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Fogalmak 

1. Kreditszabályzat: a Kreditek felhasználásának részletes szabályait tartalmazó 
szabályzat, mely a jelen ÁSZF 4. sz. mellékletét képezi. 

2. Digitális adattartalom:a digitális technológia által Weboldalon megjeleníthető szellemi 
alkotás, különösen ideértve a fotókat, videofelvételeket, szöveges dokumentumokat, 
képeket és egyéb, ilyen jellegű tartalmakat. 

3. Digitális adattartalommal való visszaélés: Digitális adattartalommal való visszaélést 
követ el az a Hirdető, aki a Hirdetésekhez feltöltött Digitális adattartalmakon olyan, a 
jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy erkölcsi szabályba ütköző változtatásokat 
eszközöl,illetve eleve ilyen jellegű adattartalmat tölt fel, amelyek a Weboldal 
Felhasználóinak megbotránkoztatására alkalmasak. Hirdető a fentieken túl Digitális 
adattartalommal való visszaélést követ el, ha saját hiperhivatkozással ellátott, politikai 
jellegű, vagy erotikus tartalmú, vagy azokra utaló Hirdetést tesz közzé. A fentieken túl 
úgyszintén ilyen visszaélést követ el különösen az a Hirdető, aki a megjegyzés rovatban 
másik Hirdetőt jelöl meg, illetve nem a rovatnak megfelelő szolgáltatásokat reklámoz. 

4. Díjszabás: a Szolgáltatások mindenkori árait, illetve Kredit árait és leírását tartalmazó 
árajánlat, mely a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletét képezi. 

5. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött egyedi megállapodás, amely 
tartalmazza a Szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, vagy attól eltérően 
szabályozott lényeges tartalmi elemeit. Ahol a jelen ÁSZF Szerződést említ, azon a jelen 
bekezdésben meghatározott Egyedi Szerződést is érteni kell, amennyiben az létrejött. 

6. Felek: a Szolgáltató és a Felhasználó együttesen, ideértve a Hirdetőket is. 
7. Felhasználó: olyan személy, aki megtekinti, regisztrál, vagy bármely egyéb módon 

igénybe veszi, felhasználja a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalt és/vagy az általa 
nyújtott szolgáltatásokat függetlenül attól, hogy erről külön nyilatkozik-e vagy sem. 

8. Fogyasztónak minősülő Hirdető: az a Hirdető, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül. 

9. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja alapján definiált reklám. 
Ugyancsak Hirdetésnek minősül a reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a Weboldalak 
felületein ilyen célból elhelyezett bármely Digitális adattartalom, vagy adatbázis-elem. 

10. Hirdetési szolgáltatás: Hirdetési szolgáltatás különösen, de nem kizárólag Hirdetők 
Hirdetéseinek megjelenítése a Szolgáltató részéről. Hirdetési szolgáltatásnak minősül 
különösen: apróhirdetés, szolgáltatáshirdetés és termékhirdetés. 

11. Hirdető: olyan Felhasználó, aki a Hirdetőkre vonatkozó elektronikus regisztrációs űrlap 
kitöltésével elektronikus úton szerződést köt a Weboldal internetes szolgáltatásainak 
igénybevételére.  

12. Hozzászólás: a Felhasználók által létrehozott Digitális adattartalmak, melyeket a 
Szolgáltató Weboldalain a Felhasználók által létrehozott formában közöl, függetlenül a 
Moderálás lehetőségétől. 

13. Kredit: a Hirdetők által megvásárolt Díjcsomagok tekintetében a Szolgáltatások 
igénybevételénél alkalmazott elszámolási egység. Az elszámolási egységek értékét és 
felhasználásának módját a jelen ÁSZF, a Díjszabás és a Kredit és Aukciós szabályzat, 
illetve azok mellékletei tartalmazzák. 
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14. Megtévesztő hirdetés: Valótlan árakkal és/vagy adatokkal ellátott Hirdetés, amely nem 
is létező, vagy a Megtévesztő hirdetésben megadott adatoktól lényeges elemeiben eltérő 
Hirdetőről vagy szolgáltatásról vagy termékről készült, vélhetően azzal a szándékkal, 
hogy a Hirdető tevékenységének eredményességét és/vagy jövedelmezőségét 
jogellenesen, avagy megtévesztő módon növelje.  

15. Moderálás: a Hozzászólások, és egyéb, a Felhasználóktól származó Digitális 
adattartalmak utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, mely magában foglalja 
a törlés lehetőségét, a Felhasználó jogainak korlátozását, a Szolgáltatás felfüggesztését, 
illetve a Felhasználó időszakos vagy akár végleges kizárását is. 

16. Regisztrált: olyan Felhasználó, aki az Adatvédelmi nyilatkozatot (jelen ÁSZF 2. sz. 
melléklete) maradéktalanul elfogadta, és az abban megjelölt adatok megadásával egyedi 
azonosítás alapján veszi igénybe a Weboldalak szolgáltatásait. 

17. Reklám szolgáltatás: Reklám szolgáltatás különösen, de nem kizárólag a különböző 
bannerek, szöveges hirdetések, linkek, hiperhivatkozások vagy egyéb, nem adatbázis 
jellegű hirdetések vagy ilyen célt szolgáló felületek. 

18. Rendelkezésre állás:a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldaltekintetében az az 
időtartam, ameddig a Felhasználók ahhoz hozzáférnek, és a rendeltetésszerű felhasználás 
követelményei egyébként fennállnak. Ilyen követelmény a Weboldal és az azon 
elhelyezett Hirdetések megjelenése, a felhasználói felület elérése. Nem jelenti a 
Rendelkezésre állás sérelmét a Felhasználást nem, vagy csak  kismértékben korlátozó 
vagy zavaró körülmény bekövetkezte. 

19. Szerződés: a jelen ÁSZF, az Egyedi Szerződés, a Díjszabás illetve azok mellékleteinek 
összessége. 

20. Szolgáltatás: a Szolgáltató a Hirdetők részére az általuk a jelen ÁSZF különös részében 
foglaltak szerint megrendelt Hirdetést és/vagy Reklámszolgáltatásokat biztosítja az ÁSZF 
által meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén. 

21. Szolgáltatási Díj: a jelen ÁSZF, az Egyedi Szerződés és azok mellékletei alapján a 
Felhasználók, így különösen a Hirdetők által igénybe vett Szolgáltatások ellenértékeként 
a Szolgáltató részére megfizetendő díj. A jelen ÁSZF vonatkozásában úgy is, mint „díj” 
vagy „díjszabás”. A mindenkori Szolgáltatási díjak a Díjszabásban kerülnek 
meghirdetésre, mely a Szerződés részét képezi. Az ÁSZF tekintetében Szolgáltatási Díj 
alatt a Krediteket is érteni kell. 

22. Szolgáltatási időtartam: az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja a Hirdető 
részére a Weboldalak felhasználói felületének használatát, illetve a Hirdető hirdetései 
megjelennek a Weboldalakon.  

23. Szolgáltató:CMHDATA ONLINEAJANLAT BT CMHDATA ONLINEAJANLAT BT. 
Székhely: 2145 Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca 66., Cégjegyzékszám: 13-06-067977,  
Adószám: 21510078-3-13, Képviselő: Jenei Csaba  

24. Weboldal: a Szolgáltató által birtokolt és üzemeltetett www.onlineajanlat.hudomain-
néven keresztül elérhető webes felületek és azok tartalma. 
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Általános rendelkezések 

 
Jelen Általános Szerződési Feltétel, továbbiakban, mint ÁSZF a Weboldal használata, 
Felhasználása valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem 
minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses és egyéb jogviszony 
tekintetében meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások 
igénybevételével összefüggő körülményeket.  
 
A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, 
illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, illetve Hirdetőket, azok minden képviselőjét, 
jogutódját, vagy engedményezettjét. 
 
A jelen ÁSZF különös rendelkezéseit az ÁSZF mellékletei tartalmazzák. A Hirdetőkre 
vonatkozó különös rendelkezéseket a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

I. Szolgáltatás 

 
A Szolgáltató a Szerződés alapján a Hirdetők által megrendelt Hirdetési-, Reklám- és egyéb 
Szolgáltatásokat biztosítja a jelen ÁSZF, illetve, ha van, úgy az Egyedi Szerződés által is 
meghatározott további feltételek teljesülése esetén. Az egyes Szolgáltatások tartalmát és 
Díjszabását a Szolgáltató a vonatkozó Weboldalon is közzéteszi.  
 
Hirdetők által megrendelhető egyes Szolgáltatások jelen ÁSZF mellékleteiben kerülnek 
részletesen meghatározásra. A jelen ÁSZF ugyancsak szabályozza a Hirdetőnek nem minősülő 
Felhasználók jogait és kötelezettségeit a Weboldalak használatára és felhasználására 
vonatkozóan. 
 
A Szolgáltató a Weboldalon ingyenes árajánlat kérési lehetőséget biztosít a Felhasználók 
számára, illetve díjfizetés ellenében Hirdetési és Reklám Szolgáltatásokat nyújt a Hirdetők 
részére.  
 
A Hirdetőnek nem minősülő Regisztráltak és Felhasználók a Weboldalt ingyenesen 
használhatják a jelen ÁSZF és mellékletei maradéktalan betartása mellett.  
 
A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az árajánlatkérésükre kapott válaszlevél nem minősül a 
Polgári Törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) 
Korm. rendelet szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű, így az ajánlattételi 
lehetőség kizárólag információkérési és kapcsolat-felvételi lehetőséget jelent a Felhasználók 
számára a Hirdetők tekintetében. 
 
A Hirdetőnek nem minősülő Felhasználók és a Szolgáltató közötti bármely tartalmú 
kommunikáció nem eredményez a Hirdetések kapcsán ügyfél kapcsolatot. Ilyen kapcsolat 
kizárólag a Szolgáltató és a Hirdetők között jön létre. Az Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy 
a rendszerén keresztül futó árajánlatkéréseket egyedi jelzésű azonosítókkal lássa el, kizárólag 
abból a célból, hogy a megfelelő árajánlatkérésre megfelelő ajánlat érkezhessen. 
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II. Díjazás 
 
A Hirdetőkre vonatkozó Szolgáltatási Díjak mindenkori díjszabását, a jelen ÁSZF mellékletei, 
illetve a Díjszabás tartalmazzák, de a Szolgáltató a vonatkozó Weboldalán, illetve a felhasználói 
kezelőfelületen is közzéteszi azokat. Amennyiben Egyedi Szerződésben a Szolgáltatási Díj 
mértéke eltér a jelen ÁSZF mellékleteiben és/vagy a Díjszabásban meghatározottaktól, úgy az 
Egyedi Szerződés szabályai az irányadók.  
 
A Felek kifejezetten elfogadják, hogy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjat, illetve a 
Kreditszabályzatot, Díjszabást, az Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése 
mellett, egyoldalúan módosítani. 
 
Hirdetők a jelen ÁSZF mellékleteiben, a Díjszabásban vagy az Egyedi Szerződésben 
meghatározott Szolgáltatási Díjat banki átutalással fizethetik meg a Szolgáltató részére az alábbi 
pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlaszámra: Budapest Bank Zrt - 10102237-18423500-
01003005. 
 

III. Felhasználás 
 

A Felhasználó, amennyiben bármilyen felhasználási cselekményt hajt végre a Weboldallal 
összefüggésben, vagy azt, illetve azokat bármely módon használatba veszi, úgy – mint ráutaló 
magatartással – a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
 
A mindenkori hatályos ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldal 
használatának, illetve felhasználásának. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF 
rendelkezéseit, úgy nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, használatára és/vagy 
felhasználására és haladéktalanul köteles a Weboldal használatával és/vagy felhasználásával 
felhagyni. 
 
A Felhasználó és a Hirdető köteles a Szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon, 
rendeltetésszerűen használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé 
olyan Hirdetést, amely jogszabályba ütközik. A Szolgáltatás eléréséhez, a Weboldal 
használatához és/vagy felhasználásához szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges 
eszközök (telekommunikációs infrastruktúra, hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő 
beállításai) biztosítása a Hirdető, illetve a Felhasználó feladata. 
 
Hirdető tudomásul veszi, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény alapján a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy 
megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Hirdetés esetén a köteles a 
Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék 
forgalomba hozható. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a 
Hirdető ezen nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, sorrendjét a Szolgáltató 
határozza meg, kivéve, ha a Szolgáltatás kifejezetten a Hirdetés helyének, illetve sorrendjének a 
biztosítására irányul. Más Hirdetés hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő 
elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, kivéve, ha a Szolgáltatás kifejezetten 
kizárólagosságot biztosít a Hirdető számára. 
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IV. Kapcsolattartás 

 
A Hirdetők bármely, a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyukra vonatkozó értesítést vagy egyéb 
közlést írásban kötelesek megtenni személyesen, postai úton ajánlott, tértivevényes levélben, a 
Szolgáltató Weboldalán az erre kialakított és kijelölt felületeken, visszaigazolt e-mail vagy 
telefax útján, kivéve, ha a jelen ÁSZFvagy vonatkozó melléklete ettől eltérést enged. 
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A Szolgáltató elérhetőségei: 
 
• Telefon:+36 70 322 1650 
• Postacím:2145 Kerepes Bajcsy-Zsilinszky utca 66 
• E-Mail: onlineajanlat@onlineajanlat.hu 
 
A Hirdető köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a Szolgáltatási Díj megfizetéséhez 
kapcsolódó adatainak megváltozása esetén 5 naptári napon belül a változást bejelenteni. A 
Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a 
Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. 
Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási 
késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
 
A Hirdető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben csőd-, 
felszámolási vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének 
veszélye áll fenn. 
 

V. Tiltott cselekmények 

 
Tilos a Weboldalhoz kapcsoló üzenetküldő alkalmazásban olyan üzenetet küldeni, mely nem a 
konkrét Hirdetéssel kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét Hirdetésre vonatkozik, vagy amely 
nem a függ össze a Weboldal és a Szolgáltató működésével, illetve tevékenységével.A 
Szolgáltató kizárja a felelősségét az üzenetküldő szolgáltatás során továbbított esetleges jogsértő 
üzenetekért. 

Szolgáltató jogosult a jelen pontba ütköző üzeneteket vagy más, ilyen jellegű, és a Felhasználó 
által feltöltött Digitális adattartalmakat automatikusan, vagy egyéni Moderálás útján törölni és a 
feltételek fennállása esetén a jelen ÁSZF-ben foglalt joghátrányt alkalmazni az ilyen magatartást 
tanúsító Felhasználó ellen. 
 
Tilos a Weboldal adatbázisainak – különösen, de nem kizárólag ideértve a Hirdetéseket, a képek 
adatbázisát, a Hirdetőkre vonatkozó információkat tartalmazó adatbázisokat – bármekkora részét 
vagy egészét automatizált vagy egyéb módon felhasználni, különösen, de nem kizárólag ideértve 
azok többszörözését, letöltését, engedély nélküli módosítását, visszakövetését a Szolgáltató által 
a jelen ÁSZF rendelkezései alapján kifejezetten, vagy előzetesen, írásban engedélyezett eseteket 
kivéve.  
 
Tilos a Regisztráltak, illetve Hirdetők adatainak visszafejtése, a belépéshez szükséges azonosítók 
és jelszavak illetéktelen generálása, vagy a jogosulatlanul megszerzett azonosítók és jelszavak 
felhasználása, terjesztése. Tilos a Weboldalon található Digitális adattartalmakra vonatkozó 
hatásos műszaki intézkedés, vagy a Weboldal védelmét szolgáló bármely eszköz visszafejtése, 
megkerülése, módosítása, illetve bármely jogkezelési adat eltávolítása vagy felismerhetetlenné 
tétele. 
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Tilos a Weboldalak adatforgalmát jogellenesen korlátozni, azt elterelni, a Weboldal 
adatforgalmát manipulálni, a Weboldalak üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló eszközök 
Rendelkezésre állását hátrányosan befolyásolni, vagy azt megakadályozni. 
 
Tilos a Digitális adattartalomnak minősülő képet vizuálisan látható jogkezelési adattal ellátni, 
vagy azon hiperhivatkozástelhelyezni. A jelen pontnak nem megfelelő képeket a Szolgáltató a 
Hirdető előzetes értesítése nélkül is törölheti az adatbázisaiból. 
 
A Szolgáltató minden igénybe vehető jogi lépést megtesz a tiltott cselekmények és eljárások 
megszüntetése és orvoslása érdekében. Szolgáltató jogosult ilyen esetben továbbá a Hirdetések 
részét képező adatokon módosításokat végrehajtani, és ezeket átvezetni a Hirdetők Hirdetéseinek 
adatain is. 
 

VI. Szerzői jog 

 
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete, forráskódja és 
az azon megjelenő Digitális adattartalmak, valamint a Weboldal felhasználásának, a felhasználás 
engedélyezésének és terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató fenntartja továbbá a szellemi 
tulajdonával összefüggő minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, függetlenül attól, 
hogy saját vagy a jogkezelésében álló szellemi alkotásról van szó. 
 
Felhasználó, így különösen a Hirdető jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a 
Hirdetés keretében feltöltött Digitális adattartalmak, mint szellemi alkotások tekintetében 
Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog illeti meg. Tilos a Weboldalon megjelenő 
Digitális adattartalmak vagy azok bármely részletének, illetve a Weboldalt alkotó számítógépi 
programalkotások és kapcsolódó adatbázisok, illetve azok részeinek bármely módon történő 
felhasználása a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.  
 
Amennyiben a Hirdető a Hirdetés elkészítését a Szolgáltatótól rendeli meg, tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy a Szolgáltató által elkészített Hirdetés, mint szellemi alkotás a Szolgáltató 
kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A szellemi alkotások tekintetében a Szolgáltatás 
megrendelésével egy felhasználási szerződés jön létre, amely alapján a Hirdetőt kizárólagos 
felhasználási jog illeti meg, azonban az így létrehozott szellemi alkotások nyilvánossághoz való 
közvetítésére irányuló felhasználási jog kizárólag a Szolgáltató által működtetett Weboldalon 
történő közzétételre korlátozódik, és a felhasználási jog a Szolgáltatási időtartamra korlátozódik.  
 
A Szolgáltató jogosult a Hirdető előzetes értesítése, illetve hozzájárulása nélkül eltávolítani 
azokat a Hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértik vagy sérthetik, 
illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sértenek, illetve sérthetnek. 
 

VII. Felelősségvállalás és szavatosság 

 
Tekintettel arra, hogy a Weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat a 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának, különösen a Hirdetésekés az egyéb 
Reklámok pontossága, valóságtartalma, megbízhatósága, és teljeskörűsége, illetve a Hirdetők 
szolgáltatásai, illetve termékeitekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik 
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személyek által létrehozott és/vagy a Weboldalakon közzétett Digitális adattartalmakért, 
amelyeket a Hirdetők, vagy harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy 
amelyekre a Weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató kizár minden felelősséget azokért 
weboldalakért, amelyekre a Hirdetők által esetlegesen elhelyezett bannerek, linkek, szöveges 
vagy egyéb hivatkozások, utalások stb. mutatnak.  
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy annak 
hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem 
garantálja a Weboldalhoz történő bármikori hozzáférés lehetőségét, de mindentőle elvárhatót 
megtesz a szolgáltatásainak minél magasabb színvonalárért és Rendelkezésre állásáért. A 
hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felhasználók által megküldött üzenetekben foglalt 
árajánlatkérés kapcsán visszajelzés érkezik a Hirdetőtől. 
 
A Szolgáltató az általa létrehozott szellemi alkotások tekintetében felelősséget vállal azért, hogy 
az ilyen szellemi alkotások jelen ÁSZF-ben rögzített keretek közötti felhasználását harmadik 
személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szellemi 
alkotások azon részei tekintetében, amelyeket a Hirdető ad át számára és/vagy a Hirdető 
utasítására épít be a Hirdetésbe. 
 
A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a használatra vagy 
felhasználásra jogosult Felhasználók és a Hirdetők számára a Weboldal mindenkor hozzáférhető 
legyenek, azonban ezt garantálni nem áll módjában. A Szolgáltató által garantált Rendelkezésre 
állás éves szinten legalább 99 %. A Szolgáltató nem vállal felelősséget – és az előbbiekben 
meghatározott Rendelkezésre állási időtartamba sem számít bele – ha a Szolgáltató által igénybe 
vett telekommunikációs vagy hálózati szolgáltató hibájából nem tudja a Szolgátató a 
Rendelkezésre állást garantálni. 
 
A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatások tekintetében a tőleelvárható mértékig mindent 
megtesz azért, hogy a Weboldalmentes legyen bármilyen kártékony alkalmazástól és/vagy 
folyamattól, azonban ezt garantálni nem áll módjában. 
 
Felek rögzítik, hogy a Hirdetők kizárólagos felelőssége alá tartozik az adott meghirdetett 
tevékenység végzéséhez szükséges bizonyítványok és engedélyek beszerzése, illetve a külön 
jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzésének igazolása, valamint az ennek 
elmulasztásából eredő jogkövetkezmények viselése. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a 
felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik 
személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől. A Szerződés 
megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelemben nem vállalja át a Hirdetőre a 
harmadik személlyel kötött szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat 
és/vagy kötelezettségeket. 
 
A Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez teljesítési segédet vagy egyéb közreműködőt jogosult 
igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a 
jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 
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A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés, illetve az azzal célzott jogügyletek nem 
sértik a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek jogos érdekeit vagy jogait, 
továbbá szavatolja azt is, hogy a vele közvetlen szerződéses kapcsolatban álló személyek és azok 
adatainak a saját internetes oldalról történő letöltéséhez és a Szolgáltató által a Weboldalakon 
történő szerepeltetéshez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy 
engedélye, vagy azokkal egyébként rendelkezik. 
 
Hirdető szavatolja, hogy az általa megadott információk és adatok, továbbá a Hirdetések tartalma 
a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait, valamint nem ütközik 
jogszabályba, reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy 
rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi 
engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a Hirdetés 
tartalmát képező szolgáltatás és/vagy áru előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék 
forgalomba hozható, illetve a szolgáltatás nyújtható, illetve hogy az áru nem esik előzetes 
minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá. Amennyiben a jelen fejezetben 
foglaltakat a Hirdető megsérti, úgy a Hirdető a Szolgáltató helyett köteles helyt állni a harmadik 
személytől érkező követelésekért, és teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik az okozott 
károkért.  
 
Jogszabályban esetlegesen meghatározott kivételekkel a Weboldalakon a Hirdető által 
elhelyezett Hirdetések, Digitális adattartalmak vagy egyéb anyagok tartalmáért, az ezekből 
nyerhető információk valóságáért illetve jogtisztaságáért, valamint a Szolgáltatás használatért 
kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség. 
 
A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, 
amelyek a Weboldalon elhelyezett anyagokból, így különösen Hirdetésekből, Reklámokból, 
Digitális adattartalmakból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott vagy következményi 
károkat, valamint a kapcsolódó költségeket is. Továbbá a Szolgáltató semmilyen felelősséget 
nem vállal a Weboldal, illetve Szolgáltatások használatából adódó károkért, illetve bármely más 
fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi 
tulajdonjogokat is. 
 
A Szogáltató nem vállal felelősséget az Hirdetésekben, Reklámokban foglalt termékek, áruk és 
szolgáltatások jogszabályi és egyéb megfelelősségéért, esetleges fogyasztói elvárásokért, a 
Regisztráltaknak és más Felhasználóknak a Hirdetőktől érkező ajánlatok valóságáét, 
pontosságáért, teljeskörűségéért, a Hirdető és a Regisztráltak közötti szerződés létrejöttéért, 
annak elmaradásáért, illetveannak jogi és szakmai kereteiért. A Szolgáltató nem felel a Hirdetők 
árajánlataiban foglaltak teljesítéséért, és nem tekinthető a Hirdető teljesítési segédjének sem. 

Hirdető vállalja, hogy teljes körűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan 
igényért, bírságért és kötelezettségért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató 
jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Hirdetés közzétevőjeként. 
 
Amennyiben a Szolgáltató felelősségének jelen kizárását jogszabály nem teszi lehetővé, úgy a 
Szolgáltató a jogszabály által megengedett legkisebb felelősséget vállalja, és legfeljebb a 
megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség. 

VIII. Titoktartás 
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A Hirdetők és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra 
jutott valamennyi információt, tényt, adatot és az azokból levonható következtetéseket 
bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik 
harmadik személy számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. A 
titoktartási kötelezettség a Feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a 
bizalmas információ(k) jogszerűen nyilvánosságra nem kerül(het)nek. 
 
A Szolgáltató a tudomására jutott üzleti titkokat csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
mértékben használja fel. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési 
nyilatkozat tartalmazza. 
 
Jelen fejezet alkalmazásában az információk nem minősülnek üzleti titoknak, és így a titoktartási 
kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen 
nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. 
Nem tartozik a titoktartás kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató 
jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak vagy egyéb szervnek. 
 

IX. Szankciók 

 
A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötését megtagadni, ha a Hirdetőnek díjtartozása áll fenn 
a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Hirdető súlyos 
szerződésszegése miatt került sor, illetve akkor is, ha a Hirdető által megadott adatok a 
Szolgáltató rendelkezésére álló adatok alapján nyilvánvalóan valótlan tartalmúak. 
 
A Szolgáltató a Weboldal használatát és felhasználását jogosult ellenőrizni, és fenntartja 
magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat vagy 
felhasználás esetén azonnali hatállyal felmondja a Szerződést. A Hirdető teljes körűen köteles 
helytállni a jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használatból vagy 
felhasználásból eredő követeléseként a Szolgáltató igényein túlmenően a Szolgáltatóval szemben 
harmadik személy által támasztott minden olyan igényért is, amelyet az a Hirdető 
tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít. 
 
.A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását minden olyan esetben a Hirdető előzetes értesítése nélkül 
megtagadhatja vagy korlátozhatja, ha a Hirdetést jogellenesnek, a hatályos magyar és 
nemzetközi jogszabályokba, az Internet etikai kódexébe, illetve a Reklámetika Kódexbe 
ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak találja. 

X. Hatály 

 
A jelen ÁSZF 2014. év április hó 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 
 
A Hirdetőknek nemminősülő Felhasználók a Weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk 
nézve a Weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi releváns ÁSZF rendelkezés – 
amennyiben szükséges, úgy az értelemszerű eltérésekkel – automatikusan érvényes. A Hirdetők 
a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek Egyedi Szerződést a 
Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit. 
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Amennyiben a jelen ÁSZF melléklete eltérően nem rendelkezik, a Hirdető és a Szolgáltató 
között a Szerződés az Egyedi Szerződés aláírását, illetve bármely szolgáltatás megrendelését 
követően a Szolgáltató visszaigazolásával határozott időre jön létre a visszaigazolás vagy az 
Egyedi Szerződés mindkét fél általi aláírásának napján. A Szerződés létrejöttével a Hirdetők 
részéről az ÁSZF és mellékleteinek tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. 
 

XI. Felfüggesztés 
 

Amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató előzetes, 
írásos beleegyezése nélkül a Weboldal számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit 
egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés felfüggesztésére a 
Hirdető előzetes értesítése nélkül is. 
 
A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem 
teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF 
rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti. 
 
Amennyiben a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató 
jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Hirdetés megjelenítését 
felfüggeszteni. 
 
Szolgáltató jogosult továbbá a Szolgáltatást a Szerződés megszüntetése, illetve felmondása 
nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Hirdető 
olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú 
felmondásra is okot adna. 

A Hirdető jogellenes, szerződésszegő vagy jó erkölcsbe ütköző Hirdetése, vagy más, ilyen 
jellegű felhasználási cselekménye esetén a Szolgáltató jogosult a Hirdető hozzáférését 
felfüggeszteni, amennyiben a Hirdető magatartása nem eredményez ennél súlyosabb szankciót a 
Szolgáltató részéről.  
 
A felfüggesztés része a Szolgáltatási időtartamnak, abba beleszámít, és az nem hosszabbodik 
meg a felfüggesztés időtartamával. A felfüggesztés időtartamára a Szolgáltatót teljes díjazás 
megilleti a felfüggesztéssel érintett Hirdetések és/vagy egyéb szolgáltatások tekintetében, a 
felfüggesztés időtartamára visszatérítési kötelezettsége a Szolgáltatónak nincs. 
 
A felfüggesztés időtartama főszabály szerint a Hirdető szerződésszegő magatartásának 
megszűntéig tart. A felfüggesztés lehet teljes vagy részleges, a Szolgáltató kizárólagos döntése 
alapján. A teljes felfüggesztés a Hirdető – Szolgáltatónál lévő – összes Hirdetésére kiterjed. A 
részleges felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő Hirdetéseinek egy részére, vagy egyes 
Hirdetéseinek elemeire vonatkozik. 
 

XII. Módosítás 

 
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, illetve mellékleteit, melyről a 
Hirdetőket előzetesen is tájékoztatni köteles, ide nem értve a jelen ÁSZF-ben rögzített 
kivételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 7 naptári nappal a 
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Weboldalon is közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a 
módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.  

 
Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének dátuma nem lehet korábbi, mint a közzététel dátumát 
követő 15. naptári nap. Erről a Szolgáltató a Felhasználókat tájékoztatja. Amennyiben ez a nap 
munkaszüneti napra esik, a hatálybalépés dátuma a munkaszüneti napot követő első munkanap.  
 
A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a 
Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi. 
Amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásbeli kifejezett 
nyilatkozatával, a módosítások hatályba lépését követő 7 naptári napig rendkívüli felmondással 
felmondhatja a Szerződését. 

 
A Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja, és azt 
hozzáférhetővé teszi a Weboldalakon keresztül. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege .pdf 
formátumban az alábbi linken keresztül érhető el: www.onlineajanlat.hu/download/aszf/pdf. A 
.pdf fájlok az alábbi program segítségével nyithatóak meg: AcrobatReader, ingyenesen letölthető 
innen: http://get.adobe.com/hu/reader/ 
 
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó 
részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Az érvénytelen részt a 
Felek az eredeti szerződéses akaratuknak leginkább megfelelő, érvényes résszel pótolják. 
 

XIII. Megszüntetés 

 
A Felek között létrejött határozott időre szóló Szerződések kizárólag közös megegyezéssel vagy 
rendkívüli felmondással szüntethetők meg. Határozatlan idejűSzerződések esetén bármelyik Fél 
jogosult a Szerződést 1 hónapos felmondási idővel megszüntetni. A felmondás jogára a Ptk. 
vonatkozó rendelkezései irányadók.  
 
Felek jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni a jelen ÁSZF-ben szabályozott 
esetekben, továbbá akkor is, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. 
 
Amennyiben Hirdető a Szolgáltatásokat bármilyen formában, erre vonatkozó előzetes, írásbeli 
megállapodás nélkül továbbértékesíti, vagy Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra 
ösztönzi, hogy – Szolgáltató hirdetési díjainak kikerülése végett – a szerződésüket szüntessék 
meg, és/vagy több Hirdető egy Hirdető előfizetése alapján hirdessen Szolgáltató felületein, vagy 
ilyen szolgáltatást igénybe vesz, Szolgáltatással való visszaélést valósít meg, mely esetén a 
Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással minden 
tekintetben elszámolni. 
 

XIV. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, Elállás joga 

 



v.1.4.2014.07.07. 

A fogyasztónak minősülő Hirdető 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a 
Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szerződés 
teljesítése megkezdődött, a fogyasztónak minősülő Hirdető jogosult 14 napon belül indokolás 
nélkül felmondani a Szerződést. 
 
A fogyasztónak minősülő Hirdető a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 
 
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár 
le. 
 
Ha a fogyasztónak minősülő Hirdető elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási 
szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy 
elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: CmhdataOnlineajanlat Bt. 2145 Kerepes 
Bajcsy-Zsilinszky utca 66. e-mail:  
onlineajanlat@onlineajanlat.hu. A fogyasztónak minősülő Hirdető határidőben gyakorolja 
elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási 
nyilatkozatát. 
 
Ha a fogyasztónak minősülő Hirdető eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a 
fogyasztónak minősülő Hirdető elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül 
a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztónak minősülő Hirdető által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési 
móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztónak minősülő Hirdető más 
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag a fogyasztónak minőülő Hirdetőt semmilyen többletköltség nem 
terheli.  
 
A fogyasztónak minősülő Hirdető a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kéri és elfogadja, 
hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a 
Szolgáltatás teljesítése. A fogyasztónak minősülő Hirdető felmondása esetén a fogyasztónak 
minősülő Hirdető köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a Szerződés megszűnésének 
időpontjáig arányosan teljesített Szolgáltatásért járó összeget, illetve a felhasznált kreditek 
összegét. A Szolgáltató köteles visszatéríteni a fogyasztónak minősülő Hirdető által nyújtott 
ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás 
ellenértékét. 
 
A fogyasztónak minősülő Hirdető az elállási és felmondási jogát az alábbi nyilatkozatmintával 
vagy azzal megegyező tartalmú nyilatkozatával gyakorolhatja: 
 
„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.) 

 

Címzett: XY (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, 

telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.) 
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Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés tekintetében: XY (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy 

szolgáltatás megjelölése.) 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: XY (A megfelelő hely és dátum jelölendő.) 

 

A fogyasztó(k) neve: XY 

A fogyasztó(k) címe: XY 

A fogyasztó(k) aláírása: XY (Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén.) 

 

Kelt: XY. (A megfelelő hely és dátum jelölendő.)” 

 
A fogyasztónak minősülő Hirdető panaszával e-mail útján és postai úton fordulhat a 
Szolgáltatóhoz a jelen ÁSZF-ben megadott bármelyik elérhetőségén keresztül. A panaszok 
kezelése és megválaszolása a panaszok beérkezésének sorrendjében történik. A Szolgáltató a 
panasz beérkezésének napját követő 15 munkanapon belül a beérkezett panaszt kivizsgálja és a 
válaszát közérthető formában, a panasz benyújtója számára, elektronikus úton közli. 
 
 

XV. Vegyes rendelkezések 

 
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Felhasználó honosságától függetlenül a 
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseire. 
 
A jelen ÁSZF és mellékletei alapján a Szerződés ráutaló magatartással jön létre, és egyedileg 
nem jön létre írásos szerződés, így az nem kerül iktatásra, kivéve, amennyiben a jelen ÁSZF és 
mellékletei alapján Egyedi Szerződés is megkötésre kerül a Felek között. A Szerződés nyelve 
minden esetben magyar. A Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozatban rögzítetteknek 
megfelelően rögzíti a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat, melyről elektronikus úton a 
Hirdetőt tájékoztatja, és amelyek hozzáférhetőek a Weboldalakon is a Hirdető által történő 
bejelentkezést követően.A Felek kifejezetten elfogadják, hogy a jelen ÁSZF tekintetében az 
elektronikus levelet (e-mail) tartós adathordozónak tekintik.Az ÁSZF és a melléklete(i) 
tartalmának eltérése esetén a melléklet(ek) rendelkezései az irányadók. 
 
Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem 
felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Akit vis major 
súlyt, köteles a másik felet 5 naptári napon belül értesíteni a vis major tényéről. Felek ebben az 
esetben egymással együttműködve járnak el és a következmények elhárítása érdekében 
egyeztetnek egymással.  
 
A vis major körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő felet a Szerződés szerint 
egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését 
megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis major esemény nem 
befolyásolja. 
 



v.1.4.2014.07.07. 

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.  
 
Fogyasztónak minősül az a Hirdető, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége körén kívül  
eljáró természetes személy. 
 
A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a 
fővárosi és megyei  
kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a 
Nemzeti  
Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következő weboldalon 
érheti el:  
http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. Az illetékességet 
megalapozza a 
fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének 
helye is. A kérelem  
bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.  
 
Fogyasztónak minősülő magánszemélyHirdetőszámára a bírósági út vagy – annak 
alternatívájaként – békéltető testületi eljárás áll rendelkezésre. Az eljárást a Szolgáltató 
székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testületnél (Pest Megyei Békéltető Testület 1119 
Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefonszáma: (1)-269-0703Fax száma: (1)-269-0703, E-
mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu) kezdeményezheti a fogyasztónak minősülő Hirdető. A 
Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Hirdető és a Szolgáltató 
a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető 
esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során tárhely szolgáltatót vesz igénybe. A közreműködő 
tárhely szolgáltató neve:MaxerHosting Kft.A tárhely szolgáltató az alábbi címen érhető el: 9024 
Győr Répce utca 24. A tárhely szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@maxer.hu. 
 
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: Hirdetőkre vonatkozó ÁSZF melléklet 
2. sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat 

3. sz. melléklet: Díjszabás 
4. sz. melléklet: Kredit és Aukciós szabályzat 

A jelen ÁSZF-ben felsorolt mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, akkor is, ha 
azok nem kerülnek fizikailag csatolásra. 
 
Budapest, 2014.07.07. 



v.1.4.2014.07.07. 

1. sz. melléklet: Hirdetőkre vonatkozó ÁSZF melléklet 

1. A Weboldalon termékértékesítéssel és/vagy szolgáltatás nyújtásával üzletszerűen foglalkozó 
cégek, vállalkozások és adószámmal rendelkező magánszemélyek, illetve más 
magánszemélyek Hirdetéseket kizárólag jelen mellékletben foglaltakra tekintettel adhatnak 
fel. 

2. A Hirdető a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételére jogosító Szerződést az elektronikus 
regisztrációs űrlap kitöltésével, elektronikus úton köti meg. A Szerződés attól a naptól kezdve 
jön létre, amikor a Hirdető az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az 
ÁSZF, illetve az ÁSZF mellékleteinek rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a 
hozzáférést aktiválta. 
 

3. Kapcsolattartó csak természetes személy lehet. Amennyiben az Hirdető nem rendelkezik 
kijelölt kapcsolattartóval, úgy a Szerződésben, illetve a regisztrációkor megjelölt természetes 
személyt a Weboldal rendszere automatikusan kijelölt kapcsolattartóként kezeli. 

 
4. A Hirdető számára a Szolgáltatások igénybe vétele előre történő fizetés alapján, Kreditek 

megvásárlásával és azok felhasználásával történik. A Kreditek megvásárlásának részletes 
szabályait a Díjszabás mellett a Kreditszabályzat tartalmazza. 

 
5. A Szolgáltatás aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet 

küld a Hirdető részére. A Hirdető a Hirdetési szolgáltatást addig veheti igénybe, ameddig az 
általa vásárolt,a Kreditek helyébe lépő Hirdetési szolgáltatás időtartamának a határideje le 
nem járt. A Szerződéssel és a Kreditekkel kapcsolatos egyéni információk a Weboldal 
kezelőfelületén a bejelentkezést követően elérhetőek a Hirdetők számára. 

 
6. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan 

adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, úgy a Szerződés érvénytelen. 
Érvénytelenség esetén az igénybe vett Szolgáltatások díját Hirdető köteles megfizetni 
Szolgáltatónak és a már befizetett összeget és az azok helyébe lépett Kreditek értékét a 
Szolgáltató nem téríti vissza. Az esetleges véletlen adatbeviteli hibák javítása a felhasználói 
felületen keresztül, vagy a Szolgáltató írásban, postai úton vagy elektronikus levél formájában 
történő megkeresésével, bármikor lehetséges. A hiba kijavítására vonatkozó kérelmet a 
Szolgáltató XY munkanap alatt feldolgozza, és arra közérthető formában, e-mail útján 
válaszol. 
 

7. A Hirdető által igénybe vett Szolgáltatásokat a Weboldal kezelőfelülete, továbbá a 
Szolgáltató által küldött elektronikus levél tartalmazza. A Hirdető a Szerződésben 
megrendelt, illetve a Szolgáltató által küldött elektronikus levélben felsorolt Szolgáltatásokat 
a Szerződés időtartama alatt a Weboldal kezelőfelületén módosíthatja a jelen ÁSZF szerint. 
 

8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Hirdető részére az ÁSZF tartalmával összhangban, a 
Szolgáltatási Díj megfizetésével - illetve a helyébe lépő Kreditek által - megvásárolt 
Szolgáltatási időtartamig folyamatosan biztosítja a Hirdető számára a Szerződésben vállalt 
Szolgáltatásait, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti az 
ÁSZF-ben és a mellékleteiben foglaltaknak megfelelően. 
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9. A Hirdető elfogadja, hogy a Szolgáltató oldalain a saját logóját, védjegyét, márkanevét, 

cégnevét, illetve fantázianevét kell használnia.  
 

10. Az Hirdető tudomásul veszi továbbá, hogy a Weboldal adatbázisába adatokat csak 
manuálisan tölthet fel. 

 
11. Az Hirdető a Szolgáltatásért a Szolgáltatónak a Weboldalon közzétett mindenkori aktuális 

Díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles előre megfizetni Kreditek megvásárlásával. 
A Szolgáltatási Díj minden esetben előre fizetendő. Az erről kiállított számlát a Hirdető a 
Szolgáltató által kibocsátott, hatályos jogszabályoknak megfelelő formában, postai úton kapja 
meg. A Hirdető először díjbekérő (proforma) számlát kap az általa megadott e-mail címre. A 
díjbekérő számla kiegyenlítését követően a Szolgáltató az általa kiállított számlát a Hirdető 
számára postai úton megküldött számlaként küldi meg a Hirdető által megadott levelezési 
címre, illetve teszi azt elérhetővé elektronikus formában a Hirdető felhasználói felületén. 

 

12. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató gondossága ellenére az egyes Szolgáltatások 
vonatkozásában nyilvánvalóan téves, a Szolgáltatások tekintetében, illetve a Díjszabásban 
közzétett, közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától lényegesen eltérő Kredit ár 
kerül feltüntetésre, úgy a Szolgáltató a Weboldalon megjelenített, téves Kredit áron történő 
Szolgáltatásnyújtásra nem kötelezhető. Ilyen esetben a Szolgáltató erről a megrendelés 
visszaigazolásában tájékoztatja a Hirdetőt, egyúttal megjelöli a Szolgáltatás valós Kredit árát. 
Ha a Hirdető a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül írásban – ideértve az elektronikus 
levelet is – nem nyilatkozik az általa megrendelt Szolgáltatásoknak a visszaigazolásban 
megjelölt valós Kredit áron történő megrendeléséről, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége 
megszűnik és a Felek között nem jön létre Szerződés, a Szállító pedig köteles a Hirdető által 
esetlegesen megfizetett összeget 7 napon belül visszafizetni a Hirdető részére. 

 

13. A Szolgáltató papíralapú, nyomtatott számlát állít ki. Ennek megfelelően az adóalany 
Hirdetőnek a számlát a mindenkori vonatkozó elévülési idő végéig meg kell megőriznie. Az 
adó megállapítására vonatkozó jog elévülési ideje a jelen ÁSZF kibocsátásának az 
időpontjában annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról 
bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg 
kellett volna fizetni. 

 
14. A Szolgáltatási Díj megfizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató 

bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos 
legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel, és a megrendelés egyedi azonosítója 
szerepeljen az átutalás közleményében. Az egyes fizetési módokhoz adminisztrációs 
költségek kapcsolódhatnak, amelyek minden esetben a Hirdetőt terhelik. 

 

15. Felek között írásbeli közlésnek minősül Szolgáltató részéről a Hirdető e-mail címére, illetve a 
Weboldalak kezelőfelületére küldött elektronikus üzenet; a Hirdető részéről az 
admin@onlineajanlat.hu-ra küldött üzenet. 
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16. A Szolgáltató a működés során esetlegesen felmerülő hibák miatti kijavítási kötelezettségének 
az alábbiak szerint köteles eleget tenni: Hirdető köteles a hibát keletkezésekor haladéktalanul 
(e-mail, telefax, telefon) jelezni Szolgáltató képviselője/ügyfélszolgálata felé. Szolgáltató 
köteles a hiba kijavítását az értesítés beérkezését követő 2 (kettő) munkanapon belül 
megkezdeni. A szolgáltató éves szinten 99%-os rendelkezésre állást biztosít a Szolgáltatásai 
tekintetében, ennek megfelelően az ezt a mértéket el nem érő üzemzavarok és technikai 
problémák esetén a keletkezett esetleges károkért, illetve elmaradt hasznokért felelősséget 
nem vállal. 

 

17. A Szolgáltatással kapcsolatos egyéb panaszokat a Szolgáltató 8 munkanapon belül köteles 
megvizsgálni, és annak eredményéről közérthető formában, e-mail útján válaszolni. 

 
18. Amennyiben a Szolgáltató megkezdte a Szolgáltatást a Hirdetőnek nincs lehetősége a 

Kreditek visszaváltására, kivéve, ha azt az ÁSZF-benfoglaltak kifejezetten lehetővé teszik. 
Bármely fél azonnali hatályú felmondása esetén nem sem jár vissza a Kreditek ellenértéke a 
Hirdetőnek, de súlyos szerződésszegés esetén kártérítést követelhetnek egymással szemben a 
felek. 

 
19. A Hirdetési szolgáltatás Hirdető általi igénybevételére irányuló Szerződés a megrendelt 

Szolgáltatásnak és a megfizetett Szolgáltatási Díjnak megfelelő, előrehatározott időre szól és 
egyik fél részéről sem mondható fel, kivéve a jelen ÁSZF azonnali hatályú felmondásra 
vonatkozó szabályait.A Szerződés határozatlan időtartamú Szerződéssé nem alakul át.  

 
20. Vis maior esetén a felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Amennyiben vis 

maior folytán a továbbiakban nem lehetséges a Szolgáltatás nyújtása, úgy a jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyv lehetetlenülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 
Budapest, 2014.07.07. 
 

 
2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat 

 

•Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

 

•Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. 

 

•Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez. 
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•Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 

•Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, egváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása. 

 

•Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges. 

 
A Szolgáltató, mint adatkezelő tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a Hirdetők és a 
Regisztrálók, valamint a Hírlevélre feliratkozottak (együttesen, mint Felhasználók is) személyes 
adatait (jelen melléklet vonatkozásában , mint adat is). A Szolgáltató mindent megtesz az általa 
kezelt adatok megőrzéséért és integritásának védelméért, azokat nyilvánosan hozzáférhető 
módon nem tárolja, illetve csak az érintett kifejezett és előzetes kérésére és engedélye alapján 
teszi közzé (a Szolgáltatás jellegéből adódóan) és kizárólag a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban 
megjelölt célok érdekében, annak keretei között használja fel azokat.  
 
A Szolgáltató minden tekintetben meg kíván felelni a vonatkozó kötelező jogszabályi 
előírásoknak, így különösen a az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság irányelveinek, valamint a vonatkozó etikai normáknak egyaránt.  
 
Szolgáltató a szerződéskötéskor, illetve a Regisztráció során megadott adatokat bizalmasan 
kezeli a Felhasználók előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján, harmadik személynek azokat 
nem adja át az alábbi korlátozással. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában kizárólag az 
érintettől közvetlenül felvett adatokat rögzíti, és azokat harmadik fél számára nem továbbítja, 
kivéve a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt eseteket. 
 
A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Törvényszék, az Ügyészség, a nyomozó hatóság, az 
adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, 
adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a 
Szolgáltatót. 
 
A Hirdetőknek kötelezően meg kell adniuk a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adataikat: 
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Cégnév (számlázási név), Adószám, Székhely (számlázási 

cím) – azon belül Irányítószám, Település, utca, házszám, Postázási név –, Postázási cím – azon 
belül Irányítószám, Település, utca, házszám –, Az Hirdető telefonszáma, és e-mail címe, 
Felhasználónév, A kapcsolattartó neve, A kapcsolattartó telefonszáma és A kapcsolattartó e-mail 

címe. A Szolgáltatás nyújtása során tárolásra kerül a Szolgáltatás igénybe vételének dátuma, 
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illetve a Weboldalra Hirdető által feltöltött, illetve ott létrehozott Digitális adattartalmak. A 
Szolgáltató kizárólag olyan adatokat kér a Hirdetőktől, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, 
illetve a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, ez egyben az adatkezelés célja 
is. Az adatkezelés célja továbbá a szerződéses Szolgáltató-ügyfél kapcsolat nyilvántartása és 
kezelése illetve a jogszabályi kötelezettségeknek a teljesítése az alábbiak szerint. A Hirdetők 
adatait a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelő időtartamig kezeli a Szolgáltató. A 
Hirdetők a jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával beleegyezésüket adják, hogy a 
Szolgáltató jogosult a Hirdetések tartalmának valódiságát ellenőrizni. 
 
A Regisztráltaknak kötelezően meg kell adniuk az alábbi adataikat: Vezetéknév, Keresztnév, 
Felhasználónév, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím. A Regisztráltak esetében az adatkezelés célja 
a felhasználás megkönnyítése a személyes adatok mezők előzetes kitöltésével, értékelés 
lehetősége, felhasználói tevékenység előzmények megtekintése.  
 
Hirdetőkre és Regisztráltakra vonatkozó közös szabályok: Azoknak a Regisztráltaknak, 
illetve Hirdetőknek az adatai, akik nem lépnek be a Weboldal kezelőfelületére 3 hónapon 
keresztül vagy nem válaszolnak 3 hónapon keresztül a Szolgáltató által továbbított egyetlen 
ajánlatkérésre sem, úgy a Szolgáltató részéről előzetesen, eletronikus levélben történő 
figyelmeztetést követő, tíz munkanapon belül, visszavonhatalanul törlésre kerülnek a 
Regisztráltak, illetve Hirdetők által feltöltött, illetve rendelkezésünkre bocsátott Digitális 
adattartalmak, valamint az esetleges még meglevő Kreditek is visszavonhatatlanul és bármiféle 
vagyoni ellentételezés nélkül törlésre kerülnek, egyebekben a Szolgáltató az adatkezelési 
engedély visszavonásáig, az adatkezelés céljának a megvalósulásáig vagy a regisztráció törléséig 
kezeli a Regisztráltak és a Hirdetők adatait, azzal, hogy a Hirdetők adatainak a kezelése nem 
lehet rövidebb, mint a mindenkori számviteli szabályok által előírt időtartam.  
 
A Felhasználóknak lehetőségük van a Szolgáltató Hírlevelére történő feliratkozásra is. A 
Hírlevélre feliratkozottak tekintetében kezelt adatok köre: Név, E-mail cím. Az adatkezelés 
célja a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók rendszeres értesítése elektronikus úton (e-mail) az 
ajánlatainkról, illetve hirdető partnereink ajánlatairól. A Hírlevélre történő feliratkozás bármikor 
módosítható, illetve az adatkezelési hozzájárulás visszavonható a Weboldalak felületén 
keresztül, illetve a minden Hírlevélben megtalálható hiperhivatkozáson keresztül egyaránt. Az 
érintett tudomásul veszi, hogy a Hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti a Regisztrációval 
kapcsolatos adatkezelési engedély visszavonását is egyben.  
 
A Hírlevélre történő feliratkozás minden esetben önkéntes, és a Hírlevélre nem feliratkozó 
Regisztráltak, illetve Hirdetők semmilyen hátrányba nem kerülnek, illetve semmilyen 
megkülönbözetésben nem részesülnek a Szolgáltató részéről a Hírlevélre feliratkozottakkal 
szemben. Szolgáltató az adatkezelési engedély visszavonásáig, az adatkezelés céljának a 
megvalósulásáig vagy a Hírlevélre feliratkozottak feliratkozásának a törléséig kezeli a Hírlevélre 
feliratkozottak adatait. 
 
A Regisztrált, illetve Hírlevélre feliratkozott a vonatkozó adatkezelési engedélyének 
visszavonását a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban rögzített kapcsolat-felvételi módokon 
túlmenően a Weboldal felületén is kezdeményezheti a Regisztrációjának a törlésével, mely 
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egyben az adatkezelési engedélyének visszavonását is jelenti, mellyel a kezelt adatai 10 
munkanapon belül visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. 
 
Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően minden 
esetben az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy, ha az korábban bekövetkezik, úgy az érintett 
kérésére, illetve kezdeményezésére történő törlésig tart, kivéve, ha a Szolgáltatót jogszabály az 
adatok megőrzésére kötelezi. Amennyiben az adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával 
került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint 
az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Szolgáltató a kezelt adatot 
helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a rendelkezésére 
áll. 
 
A Felhasználókról és minden egyéb, a Weboldalt használatba vevő személyről kizárólag anonim 
módon készült technikai statisztikai elemzéseket is igénybe vesz a Szolgáltató a felhasználói 
élmény fokozása érdekében, mint amilyen például a Google Analytics szolgáltatás. A 
Felhasználókról, és a Weboldalt használatba vevő, illetve felhasználó egyéb személyekről a 
Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, 
megtekintett weboldalak, böngészőprogram), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és 
fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Felhasználó a cookie 
elhelyezését megtilthatja a saját informatikai rendszerében. A Szolgáltató ezen statisztikai 
célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja 
fel. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések, illetve információkérés megtételére, a regisztráció 
törlésének kezdeményezésére elektronikus úton a következő e-mail címen van lehetőség 
admin@onlineajanlat.hu. A megkeresés postai úton az alábbi címen lehetséges: 2145 Kerepes, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 66.  A bejelentésnek nincs formai követelménye, de a jogosultságnak és a 
nyilatkozat tartalmának egyértelműen ki kell derülnie.  
 
A Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve 
visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését is, kivéve, ha erre a 
vonatkozó jogszabályok nem adnak rá lehetőséget, mert az adatkezelést kötelezővé teszik a 
Szolgáltató számára. Tiltakozhat továbbá adatának kezelése ellen, ha az adatok kezelése vagy 
továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az 
Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb 
esetben. 
 
Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Tiltakozás, információkérés, valamint egyéb 
bejelentés, törlési kérelem, illetve adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatos minden 
egyéb kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató írásban, 15 naptári napon belül köteles írásban, 
közérthető módon megfogalmazott levél formájában válaszolni. 
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A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltakra tekintettel kérelmezte a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az adatkezelésének nyilvántartásba vételét.  
 
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-74898/2014. 
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az 
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat 
követelhet. 
 
A Felhasználók, továbbá más érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati 
lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény tartalmazza. Az adatkezeléssel és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan a 
Felhasználók és érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.) fordulhatnak 
panaszaikkal. A Felhasználó és érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen 
Törvényszékhez fordulhat. A Törvényszék az ügyben soron kívül jár el. 
 
Budapest, 2014.07.07. 
 

3. sz. melléklet: Díjszabás 
Szolgáltatás hirdetések 

 
A szakemberek, vállalkozások ingyenes regisztrációját követően egy árajánlatkérő panelen való 
megjelenést díjmenetesen biztosítunk Hirdetők számára. További szakmára vonatkozó 
árajánlatkérő panel az alábbi Szolgáltatási díj ellenében vehető igénybe: 
 
Új szakma felvétele az árajánlatkérő panelhez: 100 Kredit vagy 2000 Ft 

 
Termék hirdetések 

 
A kereskedők az ingyenes regisztrációt követően 5 (öt) db terméket tudnak 3 (három) hónapig 
díjmentesen Hirdetni, melyek megjelennek a személyes oldalukon, valamint a termék-keresőben 
is. Minden termékhez 6 (hat) darab fotó rendelhető hozzá. Minden további termék feltöltése 
Kredit, illetve díjköteles az alábbiak szerint: 
 
További termék feltöltése:3 Kredit vagy 60 Ft/3 hónap/termék. 
Termékfeltöltő-panel vásárlása: 100 Kredit vagy 2000 Ft 
 
A Hirdetők termékei, illetve a termékeikről feltöltött Digitális adattartalmak a feltöltést követő 3 
hónapig aktívak. A 3 hónap elteltét követően a Szolgáltató a termékeket illetve a termékeikről 
feltöltött Digitális adattartalmakat a Hirdető előzetes értesítése nélkül. automatikusan inaktív 
állapotba helyezi és azok nem jelennek meg a Hirdetésben. 
Inaktív termék ismételt aktiválása: Díjmentes 

 
Reklám hirdetések 
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Szolgáltatások esetében: 
 
1) Kirakatban való megjelenés: 50 Kredit vagy 1000 Ft/1 hónap/hirdetés 
 
Termékek esetében: 
 
1) Termék kiemelés: 20 Kredit vagy 400 Ft /1 hónap/termék. 
2) Termék kiemelés + Kirakatban való megjelenés: 40 Kredit vagy 800 Ft /1 hónap/termék. 

 
Apróhirdetések: 

 
1) Apróhirdetés feladása 1 Hónapos megjelenéssel: Díjmentes 
2) Apróhirdetés feladása 2 Hónapos megjelenéssel + kiemelve: 3000 Ft vagy 150 Kredit 
3) Apróhirdetés feladása 3 Hónapos megjelenéssel + kiemelve + kirakatban megjelenítve: 6000 
Ft vagy 300 Kredit 
 
A Hirdető által megfizetett Szolgáltatási Díj helyébe lépő Kreditek (jelen melléklet 
vonatkozásában, mint kredit is) esetében a Szolgáltatási Díj minden esetben bruttó értékben van 
feltüntetve az egyszerűbb számítás érdekében. 
 
 
 
Budapest, 2014.07.07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


