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FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK 

 

Az tpservices.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatára a jelen felhasználási és 

adatvédelmi feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) rendelkezései vonatkoznak. 

A Weboldal üzemeltetője fejlesztője: Transfer Pricing Services Kft. Óbuda Gate Irodaház, 1023 

Budapest, Árpád Fejedelem Útja 26-28. Telefonszám: +36209966166, email cím: info@tpservices.hu 

Cégjegyzékszám: 0109901861 Adószám: 14393118-2-41 (a továbbiakban: „Társaság”) 

1.  A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ELFOGADÁSA 

A jelen Felhasználási Feltételek minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkoznak, amely a 

Weboldalt bármilyen módon használja (a továbbiakban: „Felhasználó”). 

A Weboldalt kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban lehet 

használni. Ha a Felhasználónak bármilyen kérdése, észrevétele van a jelen Felhasználási Feltételekkel 

kapcsolatban, a fenti elérhetőségek valamelyikén léphet kapcsolatba a Társasággal.  

A Weboldal bármilyen módon való használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási 

Feltételeknek a hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Ha a Felhasználó nem fogadja 

el a Felhasználási Feltételekben foglaltakat, nem használhatja a Weboldalt. 

A Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldal 

bármilyen módon való használatával kapcsolatban cselekvőképessége nem korlátozott. Amennyiben a 

Felhasználó jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló 

nyilatkozatra ezzel kapcsolatban nem jogosult, a Felhasználó köteles az érintett harmadik személyek (pl. 

törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az adott cselekményhez megszerezni. Ezzel 

összefüggésben a Felhasználó köteles mérlegelni, hogy szükség van-e valamely harmadik személy 

hozzájárulására. Ilyen beleegyezés hiányában az adott cselekmény érvénytelennek minősülhet, és az 

érvénytelenséggel kapcsolatosan ezen érintett harmadik személy is kártérítési felelősséggel tartozhat a 

Társaság irányában. Tekintettel arra, hogy a Társaság a Felhasználóval személyes kapcsolatba nem kerül, 

a jelen pontnak való megfelelés kapcsán a Társaságot felelősség nem terheli, a megfelelőséget a 

Felhasználó és az érintett harmadik személy köteles biztosítani. 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, illetve a Weboldal 

tartalmát bármikor, előzetes értesítéssel egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó elfogadja, hogy a 

Weboldal minden egyes elérésének időpontjában a Felhasználóra az adott időpontban irányadó 

Felhasználási Feltételek rendelkezései vonatkoznak. A Weboldal további használatával a Felhasználó 

kijelenti, hogy a módosított rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A Weboldal használata ingyenes. Ezen túlmenően a Felhasználó számára az internet- és 

telefonhasználattal kapcsolatos költségek merülhetnek fel. 

3. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS 

 

A Weboldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és 

egyéb (például a Weboldal formai és tartalmi felépítésével, elnevezésekkel, külalakkal kapcsolatos) 

megoldások, a Weboldalon feltüntetett, felhasznált és a Weboldallal kapcsolatos egyéb adatok, 

információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések tekintetében minden jog 

kizárólag a Társaságot, illetve a Weboldal elkészítésében és működtetésében a Társaság beleegyezésével 

részt vevő személyeket illeti.   

 

A Társaság a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakkal összhangban feljogosítja a Felhasználót a 

Weboldal használatára, kizárólag a Felhasználó személyes, nem kereskedelmi felhasználásának céljából. 

Nem engedélyezett például a Weboldal használata révén megszerzett bármely információ, tartalom, 

szoftver, termék vagy szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott módon történő 
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módosítása, ismételt közzététele, továbbítása, megjelenítése, előadása, reprodukálása, ismételt 

értékesítése, engedélyezése, azokból származtatott munkák elkészítése, átruházása valamint eladása, 

kivéve a fentiekben foglaltak értelmében kifejezetten a Társaság által adott engedély alapján. 

 

A Felhasználó nem jogosult - kivéve, ha erre a Társaság kifejezett felhatalmazást ad - a Weboldalt robot, 

pók, keresőgép, kinyerést végző szoftver, vagy bármely olyan más automatizált eljárás vagy eszköz útján 

elérni, amely a Weboldal bármely részét, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely információt, tartalmat vagy 

anyagot felsérti, lemásolja vagy megfigyeli.  

 

A Weboldal tartalmának a többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban frame-k 

használatához (vagy egyébként a Weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját 

tartalomként való feltüntetéséhez) a Társaság előzetes hozzájárulása szükséges.  

 

A Weboldal nem rendeltetésszerű használata magában foglalja különösen – de nem kizárólagosan – a 

Weboldal használatával összefüggésben az alábbiakat: 

• a Weboldal jogellenes, vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző módon történő használata; 

• olyan információk közzététele, illetve közzétételének elősegítése, amelyek a Társaság 

működésével kapcsolatban bárkit félrevezethetnek;  

• hiányos, félrevezető, elavult vagy valótlan adatszolgáltatás; vagy 

• a Társaság vagy harmadik felek hírnevének megsértése. 

4. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE 

A Társaság a Weboldallal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező 

erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen 

Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy 

törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben 

kizárt, különös tekintettel a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten részletezett esetekre.  

A Társaság tevékenységével kapcsolatos minden információt a Társaság a rendelkezésére álló formában 

teszi elérhetővé. A Weboldal tartalma csak tájékoztató jellegű. A jelen Felhasználási Feltételek vagy 

kötelező – eltérést nem engedő –jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Társaságot, annak 

tulajdonosait, vezető tisztségviselőit, munkavállalóit és szerződéses partnereit a Weboldal tartalmával 

összefüggésben felelősség nem terheli, ideértve különösen a Weboldal tartalmával kapcsolatban 

rendelkezésre álló információk hitelességéért, valamint a Weboldal tartalmáért, teljességéért, 

jogszerűségéért, megbízhatóságáért, hibamentességéért, vagy rendelkezésre állásáért.  

A Weboldal használata során a Felhasználó tisztában kell legyen az elektronikus adatátvitel 

természetéből, korlátozott kapacitásából, a Weboldal felhasználóinak esetleges nagy számából és az 

ezzel kapcsolatos technikai és üzemeltetési okokból esetlegesen adódó nehézségekkel. A Társaság nem 

szavatolja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz, sem azt, hogy a 

Weboldal mentes a vírusoktól vagy bármilyen műszaki szempontból káros hatású tartalomtól 

("malware"). 

A Weboldal folyamatos működésében különösen az alábbi okokból következhet be állásidő:  

 

 bármely nyilvános hírközlő hálózat vagy szerver leállása;  

 a Felhasználó berendezése, rendszerei vagy a helyi hozzáférési szolgáltatások bármilyen hibája;  

 karbantartás; vagy  

 a Társaság által nem befolyásolható események, például munkabeszüntetés, tűz, árvíz, 

kormányzati intézkedések, természeti csapás vagy az internet hozzáférés kimaradása. 

 

A Felhasználó köteles felmérni, továbbá gondoskodni eszköze biztonságos használatáról és az azon tárolt 

adatok védelméről, valamint a szükséges óvintézkedések megtételéről (pl. antivirus és antispyware 
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szoftverek használata, egyéb biztonsági frissítések telepítése). A fentiekkel összefüggésben a Társaságot 

felelősség nem terheli, ideértve különösen: (i) a Weboldal használatából, működésének szüneteléséből 

vagy üzemzavarából; (ii) adatok sérüléséből, elvesztéséből vagy adatfeltöltési hibából, (iii) 

információtovábbítási késedelemből, (iv) vírusok vagy egyéb ártalmas komponensek megjelenéséből; és 

(v) szoftver-, hardver- vagy bármely egyéb technikai eszköz vagy a hálózat hibájából eredő károkat. 

A Weboldalon bemutatott tartalom eltérhet attól függően, hogy a Felhasználó böngészője milyen 

funkciókkal rendelkezik. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó nem tudja 

megtekinteni a Weboldal valamely részét, vagy ha nem tudja elérni vagy használni a Weboldal 

valamennyi funkcióját. 

5. SZEMÉLYES ADATOK 

A Társaság az alábbi adatokat kezeli: Név, email cím, cégnév, telefonszám. 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”) alapján a Felhasználó 

hozzájárulása. A hozzájárulás önkéntes.  

Az adatkezelés céljai: 

(i) a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele; 

(ii) Adatelemzés (Google eszközökkel, illetve a wordpress mérése segítségével); 

(iii)  nyereményjátékok szervezése; és 

(iv)  direkt marketing üzenetek küldése hírlevél útján, új ügyfelek szerzése, kommunikáció meglévő 

ügyfelekkel - adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88870/2015. biztosítása.  

A fenti személyes adatokhoz ezen feladatok teljesítésében részt vevő személyek férhetnek hozzá. A 

Weboldalon a Társaság internetes közösségi portálok (Facebook, Twitter, LinkedIn Facebook és 

Wordpress) beépülő moduljait (plugin) is elhelyezte, amelyek használatával – amennyiben a Felhasználó 

a közösségi portál regisztrált felhasználója – az adott közösségi portálon megjelenő képmás, valamint az 

adott plugin funkciójának megfelelő tartalom (pl. komment, like, megosztás stb.) megjelenik a 

Weboldalon is, illetve az adott plugin funkciójától függően az ahhoz kapcsolt közösségi oldalon is a 

felhasználói profil alatt. A hivatkozott közösségi oldalak által végzett adatkezelésre minden esetben az 

adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatói érvényesek, amelyek elfogadása feltétele az adott 

plugin használatának. A fenti személyes adatok a Társaság által nyújtandó szolgáltatások nyújtásával és 

igénybevételével kapcsolatos jogszabályi elévülési idő végén kerülnek törlésre. Személyre szabott 

reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg a Társaság által biztosított leiratkozási 

lehetőséggel a Felhasználó nem él. 

Az érintett személy jogosult a Társaságtól mint adatkezelőtől kérelmezni: (a) tájékoztatását személyes 

adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve (c) személyes 

adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban 

meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ha a 

személyes adatokhoz fűződő jogokat megsértik, az érintett személy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; 

fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti, vagy bírósági 

eljárást indíthat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen 

az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. 

Harmadik fél adatainak a rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó szavatolja, hogy az adatok 

rendelkezésre bocsátása jogszerűen történik, és ezen adatkezeléshez az érintett személy megfelelően 

hozzájárult. 
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A Társaság időről időre kapcsolatba léphet a Felhasználóval a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos 

bizonyos üzenetek útján (így különösen használati információk, a szolgáltatásokkal kapcsolatos 

értesítések). 

Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges 

(ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők (az 

Infotv. 6. § (5) pontja értelmében). 

 

6. LINKEK 

További információk elérésének megkönnyítése érdekében a Társaság a Weboldalon esetleg más 

weboldalakra kapcsolódó linkeket helyezhet el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen weboldalak vagy 

az ott elérhető anyagok tartalmával a Társaság egyetért, vagy azokat jóváhagyja, továbbá a Társaság nem 

vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért, illetve azok adatvédelmi szabályaiért.  

 

A Weboldal bármely eleme hivatkozások (linkek) útján abban az esetben tehető elérhetővé, ha a link 

megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről a linket biztosító személy folyamatosan gondoskodik. A 

Weboldalra más honlapról hivatkozást biztosító személyek kizárólag a forrás honlapon megjelenő vagy 

az azon keresztül elérhető tartalomért, annak helyességéért, kifejezett nézetekért, véleményekért, 

adatvédelmi nyilatkozatokért, termékekért vagy szolgáltatásokért, valamint a Társaságot érintő ott 

megjelenő kijelentésekért vagy benyomásért felelnek. A Weboldalra biztosított hivatkozásra 

vonatkozóan adott engedélyével a Társaság nem vállal semmilyen, ezen hivatkozásokkal kapcsolatos 

felelősséget, és ezennel minden ilyen felelősséget kizár. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a 

Weboldalra biztosított hivatkozásra vonatkozóan adott engedélyét bármikor és bármilyen okból 

kifolyólag visszavonja. Az, aki a Weboldalhoz hozzáférést biztosít vagy azzal kapcsolatos információt 

ad át akár hivatkozás útján, akár más módon, köteles a jelen Felhasználási Feltételekre felhívni annak a 

személynek a figyelmét, aki a hozzáférést vagy információt kapta. Ennek elmulasztásáért felelősség 

a Társaságot nem terheli.  

 

7. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

A Weboldallal kapcsolatosan a magyar jog az irányadó, annak kollíziós szabályaira való tekintet nélkül, 

és a magyar rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. A Weboldal használati nyelve 

magyar. 

8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Ptk. 6:179 (1) pontja alapján bekövetkező lehetetlenülés esetén a felek az alábbiak szerint járnak el. 

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint 

érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Felhasználási Feltételek összes többi rendelkezése 

ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Felhasználási Feltételek 

érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes 

vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Felhasználási Feltételektől. A jelen Felhasználási 

Feltételeknek részben vagy csak bizonyos mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy 

végrehajthatatlannak tartott bármely rendelkezése az érvénytelennek, jogellenesnek vagy 

végrehajthatatlannak nem tartott részét illetően teljes mértékben érvényben és hatályban marad. A 

Felhasználó és a Társaság minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az 

érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan 

érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető 

legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának. 
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A jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak, a Felhasználó és a Társaság közötti teljes megállapodást 

tartalmazzák, amely a közöttük létrejött minden korábbi megállapodást hatályon kívül helyeznek. A Ptk. 

6:63. § (5) és 6:67. § (3) pontjai nem alkalmazandók. 

Amennyiben jogszabály vagy a jelen Felhasználási Feltételek eltérően nem rendelkeznek, bármely, a 

jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos értesítést tértivevényes küldeményben, futárral, faxon, vagy 

e-mailben kell megküldeni. A küldemény tértivevényes küldeményként, illetve futárral való küldés 

esetén az átvételi elismervényen feltüntetett napon, faxon való küldés esetén a sikeres továbbítási 

bizonylaton feltüntetett napon, e-mailben való küldés esetén pedig a kézbesítési igazolás (un. „read 

receipt”) elküldésének napján, illetve a címzettnek az e-mail megérkezését tudomásul vevő válaszának 

időpontjában minősül kézbesítettnek. Ha valamely értesítés, illetve tájékoztatás nem a Társaság rendes 

üzleti óráiban érkezik meg, az adott értesítés, illetve tájékoztatás a következő munkanapon, a Társaság 

rendes üzleti óráinak kezdetén tekintendő megérkezettnek. 

 

Budapest, 2015. Október 07. 


