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A vásárlás véglegesítésével kötött magyar nyelvű szerződés írásban 
kötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, a későbbiekben digitálisan 
visszakereshető. Magatartási kódexre nem utal. 
 
Termékkínálat 
 
Termékkínálatunk folyamatosan bővül/változik, főként ruházati és kiegészítő 
termékekben merül ki. Szolgáltatásaink közé ezek gyártása, forgalmazása és 
dekorálása tartozik. Az aktuális termék- valamint szolgáltatáskínálat 
weblapunkon megtalálható. 
 
Rendelési információ 
 
Honlapunkon a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, ugyanakkor lehetőség 
van rá. A megrendelések feldolgozása és visszaigazolása 1 munkanapon 
belül megtörténik, teljesítése legfeljebb 5 munkanapot vesz igénybe. A 
teljesítési idő függ a megrendelés mennyiségétől és a megrendelt termék 
készletkezelésétől. Azon termékek megrendelése esetén, melyek limitált 
mennyiségben érhetőek el webshopunkon, minden esetben a rendelés 
visszaigazolásakor értesítjük a vásárlót a várható beérkezésről, mely akár 30 
napot is igénybe vehet. Ebben az esetben a megrendeléstől számított 14 
napig élhet vásárlónk elállási jogával. 
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a megrendelt termék fotói bizonyos 
esetekben eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek. 
 
Megrendelés menete 
Honlapunkon lehetőség van késztermék és egyedi készítésű termék 
megrendelésére is. Amennyiben készterméket szeretne vásárolni: 
-Válassza ki a kívánt terméket 
-Opcionálisan állítsa be a kívánt méretet és mennyiséget 
-Tegye kosarába a termékoldalon található gomb segítségével 



-Lépjen a kosár menüpontba 
-Kattintson a Pénztár gombra 
-Töltse ki a megjelő űrlapot értelemszerűen 
-Olvassa el a linkelt szerződési feltételeket 
-Kattintson az elküld gombra 
 
Egyedi termék esetén: 
A kiválasztott terméket tervezze meg saját igényeinek megfelelően, majd 
hajtsa végre az előbbiekben felsorolt lépseket. 
 
Ezek után a megrendelésről megjelenik egy visszaigazoló dokumentum, 
valamint a megadott e-mail címen is megkapja a továbbiakhoz szükséges 
instrukciókkal együtt. 
 
Hibásan leadott vagy teljesített megrendelés 
 
Sajnos előfordulhat, hogy cégünk esetlegesen hibásan teljesít egy adott 
megrendelést. Ebben az esetben Creals.com Kft. cseregaranciát vállal, 
magára vállalja a hibából származó szállítási és javítási/cserélési költségeket. 
Hibás terméket csak annak visszaszolgáltatásával tudunk cserélni, mely: 
-nem volt viselve/használva 
-nem volt mosva/tisztítva 
-számlával bizonyítottan cégünktől vásárolt 
Cseregaranciát nem tudunk vállalni azokra a termékekre, melyek: 
-nem rendeltetésszerű használat közben tönkrementek 
-megrendelt méret nem lett megfelelő (egyedi termékek esetén) 
 
Hibás adatmegadás esetén a vásárló a megrendelés visszaigazolásától 
számított 24 órán belül értesítse cégünket valamely elérhetőségén. Ellenkező 
esetben, ha a termék már legyártásra/kiküldésre került az esetleges, vásárlói 
hibából származó javítási költségeket a megrendelőre terheljük. 
 
Fizetési lehetőségek 
 
Előre utalás: 
Amennyiben szeretné, a megrendelt terméke(ke)t előre utalással fizetheti. 
Ebben az esetben a visszaigazoló e-mailben található bankszámlaszámra kell 
átutalni a végösszeget díjbekérőnk megérkezése után. 
 
Bankkártyás fizetés: 
Honlapunkon lehetőség van bankkártyás fizetésre, melyet a PayPal 
szolgáltatón keresztül lehet megtenni. 
 
Személyes, készpénzes fizetés: 
Átvevőpontunkon vagy utánvételes vásárlás esetén alkalmazott fizetési 
lehetőség, magyar forintban. 
 
Házhozszállítás díja 
 



A házhozszállítás díját minden esetben a pénztár oldalon láthatja a vásárló, 
mely a megrendelés végösszegétől és a kiszállítás helyétől függ. Átlagos 
csomag esetén, Magyarországi szállítással 1500 Ft költséget jelent. 
20.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás költségétől eltekintünk. 
 
Vásárlástól való elállási jog 
Röviden: 
Vásárlóink a megrendeléstől számított 14 napon belül mindenféle indok nélkül 
elállhatnak a megrendelésüktől. Ebben az esetben cégünk köteles 
visszafizetni a megrendelés teljes végösszegét. 
Ez alól kivételt képeznek az egyedileg készített termékek, mivel azt a vásárló 
egyéni utasításai alapján, személyre szabottan készítjük el és tovább nem 
értékesíthetők. 
 
Az erre vonatkozó teljes rendelet 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 
2016.09.01. 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól1 
 
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. 
§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. Hatály 

 
1. § (1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre 

(a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni. 
(2) E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a 

teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött 
fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási 
jogra vonatkozó részletes szabályokat. 

(3) E rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusát átültető jogszabály 
eltérően nem rendelkezik. 

(4) E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet. 
 
2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális 

szolgáltatásokra; 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti 

alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra; 
c) az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésre; 
d) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos 

szerződésre; 
e) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésre; 
f) az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, vagy átruházására irányuló szerződésre, 

kivéve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint 
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést; 

g) olyan kivitelezési szerződésre, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévő 
építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentős átalakítása; 



h) a lakóépület lakáscélú bérbeadására irányuló szerződésre, kivéve a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és 
közvetítői tevékenységre irányuló szerződést; 

i) az utazási szerződésre; 
j) a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre 

vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésre; 

k) a közjegyző által okiratba foglalt szerződésre; 
l) élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, 

tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására 
vonatkozó szerződésre; 

m) az automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerződésre; 
n) az elektronikus hírközlési szolgáltatóval nyilvános telefonállomás igénybevétele útján 

annak igénybevétele céljából, vagy telefon-, internet- vagy telefax-összeköttetés egyszeri 
igénybevétele céljából kötött szerződésre. 

 
3. § A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási 

szolgáltatásokkal és a légi közlekedésről szóló törvény szerinti légi személyszállítással 
kapcsolatos szerződésre kizárólag a 7. § és a 15. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
4. § E rendelet alkalmazásában: 
1. digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat; 
2. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó; 
3. járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy 

üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy 
szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött 
megállapodás alapján harmadik személy nyújt; 

4. jelentős átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, 
helyiség bővítése, bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül 

a) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi 
hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenység; 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes 
építmény-homlokzati felületet érintő utólagos hőszigetelést, az összes homlokzati nyílászáró 
cseréjét, az összes homlokzatfelület színezését, és egy teljes homlokzatfelület képzésének 
megváltoztatását magában foglaló tevékenység; vagy 

c) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 
50%-át érintő, alaprajzi elrendezést megváltoztató építési tevékenység. 

5. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói 
szerződésekre meghatározott kötelező jótállás; 

6. nyilvános árverés: olyan értékesítési módszer, amelynek során a vállalkozás az 
árverező által lefolytatott átlátható, versenyszerű licitálás keretében szerződéskötésre tesz 
ajánlatot a fogyasztóknak, akik az árverésen személyesen megjelennek vagy ennek 
lehetősége számukra biztosított, és amelyen a sikeres licitáló arra vállal kötelezettséget, hogy 
az ajánlatban foglaltak szerint szerződést köt. Nem minősül nyilvános árverésnek a 
fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére álló árverési célú internetes honlap használata; 

7. pénzügyi szolgáltatás: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató 
szervezeteknek, személyeknek Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenysége; 

8. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem 
minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek; 

9. tartós adathordozó: olyan eszköz, 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. Ilyen eszköz különösen a papír, 
az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az 
elektronikus levél; 

10. 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; 

11. 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; 

12. termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán 
eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott 
mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia; 

13. üzlethelyiség: 
a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja; 
b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja; 
14. üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, 
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől 

eltérő helyen kötöttek meg; 
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban 

meghatározott körülmények között; 
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé 

tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a 
felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a 
fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy 

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a 
termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése; 

15. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás. 
 
5. § E rendelet alkalmazásában 
a) termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan, szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának az átruházására is 
köteles; 

b) nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és 
közterületen végzett értékesítő tevékenység. 

 
II. FEJEZET 

A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI 
 

3. A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz 
használati díjára vonatkozó szabályok 

 
6. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést 

biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj 
nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a 
hívásokért díjat számítson fel. 

 
7. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal 

összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel. 
(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott 

fizetési mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják. 
 

4. Nem kért értékesítés 
 

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket 
értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. 

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás 
ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását. 

 
III. FEJEZET 

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT 
SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 



 
5. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás 

 
9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő 

szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó 
szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót 

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az 
adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben; 

b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal 
rendelkezik – a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről; 

c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval 
megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az 
ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az 
ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), 
vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a 
feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 

d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, 
valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról; 

e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség 
fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, 
feltételeiről; 

f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre 
szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; 

g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá 
alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult 
szerződés megszüntetésének feltételeiről; 

h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi 
intézkedésről; 

i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó 
együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek 
megfelelően; 

j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes 
békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. 

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján 
nyilvánvalóak. 

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a 
termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles 
megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e 
fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt 
mintatájékoztató útján is megadható. 

 
10. § Nem kell alkalmazni a 9. §-t az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek 

fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésre, amelyet a szerződéskötés 
időpontjában teljesítenek. 

 
IV. FEJEZET 

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT 
SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

 
6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás 

 
11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés 

megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a 
fogyasztót 

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az 
adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben; 

b) a vállalkozás nevéről; 
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a 

telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a 



vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár; 
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a 

postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a 
c) pont szerint megadott címtől eltér; 

e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval 
megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az 
ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az 
ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a 
postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a 
ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 

f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, 
hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi 
költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás 
teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet 
előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének 
kiszámításának módjáról; 

g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő 
eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül; 

h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési 
határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról; 

i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-
ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; 

j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a 
fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők 
között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza; 

k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű 
költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. 
§ szerinti felmondási jogát; 

l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a 
körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát; 

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségről; 

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás 
fennállásáról és annak feltételeiről; 

o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről 
történő másolatkérés módjáról; 

p) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre 
szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; 

q) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá 
alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult 
szerződés megszüntetésének feltételeiről; 

r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról; 
s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb 

pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről; 
t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi 

intézkedésről; 
u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a 

vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően; 
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező 

peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének 
lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; 

w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes 
békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. 

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott 
valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott költségre 
vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket. 

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában 
meghatározott adatai helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók. 

(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben 



foglalt mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható. 
(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó 

tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és 
megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és 
egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. 
mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, 
kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak. 

(7) Az e §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a 
vállalkozást terheli. 

 
7. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül kötött 

szerződés esetén 
 

12. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) 
bekezdésében előírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése 
esetén – más tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott 
tájékoztatást olvasható módon, világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátani. 

(2) A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés 
másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más 
tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1) 
bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát. 

(3) Az olyan üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében, ahol a fogyasztó kifejezetten 
kérte a vállalkozás javításra vagy karbantartásra irányuló szolgáltatását, és a szerződő felek 
azonnal teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, feltéve, hogy a fogyasztó által fizetendő 
összeg nem haladja meg kétszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatás 
megadásának napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő 
forintösszeget 

a) a vállalkozás papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén– más tartós 
adathordozón közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjában előírt tájékoztatást, 
továbbá az ellenszolgáltatás teljes összegét vagy annak kiszámítási módját, a teljes összegre 
vonatkozó becsléssel együtt; 

b) a vállalkozás közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdésének a), i) és l) pontjában előírt 
tájékoztatást, azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján nem köteles azt papíron 
vagy más tartós adathordozón átadni, és 

c) a szerződéskötés visszaigazolása tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében előírt 
tájékoztatást. 

 
13. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje 
meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni. 

 
8. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött 

szerződés esetén 
 

14. § Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében 
előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a 
fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé 
tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott 
tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. 

 
15. § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára 

fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, 
közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó 
figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, 
hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, 
hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb 
vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható 



módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen 
megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a 
vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem 
tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre 
csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 

(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a 
fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az 
esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat. 

 
16. § Ha a szerződést olyan távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz 

alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő 
áll rendelkezésre, az ilyen szerződés megkötése előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők 
közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján közli legalább a 11. § (1) bekezdés a), b), 
e), f), i), p) és q) pontjában előírt tájékoztatást. A 11. § (1) bekezdésében meghatározott 
további információkat a vállalkozás a 14. §-sal összhangban bocsátja a fogyasztó 
rendelkezésére. 

 
17. § Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a 

telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve 
annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a 
telefonhívás szerződés megkötésére irányul. E § nem érinti a vállalkozás 16. §-ban 
meghatározott kötelezettségét. 

 
18. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a 

termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a 
szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének 
megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a 
megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza 

a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már 
a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és 

b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó 
visszaigazolást. 

 
19. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje 
meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni. 

 
9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog 

 
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a 

fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti 
meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely 
szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét 
követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn 
belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási 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, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 

szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 

átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének 

napjától 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-



ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének 
napja közötti időszakban is gyakorolja. 

 
10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás 

elmulasztásának jogkövetkezménye 
 

21. § (1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott 
tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott 
elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. 

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 
tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől 
számított tizennegyedik napon jár le. 

 
11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

 
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 
gyakorolhatja. 
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban 

meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós 
adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. 

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a 
fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő 
lejárta előtt elküldi. 

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal 
összhangban gyakorolta. 

 
12. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén 

 
23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy 

a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az 
elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó 
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben 
felmerült költségeket is. 

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak 
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti 
vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más 
fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem 
terhelheti. 

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. 

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig 
visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott 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. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás 
joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. 

 
13. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 

 
24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy 

a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az 
elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy 
a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a 
vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben 
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha 
a vállalkozás vállalta e költség viselését. 



(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket 
kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az 
jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. 

 
25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért 
felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének 
i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 

 
26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését 

követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az 
elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben 
megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha 
azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a 
szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell 
kiszámítani. 

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző 
vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti 
ellenértékét kell figyelembe venni. 

 
27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket: 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges 

költségeit, ha 
aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási 

kötelezettségének nem tett eleget, vagy 
ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének 

megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt; 
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy 

részleges költségeit, ha 
ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. 

§ (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön, 
bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem 

nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, 
vagy 

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt 
visszaigazolást. 

 
28. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) 

bekezdésében, valamint 24–26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb 
kötelezettség nem terheli. 

 
14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 

 
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
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; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 
vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében 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 a 20. § szerinti jogát. 

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó 
által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez 
felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed. 

 
15. A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre 

 
30. § (1) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött 

szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának 
gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. 

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy 
megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy 
megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint 
a 24–26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető. 

(3) A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő 
felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni. 

 
V. FEJEZET 

ELJÁRÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEK ÉS A SZERZŐKÖTÉST KÖVETŐ TELEFONOS 

KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN 
 

31. § (1) A 9. §, a 11. § (1), (3)–(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, 
a 14–17. §-ban és a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben 
meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint. 

(2) A 6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a 
fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény 
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

 
VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

32. § Ez a rendelet 2014. június 13-án lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését 
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. 

 
33. § Ez a rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv 
és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 



34. §2 
 
 
 

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 
 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató 
 

Elállási/Felmondási jog 
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási/felmondási határidő az (1....) . 
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó 

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton 
küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt 
elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....) 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 
előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

 
Az elállás/felmondás joghatásai 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített 
valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb 
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az 
eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, 
ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési 
mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....) 

(5 ....) 
(6 ....) 
 
Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez: 
(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét: 
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától 

számított 14 nap elteltével jár le”; 
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap 

elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 
a terméket átveszi.”; 

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen 
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék 
átveszi.”; 

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által 
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) 
termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés 
esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által 
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.” 

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-
számát és elektronikus levelezési címét. 

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán 
töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön 
internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási 
nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező 
egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós 
adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.” 

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a 
terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést 
mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy 
azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.” 

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át 



a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt: 
– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy 
– „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított 

személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül 
visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte 
előtt elküldi a terméket.”; 

és 
b) illessze be a megfelelőt: 
ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy 
bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy 
bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék 

visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként 
nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz... [illessze be az 
összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét 
ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön 
viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy 

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés 
megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai 
küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”; 

és 
c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben 

bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és 
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt 
következett be.” 

(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze 
be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, 
felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének 
időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük 
az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott 
szolgáltatás ellenértékét.” 

 
 
 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 
 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 
Címzett:3 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés tekintetében:4 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5 

A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt 

 
 
 

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 
 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló 
mintatájékoztató 

 
1. Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a ...6 hibás teljesítése esetén a vállalkozással 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 a vállalkozás 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 a vállalkozás 
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 a vállalkozás 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 felhívom a figyelmét, hogy 
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 
már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....7, de legfeljebb egy év. 

 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
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 
a ....8 vállalkozás 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. 

 
2. Termékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott 

jogát 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. 
 
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. 

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont 
beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:] 

 
3. Jótállás 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Hibás teljesítés esetén szerződés/9...10 alapján a ...11 jótállásra köteles. 
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?12 
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
Felhívom 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 az 1. és a 2. pontban 
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 
 

1 Lásd az 1084/2014. (II. 26.) Korm. határozatot. 
2 A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, 
telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 
4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 
5 A megfelelő jelölendő 
6 a vállalkozás nevének beillesztése 
7 két évnél rövidebb határidő esetén beillesztendő 
8 a vállalkozás nevének beillesztése 
9 a megfelelő jogszabályhely megjelölése szükséges 
10 jelölje meg a megfelelőt 
11 a vállalkozás nevének beillesztése 
12 a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő beillesztése 
EHT 
 
Adatkezelési tájékoztató 
 
Röviden: 
Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. 
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet 
anélkül is küldhetünk. 
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek 
felvilágosítást adunk a 
róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@creals.com címen. 
A személyes adatok törlését az info@creals.com címen lehet kérni. 
 
1. Bevezetés 
1.1. A Creals.com Kft. (Székhely: 1048 Bp., Nádasdy K. u. 16/5 Adószám: 
23784226-1-41 Cégjegyzékszám:01-09-977860 Bank: UniCredit 10918001-
00000101-53610007 Iban: hu4410918001-00000101-53610007 Swift (bic) : 
bacxhuhb Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: 
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. 
1.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a 
www.creals.com webshop felhasználójával, a továbbiakban: felhasználó, 
érintett) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 



hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 
1.3.Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és 
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról. 
1.4. Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról 
is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának 
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat 
kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából 
szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
1.5.A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
1.6.Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan 
költséggel járna (mint például jelen esetben egy internetes szolgáltatásnál), a 
tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával 
is: 
1.6.1.az adatgyűjtés ténye, 
1.6.2.az érintettek köre, 
1.6.3.az adatgyűjtés célja, 
1.6.4.az adatkezelés időtartama, 
1.6.5.az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
1.6.6.az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati 
lehetőségeinek 
1.6.7.ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az 
adatkezelés 
1.7. Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti tartalmi előíráson alapul. A jelen 
tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.creals.com/hivatalos-
dokumentaciok 
1.8.A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek 
hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi 
hivatkozást is. 
2. Értelmező fogalmak ismertetése, valamint nyilvántartási száma. 
2.1. érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján 
azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes 
személy (felhasználó); 
2.2. 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; 
2.3. különleges adat: 
2.3.1.faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
2.3.2.az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes 
adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
2.4. 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; 
2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak 
kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt 
adatok törlését kéri; 
2.6. 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; 
2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára 
történő hozzáférhetővé tétele; 
2.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 
2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 
helyreállításuk többé nem lehetséges; 
2.11.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak 
megkülönböztetése céljából; 
2.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
2.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes 
fizikai megsemmisítése; 
2.14. szolgáltatás: a www.creals.com weboldalon nyújtott szolgáltatás, mely 
lehetőséget biztosít a Szolgáltató által forgalmazott termékek 
megvásárlására. 
2.15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 
technikai feladatot az adatokon végzik; 
2.16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel 
kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 
2.17. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton 
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a 
működése során ez az adat keletkezett; 
2.18. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem 
maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait 
honlapon közzéteszi; 
2.19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
2.20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 



személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
2.21. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy 
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés. 
3. Általános Tájékoztatás 
3.1.A Creals.com Kft. saját szerverekkel nem rendelkezik. 
Tárhelyszolgáltató: 
Név: PRIVNET KFT 
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 16 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-861094 
Adószám: 13550464-2-41 
Web: www.privnet.biz 
3.2.A Creals.com Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás 
nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és 
üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
3.2.1.az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), 
3.2.2.hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), 
3.2.3.változatlansága igazolható (adatintegritás), 
3.2.4.a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
3.3.A Creals.com Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, 
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 
védelmi szintet nyújt. 
3.4.A Creals.com Kft. az adatkezelés során megőrzi: 
3.4.1.a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, 
aki erre jogosult, 
3.4.2.a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás 
módszerének a pontosságát és teljességét, 
3.4.3.a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult 
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt 
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
3.5.A Creals.com Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és 
árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról 
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
3.6. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított 
elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül 
sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek 
tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az 
információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől 
megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A 
rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést 
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény 
esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az 
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 
4. Az Adatkezelés jogalapja 
4.1.Személyes adat akkor kezelhető, ha 



● ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
● azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 
körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 
4.2.Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának 
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat 
kezelése 
4.2.1.az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából 
szükséges, vagy 
4.2.2.az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
4.3.Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan 
okból nem képes érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése 
vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 
4.4.A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi 
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy 
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak 
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 
4.5.Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban 
kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan 
információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie 
kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés 
időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, 
címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek 
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával 
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
4.6.Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
● a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
● az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége 
5.1.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
5.2.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes 
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
6. Az adatkezelés egyéb alapelvei 
6.1.A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, 
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható 
a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, 
amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
6.2.Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét 
és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, 
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig 



lehessen azonosítani. 
7. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk 
7.1.Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban 
foglalt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. 
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő 
kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a 
Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 
7.2.Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A 
megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal 
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen 
történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a 
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 
8. Funkcionális adatkezelés 
8.1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 
webes szolgáltatás funkcionalitásának működése körében a következőket: 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
8.2.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: teljes név, felhasználó név, 
jelszó, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (település, utcanév, házszám, 
irányítószám), számlázási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám), 
regisztráció/szolgáltatás igénybevételének időpontja, 
regisztrációkori/szolgáltatás igénybevételekor használt IP cím. Tájékoztatjuk 
a Felhasználót, hogy rögzítésre kerülnek technikai információk 
(felhasználó/hirdető regisztrációkori/használatkori IP címe, 
regisztráció/használat időpontja, utolsó bejelentkezés dátuma/IP címe, az 
érintett által látogatott oldal URL címe), melyek naplózását a 
rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a 
regisztráció/felhasználás során megadott adatokkal. A jelen pontban 
meghatározott információkat a Szolgáltató kizárólag a honlap technikai 
üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. 
8.3. Az érintettek köre: A www. creals.com webshop regisztrált felhasználói 
(igénybevevői) és hírlevélre feliratkozók. 
8.4.Az adatgyűjtés célja: honlapon történő regisztráció, webáruház 
üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, hírlevél küldése céljából, 
direkt marketing és kiszállítás céljából. 
8.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az 
adatkezelés kezdő időpontja az érintett www.creals.com weboldalon történő 
regisztrációjának dátuma, az adatkezelés vége pedig az érintett törlési 
kérelméig tart. Az érintett törlési kérelmének Szolgáltatóhoz való beérkezését 
követő munkanap haladéktalanul törlésre kerülnek a személyes adatok. 
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az 
adatokat. Amennyiben a felhasználó a személyes adatainak törlését kéri, úgy 



személyes adatai végleg törlésre kerülnek, kivéve, ha más jogszabályi 
rendelkezés az adatkezelőt a személyes adatok megőrzésére kötelezi. A 
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli 
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési 
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 
8.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő (Creals.com Kft., ügyvezető: Nagy Endre) 
és munkatársai kezelhetik: CrealS.com Kft. Székhely: 1048 Budapest, 
Nádasdy Kálmán utca 16. 2.em 5.,  a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
8.7.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése (bővebben 
a 15. pontban): 
8.7.1. A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a 1.1. pontban megadott 
elérhetőségeken 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését (módosítását), valamint 
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy 
zárolását. 
8.7.2. Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa 
kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 
8.7.3. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa 
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó 
által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. 
8.7.4. A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 
8.7.5. Ha az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint 
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 
érdekében. 
8.7.6. Ha a felhasználó az adatkezelőnek az előző pont szerint meghozott 
döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a 
felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 
30 napon belül bírósághoz fordulhat, illetve kezdeményezheti a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását. 
8.8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § 
(3) bekezdése. A felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával 
elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és 
önkéntesen hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez. A szolgáltató a 



szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek 
a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell 
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása 
során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor 
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben 
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban 
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 
8.9. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, 
melyeket az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és 
természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható 
fel kapcsolat természetes személlyel. 
9. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A. §) 
9.1.A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából 
kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, 
lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára 
és helyére vonatkozó adatokat. 
9.2.A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes 
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül 
szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy 
kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása 
során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor 
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker. törvényben 
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban 
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 
9.3.A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat 
bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának 
növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb 
címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél 
előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján 
kezelhet. 
9.4.Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele 
során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. 
9.5.A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a 
szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni 
kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. 
Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell 
végezni. 
9.6.A szolgáltatónak biztosítani kell, hogy az igénybe vevő az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az 
igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely 
adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel 
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 
10. Cookie-k (sütik) kezelése 
10.1. A szolgáltató a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el és olvas 



vissza. (A cookie olyan szöveges fájl, melyet a honlap webszervere a 
felhasználó számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi 
azonosítása érdekében. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett 
cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni 
a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma 
tekintetében.) Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem 
kapcsolhatók össze. 
10.2. A cookie-k a felhasználók merevlemezére automatikusan továbbított 
olyan fájlok, amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való navigációt és az 
internetes oldal-látogatási statisztikák elkészítését. A honlap megtekintése 
során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden 
esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: 
böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-
cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép 
IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat 
kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük. 
10.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni 
a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket: 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
A weboldalra jellemző cookie-k az úgynevezett „Átmeneti (session) cookie” és 
„állandó (persistent) cookie-k”, melyek használatához nem szükséges 
előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 
10.4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, 
dátumok, időpontok. 
10.5. Az érintettek köre: A szolgáltatást használó valamennyi érintett. 
10.6. Az adatgyűjtés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon 
követése. 
10.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az 
adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának 
befejezéséig tart. Egyéb cookie-k esetén az érintett kérésére azonnal törli a 
Szolgáltató. 
10.8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai, továbbá a weboldal 
üzemeltetője kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
10.9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az 
érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők 
Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont 
beállításai alatt. 
10.10. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, 
amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus 
hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető 
vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége 
van. 



10.11. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás 
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok 
kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem 
alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt 
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 
10.12. A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A 
remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a 
felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns 
hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb 
webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a 
látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják 
ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos 
információt is olvashatnak az alábbi címeken: 
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és 
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben 
felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak 
megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól. 
11. Adatfeldolgozás 
11.1. A Szolgáltató a www.creals.com webshop üzemeltetése és működése 
céljából üzemeltetőket, mint adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a 
Szolgáltató könyvelését, rendszergazdai munkákat, illetve a központi szerver 
üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzik és a kezelésében lévő 
szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes 
adatok. Az adatfeldolgozók a személyes adatok feldolgozását a jelen 
Adatvédelmi Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik. 
11.2.Az adatfeldolgozók adatai: 
Szállítás céljából: 
Fáma First Kft. 
1194 Budapest, Viola u. 38.a 
Levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15. 
Adószám: 11678526-2-43 
Ügyvezető: 
Fáczán András 
info@famafutar.com 
Tárhelyszolgáltató: 
Név: PRIVNET KFT 
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 16 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-861094 
Adószám: 13550464-2-41 
Web: www.privnet.bizKönyvelés céljából: 
Név: Viczián Katalin ev. 
Székhely:  1112 Budapest, Menyecske utca 23/32 
12. Adattovábbítás 
12.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni 
a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket: 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 



e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
12.2. Az adattovábbítás ténye, a kezelt adatok köre: 
12.2.1. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Teljes 
név, Telefonszám, Szállítási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám) 
12.2.2. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: 
Teljes név, e-mail 
12.3. Az érintettek köre: A www.creals.com webshop azon vásárlói, 
akik házhozszállítást/online vásárlást kértek. 
12.4. Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az 
online vásárlás lebonyolítása. 
12.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A 
házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart. 
12.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat a következő természetes/jogi személyek kezelhetik, a 
fenti alapelvek tiszteletben tartásával: 
12.6.1. Név: Magyar Posta Zrt. Telefonszám, Szállítási cím (település, 
utcanév, házszám, irányítószám) cím 
12.6.2. Fáma First Kft. 
1194 Budapest, Viola u. 38.a 
Levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15. 
Adószám: 11678526-2-43 
Ügyvezető: 
Fáczán András 
info@famafutar.com 
12.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az 
érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató 
adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését. 
12.8. Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, az 
Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 
13. Közösségi oldalak facebook.com/crealshu 
13.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni 
a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket: 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
13.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok 
köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi 
oldalakon regisztrált neve és e-mail címe 
13.3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált 
a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi 
oldalakon. 
13.4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a Creals.com által 



nyújtott szolgáltatás egyes tartalmi elemeinek, figyelemfelkeltő üzeneteinek, 
akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, 
népszerűsítése. 
13.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok 
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek 
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok 
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi 
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon 
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok 
törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása 
vonatkozik. 
13.6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes 
adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 
14. Adatbiztonság 
14.1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési 
műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
14.2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, 
vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info 
tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
14.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő, különösen: 
14.3.1. a jogosulatlan hozzáférés, 
14.3.2. a megváltoztatás, 
14.3.3. a továbbítás, 
14.3.4. a nyilvánosságra hozatal, 
14.3.5. a törlés vagy megsemmisítés, 
14.3.6. a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
14.3.7. az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás ellen. 
14.4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók 
és az érintetthez rendelhetők. 
14.5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok 
megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása 
megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik: 
14.5.1. a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, 
üzemeltetéséről, 
14.5.2. a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött 
kiválasztásáról, 
14.5.3. a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási 
eljárásrendek kiadásáról. 
14.6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat: 
14.6.1. a jogosult számára rendelkezésre álljon, 
14.6.2. hitelessége és hitelesítése biztosított, 
14.6.3. változatlansága igazolható legyen. 
14.7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd 
többek között: 
14.7.1. a számítástechnikai csalás, 
14.7.2. a kémkedés, 



14.7.3. a számítógépvírusok, 
14.7.4. a spam-ek, 
14.7.5. a hack-ek, 
14.7.6. és egyéb támadások ellen. 
15. Az érintettek jogai 
15.1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást 
személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – 
törlését vagy zárolását. 
15.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa 
kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
15.3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint 
az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok 
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
15.4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre 
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 
15.5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt 
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja 
meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 
15.6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, 
és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, 
a személyes adatot helyesbíti. 
15.7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó 
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, 
hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat 
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 
személyes adat törlését kizárta. 
15.8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a 
Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot 
jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az 
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság elrendelte. 
15.9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett 
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat 
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
15.10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az 



érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot 
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
15.11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban 
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli 
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása 
esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá 
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
16. Jogorvoslat 
16.1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha 
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
16.2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 
az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
16.3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem 
ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz 
fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 
16.4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
17. Bírósági jogérvényesítés 
17.1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 
adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az 
adatátvevő köteles bizonyítani. 
17.2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. 
17.3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A 
perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
17.4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás 
megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált 
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási 



jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására 
kötelezi. 
17.5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles 
az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül 
törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 
meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. 
17.6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak 
közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem 
érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik. 
18. Kártérítés és sérelemdíj 
18.1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 
azt megtéríteni. 
18.2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi 
jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 
18.3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott 
kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó 
által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő 
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi 
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
18.4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, 
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott 
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 
származott. 
19. Egyéb rendelkezések 
19.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a 
Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás 
hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló 
magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 
19.2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a 
regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait 
adta meg, vagy a Honlap használata, illetve a szolgáltatás használata során 
bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval 
szembeni kártérítés érvényesítésére. 
19.3. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A 
megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal 
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a 
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 
19.4. Regisztrált Felhasználó a www.creals.com webes szolgáltatás 
használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa 
szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, 
információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. 
19.5. A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az 
eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának 
megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem 



tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő 
feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből 
fakadóan ért károkért nem felel. 
19.6. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2015. november 1-én lép hatályba. 
20. Alkalmazott jogszabályok 
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 
● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 
● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 
● 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 
● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 
● 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 
● 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára 
vonatkozó EASA/IAB- ajánlásról 
Jelen adatvédelmi szabályzat az adatkezelő által egyoldalúan bármikor, a 
vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett módosítható azzal, hogy az 
adatkezelő köteles ezen változásról megfelelő időben értesíteni a 
felhasználót. Egyebekben az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásával jár el és azokat teljes körben érvényesíti. 
2016. szeptember 1. 
Creals Kft. 
 
 


