 2 munkanap: 1280 Ft 
 

MPL postacsomag szolgáltatása 20 kg-ig. A termék(ek) méretétől és súlyától függ, hogy melyik 

szállítási móddal küldjük a rendelést. Az Általános szállítási mód 30000 Ft feletti vásárlás esetén 

ingyenes. 
 

DPD futárszolgálat 

Házhoz szállítás: A csomagok kézbesítése munkanapokon 8.00-17.00 között történik a Vevő 
által megadott címre. A DPD a küldeményt három alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett 

részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az DPD a 

küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. 
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Csomagsúly: max. 31.5 kg és max. 300 cm övméret (körméret + szélesség), 

max. hosszúság: 175 cm. 
 

Utánvétel esetén a megrendelt termék ellenértéke a futár részére fizetendő. A fizetendő 
végösszeg a megrendelés összesítője a készlet-visszaigazoló e-mail alapján minden költséget 

tartalmaz. 
 

Házhoz szállítás belföldön, Magyarország területén: 1280 Ft 
 

Nemzetközi szállítási zónák az Európai Unió területén, fizetés kizárólag banki átutalással: 
 

1. zóna: Ausztria, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia – 5280 Ft 

2. zóna: Németország, Csehország, Románia, Belgium, Hollandia – 7180 Ft 

3. zóna: Dánia, Franciao., Svédo., Írország, Luxemburg, Olaszo., Egyesült Királyság – 9880 Ft 

4. zóna: Spanyolo., Finno., Portugália, Görögország (szigetek nélkül) – 14980 Ft 
 

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától 

számított legfeljebb 30 nap. 

Tájékoztatjuk, hogy: 

• a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet, 

• a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi 

intézkedések, 

• a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a 

szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések 

a szerződés teljesítését vis major eseményként érintik. 

A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei 

teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre. 
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Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult: 

• a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani, 

• a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior 

helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani. 

A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses 

kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni. 

A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a 

szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár 

visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg 

megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza. 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

 

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át 

(ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel 

érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási 

költségek előre történő megfizetéséhez köti. 
 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék 

árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve 

azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti 

pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó 

nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék 

ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a 

Vásárlót. 
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Külföldre történő értékesítés 

 

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül 

az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az 

Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. 
 
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a 

vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, 

aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az 

a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión 

belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen 

szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely 

kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. 
 

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló 

tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. 
 

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel 

kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy 

ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a 

követelményekről. 
 

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék 

esetében. 
 

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. 
 

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott 

pénznemben valósul meg, 
 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék 

árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus 

fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék 

esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az 

átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a 

vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó 

a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 
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Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket 

biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. 
 

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, 

vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló 

is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. 
 

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, 

ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is. 
 

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg 

külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg. 
 

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a 

szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre 

egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat 

visszafizeti Vásárló számára. 
 

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet alapján 

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása 

vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek 

nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! 

 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli 

elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 
 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

aa) a terméknek, 

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, 

az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő 

harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely 

határidő 14 nap. 
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A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott 

elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja. 
 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése 

előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati 

kötöttséget megszünteti. 
 

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy 
felmondási jog gyakorlása 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó 

egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával 

gyakorolhatja. 
 

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 

határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. 
 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban 

gyakorolta. 
 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus 

adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a 

fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. 
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Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az 

Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti 

a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel 

összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a 

rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 

mód választásával okozott többletköltségekre. 
 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a 

fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon 

téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési 

módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A 

Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím 

következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. 
 

Többletköltségek 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 

Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési 

kötelezettségünk. 
 

Visszatartási jog 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a 

terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; 

a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott 

küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 
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A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 

 

A termék visszaszolgáltatása 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, 

köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított három napon 

belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott 

személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket 

a határidő lejárta előtt elküldi. 
 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell 

visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen 

kívül vagy távollévők között kötött — szolgáltatás nyújtásra vonatkozó — szerződést, köteles a 

felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a 

vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben 

megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a 

fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos 

összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján 

kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket 

nem áll módunkban átvenni. 
 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 

45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt 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; 
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b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 

vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is 

lehetséges ingadozásától függ; 

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; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 

vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a 

megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére 

keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 

határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

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 az elállási jogát. 
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Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése 

felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával 

készült. 
 

Kellékszavatosság 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön — választása szerint — az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is 

kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy — végső esetben — a szerződéstől is elállhat. 
 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 
 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a 

szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már 

nem érvényesítheti. 
 

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb 

elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben 

sem köthető ki érvényesen. 
 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
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Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az 

Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 

bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, 

jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban 

figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák 

előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre 

gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan 

minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló 

csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a 

használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék 

hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba 

vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége. 
 

 

Termékszavatosság 

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön — választása szerint — a kellékszavatossági igényt vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 
 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven 

belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
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Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell 

bizonyítania. 
 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy: 
 

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem 

volt felismerhető vagy 

 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
 

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 

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles. 
 

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, 

szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot 

meghaladja. 
 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó 

Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben 

érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására — megfelelő 
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határidőben — nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 

három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a 

kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A 

jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a 

fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás 

vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli 

esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni! 
 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal? 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető 

különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a 

fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 
 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-

nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási 

cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az 

üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról 

a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - 

a javítószolgálat gondoskodik. 
 

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve 

olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás 

szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei 

szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó 

jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását. 
 

Három munkanapon belüli csereigény 

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli 

csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 

3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell 

értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki 

kell cserélnie. 
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Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, 

egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül 

megilletik. 
 

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, 

amikor a Vásárló a terméket átveszi. 



Mi az a cookie? 

A CoinPoint, Csiszér Tamás EV (székhely: 8200 Veszprém, Március 15 u. 4/E.; ny.sz.: 

42434288) weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-

azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi 

azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, 

amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így 

lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat 

rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a 

bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely 

működését). A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó 

számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a 

felhasználót. 

A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az 

ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. A CoinPoint, Csiszér Tamás EV weboldalán 

használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt az Ön 

számítógépében. 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) 

alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a 

felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a 

CoinPoint, Csiszér Tamás EV honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, 

hogy a CoinPoint, Csiszér Tamás EV cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely 

ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „IGEN” 

gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban 

megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) 

a felhasználó berendezésén 

  



A CoinPoint, Csiszér Tamás EV weboldalán az alábbi típusú cookie-
kat használjuk: 

Külső cookie 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) 

is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását 

vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy 

korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 

felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél 

a külső szolgáltató cookie-ját használják. 

Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 

mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google 

által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies 

címen kérhető bővebb tájékoztatás. 

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el: 

Külső szolgáltató neve Süti 
neve 

Süti funciója, 
rövid leírása, 
adatkezelsé célja 

Süti élettartama, 
érvényessége 

Süti által hozzáférhető 
és kezelt adatok 

Google LLC 
(1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, 
CA 94043 USA) 

www.google.com/analytics 

_ga A felhasználók 
megkülönböztetését szolgálja 2 év A felhasználó IP címe, 

honlap elérési útvonala, 
a böngészés időpontja 
és időtartama, 
a meglátogatott oldalak 
teljesítménymérése. 

_gat Blokkolja a meghatározott 
beérkező kérelmeket 1 perc 

_gid A felhasználók 
megkülönböztetését szolgálja 24 óra 

Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai 

a. A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes 

hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra 

kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor. 

b. A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés időtartama: Sütinként eltérően a fenti 

táblázatokban foglaltaknak megfelelően 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/intl/hu/policies
http://www.google.com/analytics


c. A cookie-k használatával összefüggően a weboldali adatkezelésre jogosult: INweb–

Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Takácskert utca 4.) 

Az adatokat az INweb–Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. és az általa megbízott 

adatfeldolgozók ismerhetik meg. 

d. Az érintett jogai: Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, 

továbbá bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A 

CoinPoint, Csiszér Tamás EV (székhely: 8200 Veszprém, Március 15 u. 4/E.; ny.sz.: 

42434288) az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely 

kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani. 

Sütik kezelése 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 

alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 

Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés 

megnevezéssel van lehetőség. 

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a 

böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az 

esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. 

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, 

és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk 

kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van 

a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy 

böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, 

amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) 

beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az 

alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja 

kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices 

Segítség a sütik beállításához: 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie-k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes 

cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k 

IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER  

Fizetési tájékoztató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

MIT ÉRDEMES TUDNI A SIMPLEPAY FIZETÉSI RENDSZERRŐL? 

 

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil 

Kft. az OTP Csoport tagja.  

 

Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik 

kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon. 

Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt:  

 

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások 

esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a 

megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket. 

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési 

eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva 

a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt 

segítséget. 

 

Simple  Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű alkalmazás, 

amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással. Így 

parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos további szolgáltatásból 

választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. Letöltése ingyenes; Android, iOS és 

Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre telepíthető.  

 

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra! 

Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu 

 

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay Online 

Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat. 

 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a 

bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. 

2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. 

3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. 

4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a 

szolgáltató oldalára. 

 

  

http://www.simplepay.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@simple.hu


 

 

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK 

 

 
Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a 

kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az 

esetben rendszerünk képes elfogadni. 

 

BIZTONSÁG 

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést 

előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez 

szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a 

kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal. 

 

MIRE FIGYELJEN FIZETÉSKOR? 

 

Bankkártyával történő fizetésről 

• A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS 

terminálon történő fizetés díjmentes.  

• Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért 

érdeklődjön kibocsátó bankjánál. 

• A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával 

vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció 

keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt. 

• A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű 

ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző 

kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot 

kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot! 

 

 

Biztonsági jó tanácsok 

• Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek 

eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap. 

• Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne 

adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a 

kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek! 

• A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos 

ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében 

javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, 

hotspotokat! 

• Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat-

Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben 

próbálnak adatot kicsalni. 



 

 

• Amennyiben adatai frissítését kérik Öntől – akár olyan kereskedők is, ahol korábban 

már vásárolt – legyen elővigyázatos, hiszen akár a kereskedő nevében is eljárhatnak 

illetéktelenek. Ilyen esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az addig 

megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót. 

• További gyanúra adhat az is okot, ha túl kedvező ajánlattal, nyereményjátékkal vagy 

soha meg nem rendelt termék lemondásával kapcsolatban kap levelet. 

• A kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a 

kártyabirtokosokat! Amennyiben kártyatársaságok nevében olyan e-mailt vagy 

telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait 

illetéktelenek szerezték meg kérjük, ne adja meg az adatait, illetve haladéktalanul 

értesítse kártyakibocsátóját. 

 

Vásárlás az interneten 

• A webes vásárlás egyik előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatja a hasonló 

termékek árait, így egyszerűen és gyorsan választhatja ki az Önnek legkedvezőbb 

ajánlatot. 

• Megrendelés előtt – különösen az első megrendelés alkalmával – kérjük, ellenőrizze a 

webáruházzal kapcsolatos információkat (mióta működik, mennyire tartják 

megbízhatónak a céget, a jogszabályok alapján előírt kötelező előírt általános 

elérhetőségek szerepelnek-e a honlapon, pl. cím, telefonszám). 

• Az internetes cégek annak érdekében, hogy védjék vásárlóikat számos biztonsági 

funkciót építenek be webáruházaikba. A honlapon szereplő nagy kártyacégek 

biztonsági logói (pl. MasterCard SecureCode) vagy egyéb titkosítások pl. SSL-kódok 

mindegyike arra utal, hogy az internetes kereskedő megtette a szükséges lépéseket a 

biztonságos netes vásárlás érdekében. 

• A kommunikáció titkosítását mutatja az URL címben a „https” és az oldal jobb alsó 

sarkában szereplő lakat ikon is vagy a bal alsó sarokban található kulcs ikon, melyekre 

kattintva megjelennek a biztonsági tanúsítványok. 

• Minden vásárlás alkalmával mentse el vagy nyomtassa ki megrendelését, annak 

fizetési visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru 

termékismertetőjét. 

• A webáruház szerződési feltételeit ajánlott elolvasni megrendeléskor, hiszen 

amennyiben minőségi problémák merülnének fel a megrendelt termék vagy 

szolgáltatás esetén hasznos, ha tudja, mennyi időn belül nyújthat be reklamációt, 

milyen feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, illetve mikor és hogyan 

kaphatja vissza a pénzét. 

  



 

 

 

Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben 

 

• Ezen fizetési mód választása esetén a vásárló közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára 

utalja el a vásárlás ellenértékét. 

• Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni rendszerünk. 

• A szolgáltatás működése: Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a 

kereskedő webáruházában, a SimplePay e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás 

részleteit. A vásárló kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki 

felületén. Az utalás megérkeztéről a SimplePay azonnal értesíti a Kereskedőt, aki 

teljesíti a megrendelést. 

 



SIMPLEPAY 

Adattovábbítási nyilatkozat 

„Tudomásul veszem, hogy a(z) Csiszér Tamás E.V. (8200 Veszprém, Március 15 u. 4/E.) adatkezelő 
által a(z) https://coinpoint.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra 
kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az 
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: A vásárló által, a vásárlás során megadott adatok. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay 
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff ” 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff
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