
Általános Szerződési Feltételek 

Általános szerződési feltételek a www.konyvbagoly.hu internetes áruház (továbbiakban: 

webáruház) használatához. 

Kérjük tanulmányozza át figyelmesen a vásárlási feltételeinket, valamint az ehhez kapcsolódó 

jogi és adatvédelmi nyilatkozatainkat is. Kérdéseit, észrevételeit az info@mkkonyvkiado.hu 

címen várjuk. 

I. Szolgáltató adatai 

Cégnév: 
Műszaki Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Rövid cégnév: Műszaki Könyvkiadó Kft. 

Székhely: 2519 Piliscsév, Topol u. 3. 

Postázási cím: 2519 Piliscsév, Topol u. 3. 

Cégjegyzékszám: 11-09-021073 

Kibocsátó cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 12081660-2-11 

Önálló cégjegyzésre jogosult 

képviselője: 
Tarrósi Ádám ügyvezető 

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Raiffeisen Bank Zrt. 

Pénzforgalmi számla száma: 12028003-00154127-00100003 

Telefonszám: (33) 473-473 (8 és 16 óra között) 

E-mail: info@mkkonyvkiado.hu 

Weboldal: www.konyvbagoly.hu 

Szerződés nyelve: Magyar 

Adatkezelés nyilvántartási azonosítója: NAIH-92516/2015.  

A 2/2014 nyilvántartási számon csomagküldő tevékenységet folytathat. 

 

A tárhelyet a Viacom Informatikai Kft. (2225 Üllő, Gyár utca 8.; telefon: (1) 348-5000; email 

cím: info@viacomkft.hu) szerverei szolgálják ki. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.konyvbagoly.hu) és aldomainjein történő 

jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: 

http://konyvbagoly.hu/content/3-altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: 

http://www.konyvbagoly.hu/aszf.pdf. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, 

nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A 

webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 

kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

II. Szolgáltatás igénybevétele 
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1. A megrendelések leadása a konyvbagoly.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus 

úton lehetséges, interneten keresztül a www.konyvbagoly.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-

mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos 

tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A 

megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és 

fizetési mód választandó. A „Rendelés megerősítése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot 

tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán 

belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a 

választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, 

termékmegnevezést és darabszámot, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – 

mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az 

ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a 

regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. 

A házhoz szállítással történő megrendelések esetében a szállítás a Szolgáltatóval kötött külön 

szerződés alapján fuvarozó közben jöttével történik, melynek ténye a számlán is jelölésre 

kerül (közvetített szolgáltatás). A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, 

de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és 

utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés 

azonosítószáma. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák, a webáruházban 

feltüntetett kedvezmények kizárólag a konyvbagoly.hu internetes áruházban leadott 

rendelésekre érvényesek. 

2. A Szolgáltató jogosult a webáruház vásárlói körének meghatározására. A webáruházban 

megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vevők, valamint 

gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, mint végfelhasználók részére történik. A 

Szolgáltató ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el a konyvbagoly.hu 

internetes áruházban olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, 

hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel. 

Tevékenységi köre alapján kis- vagy nagykereskedelmi tevékenységet végző viszonteladók 

ellátását más platformon nagykereskedelmi részlegünk végzi. Jelentkezésüket a 

nagyker@mkkonyvkiado.hu email címen várjuk. 

3. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által 

megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Mindent 

megteszünk a weboldalon található információk pontosságáért, a készletinformációk 

aktualizálásáért. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről 

haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket 

visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással 

kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a 

vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási 

jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (0633-473-473), e-mailben 

(info@mkkonyvkiado.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő 

elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 

14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. 

5. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolhatja. 
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a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés 

átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek 

átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes 

átvételnél a számlaigényt kérjük előrejelezni, mert utólag nem áll módunkban számlát 

kibocsátani. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. 

b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (Műszaki 

Könyvkiadó Kft., 2519 Piliscsév, Topol u. 3.), és haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 

való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a termék(ek) vételárát, 

valamint az esetlegesen a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket. Elállás 

esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás 

esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási 

költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll 

módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget 

kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül 

visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. 

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési 

módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. 

Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak 

esetén, így különösen: 

• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy 

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 

vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv); 

• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást 

felbontotta; 

• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével) 

• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató 

a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 

megkezdését követően elveszíti elállási illetve felmondási jogát. 

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk 

megtérítését. 

6. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás 

helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 

esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. 

Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a 



szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó 

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 

egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

7. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval 

szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék 

kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a 

Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a 

kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a 

Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a 

kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a 

kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a 

Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott 

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, 

kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak 

felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül 

közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági 

igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági 

igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata 

felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét 

követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában 

megvolt. 

8. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben 

termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a 

hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a 

forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a 

gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a 

Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 

éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági 

kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül 

gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a 

forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, 

illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő 

egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással 

párhuzamosan nem érvényesíthető. 

9. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási 

cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a 

Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A 

Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál 

kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája 

esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a 

terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a 

termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés 

esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. 



Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) 

közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, 

illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból 

fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető 

jogosultságaitól függetlenül megilletik. 

10. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, 

elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, 

rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt 

képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett 

feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék 

jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) 

kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. 

11. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a 

www.konyvbagoly.hu oldalon a Vásárlói tájékoztató menüpontban olvashatóak. 

12. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött 

személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a 

Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék 

megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy 

jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az 

adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A 

Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor 

megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa 

megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék 

megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a 

Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt 

érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a 

Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen. 

13. Vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül - lehetősége van arra, 

hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától 

számított 8 munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy 

számlát megőrizte. 

14. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések. A weboldalon 

megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés 

készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A 

weboldalon  megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok 

megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres 

támogatást használunk. A honlap böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi 

operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép). 

15. Felelősség korlátozása: A Műszaki Könyvkiadó Kft. nem felelős az esetleges károkért az 

alábbi esetekben: 

• Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a 

konyvbagoly.hu weboldalhoz és ott megrendelést adjon le. 

http://www.konyvbagoly.hu/
http://konyvbagoly.hu/content/6-vasarloi-tajekoztato


• Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező 

meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. Kérjük, 

hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő 

vírusok, férgek és kémprogramok ellen. 

III. Egyéb rendelkezések 

1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem 

kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más 

internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, 

amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, 

egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, 

hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott 

adatok valósak illetőleg helytállóak. A Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációkor 

megadott telefonszámát átadni a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-

Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Ügyfélszolgálati telefonszám: (1) 8020-

265, E-mail: info@gls-hungary.com) futárszolgálat számára, valamint esetenként ezen 

keresztül egyeztetni a felhasználóval a megrendelésével kapcsolatos kérdésekben. 

3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult 

visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére 

több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a 

hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül. 

4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók 

álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató 

fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. 

5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató 

székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@mkkonyvkiado.hu címen, illetve 

a (33) 473-473-es telefonszámon (munkanapokon 08:00-16:00 között, illetve a honlapon 

jelzett időpontban). 

6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az 

info@mkkonyvkiado.hu címen, valamint levelezési címünkön (2519 Piliscsév, Topol u. 3.). 

7. Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

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

szerint. A területileg illetékes bíróságok elérhetőségéről a https://birosag.hu/birosag-kereso 

webcímen tájékozódhat. 

8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, 

bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Komárom-Esztergom Megyei 

Békéltető Testület, 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; telefonszám: (34) 513-010, fax száma: (34) 

316-259, e-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu; 

http://csomag.hu/
http://csomag.hu/
mailto:%20info@gls-hungary.com
mailto:%20info@mkkonyvkiado.hu
mailto:%20info@mkkonyvkiado.hu
https://birosag.hu/birosag-kereso
mailto:%20bekeltetes@kemkik.hu


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 

rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 

céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 

döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének 

biztosítása érdekében. A békéltető testület a felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot 

ad a felhasználót megillető jogokkal és a felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testülethez 

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

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

lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós 

tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

• a felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

• a felhasználói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett 

telephelyét, 

• az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, 

• a felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok 

bizonyítékait, 

• a felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a felhasználó az érintett vállalkozással 

közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 

• a felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását 

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

fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, 

• a testület döntésére irányuló indítványt, 

• a felhasználó aláírását. 

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

tartalmára a felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli 

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

írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a felhasználó meghatalmazott 

útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A békéltető testületekről bővebb 

információ a www.bekeltetes.hu webcímen érhető el. Míg a területileg illetékes békéltető 

testületekről a bővebb információ a https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek webcímen 

érhető el 

9. Fogyasztói jogok megsértése esetén a felhasználó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye 

szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a 

felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája a jarasinfo.gov.hu 

webcímen található. 

10. Panasszal fordulhat az NFH általános jogutódjához a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumhoz, 1011 Budapest, Fő utca 44-50, levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., 

telefon: (1) 795-6766; (1) 795-3832; (1) 795-6816, fax: (1) 795-0697, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz, amelynek honlapja a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest webcímen 

érhető el. 

http://www.bekeltetes.hu/
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
http://jarasinfo.gov.hu/
mailto:%20ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest


11. Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz, 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: (1) 391-

1400 fax: (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

12. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a 

fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online 

vitarendezési platform a linkre kattintva érhető el: 

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

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság 

rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon 

keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz 

benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű 

félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési 

fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, 

amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a 

megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a 

feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott 

adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van 

eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. Magyarországon a Budapesti Békéltető 

Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., telefon: (1) 488-2131, fax: (1) 488-

2186, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) jogosult eljárni az online adásvételi vagy 

szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti 

jogvitákban. 

Hatályos: 2017. március 19-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak 

a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre 

a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak. 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 

I. A Szabályzat célja 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Műszaki Könyvkiadó Kft. (”Társaság”) által 

alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési 

politikáját , amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el. 

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi 

CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok 

gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény 

kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY 

ALLIANCE" ajánlásait. 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, 

minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, 

mailto:%20ugyfelszolgalat@naih.hu
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
mailto:%20bekelteto.testulet@bkik.hu


hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben 

tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

A Műszaki Könyvkiadó Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-92516/2015. 

II. Fogalom meghatározások 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) 

kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több 

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az 

adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; 

Adatkezelő: Műszaki Könyvkiadó Kft. (székhelye: 2519 Piliscsév, Topol u. 3.); 

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 elvégzik; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára 

hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 

feldolgozását végzi; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 

lehetséges; 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben 

automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy 

aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (konyvbagoly.hu) regisztrál. 



III. A kezelt személyes adatok köre 

1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, szállítási és 

számlázási cím, születési idő, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a 

Felhasználó vásárlásainak tételösszege. 

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó 

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 

generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus 

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó 

külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan 

naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett 

esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

3. A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb 

színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a 

Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a 

cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul 

veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja 

1. Az Adatkezelésre a konyvbagoly.hu internetes oldalon található internetes tartalmak 

Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, 

amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal 

használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés 

jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 

2. Az Adatkezelés célja a konyvbagoly.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának 

biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok 

köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található. 

3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Társaság internetes 

oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott 

tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai 

fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás 

igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy 

felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain 

célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. 

4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra 

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. 

5. Adatkezelő 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 felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail 

címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót 

terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

V. Az Adatkezelés elvei 

1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és 

feldolgozni. 

2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő 

módon nem szabad felhasználni. 

3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e 

célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. 

4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó 

azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban 

tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy 

véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés 

megakadályozására. 

VI. A társaság által alkalmazott adatvédelmi elvek 

1. A Műszaki Könyvkiadó Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül 

szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag 

célhoz kötötten használja fel. 

2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. 

rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, 

és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt 

rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő 

felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb 

adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 

10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek. 

3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, 

szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság 

érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek 

számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. 

4. A Műszaki Könyvkiadó Kft. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, 

melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes 

adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának 

felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, 



amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken 

túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály 

teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás 

önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő 

jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a 

Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való 

tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből 

továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. 

6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti 

adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és 

ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, 

hogy a felhasználást megtiltsa. 

7. A Műszaki Könyvkiadó Kft. mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése 

során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről 

az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság 

kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, 

aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 

8. A Műszaki Könyvkiadó Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok 

biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 

Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, 

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy 

minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy 

átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

9. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes 

adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

10. A Társaság mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (I) annak kezelése jogellenes; 

(II) a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri; (III) a Személyes adat hiányos vagy 

téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja 

ki; (IV) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; (V) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte. 

11. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. 

12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 

mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára 

továbbításra került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való 

tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

13. Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 

nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a 

Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 



indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

VII. Az Adatkezelés időtartama 

1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a 

Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés 

időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 

munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó 

által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult 

a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, 

ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a 

Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. 

2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a 

szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, 

amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A 

Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli 

kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy 

Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A 

Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon 

belül kerül sor. 

3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a 

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt 

időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan 

rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett 

esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak 

kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt 

követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható. 

VIII. Rendelkezés Személyes adatokkal 

1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti 

igény postai úton (postázási címünk: 2519 Piliscsév, Topol u. 3.) vagy a regisztrált e-mail 

címről küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az 

oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával vagy a hírlevél alján 

található Leiratkozás gombbal mondható le. 

2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó 

oldalon történő módosítással is. 

3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi 

(törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

IX. Adatfeldolgozás 



1. A Társaság a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a 

megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan 

kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe. 

2. A társaság által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése: 

Cégnév Székhely Tevékenység 

KALKULUS PLUS Kft. 2800 Tatabánya, Hunyadi tér 4. fsz. 2. Könyvvizsgálat 

Google Inc. 
1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA 

Google Analytics 

statisztika 

GLS General Logistics 

Systems Hungary Kft. 
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Csomagszállítás 

X. Adattovábbítás lehetősége 

1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 

Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen 

adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető 

felelőssé. 

2. Amennyiben a Társaság a konyvbagoly.hu oldalon található tartalomszolgáltatás 

üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, 

úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás 

kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már 

regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen 

Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és 

adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. 

XI. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása 

1. A Műszaki Könyvkiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési 

Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat 

módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor 

felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a 

megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük 

kikérésére nincs szükség. 

XII. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt 

Személyes adataikkal kapcsolatosan 

1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor 

írásban, az Adatkezelő címére (2519 Piliscsév, Topol u. 3.) küldött ajánlott vagy 

tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@mkkonyvkiado.hu címre küldött e-mailben 

tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint 

hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés 

kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés 



céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az 

Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása 

esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. 

2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb 

időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a 

kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 

3. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, 

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. 

4. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen, 

- ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; 

- ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

- törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. 

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – 

beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes 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. Ha a Felhasználó az 

Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott 

határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 

belül bírósághoz fordulhat. 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek 

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 

alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos 

kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is 

(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: (1) 

391-1400 fax: (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ). Bármilyen 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő 

munkatársai is az info@mkkonyvkiado.hu e-mail címen. 

Piliscsév, 2017. március 19. 

 


