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A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szerbák Elek egyéni vállalkozó 
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a rendeles.eluxfoto.hu weboldalon (a 

továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) 
keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre 
Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az 
Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
("Elkertv.") szabályozza. 
1.2. Az Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel 
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 
1.3. Az Webáruház szolgáltatásai azon Ügyfelek számára érhetők el, akik ismerik az adott 

esemény megnevezését és az ahhoz tartozó belépési jelszót. 
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződést csak a Szolgáltató hozzájárulásával lehet 

módosítani, illetve attól elállni. Az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére elektronikus 
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levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött 
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét 
követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. 
1.5. A szerződés nyelve magyar. 
1.6. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát. 
1.7. Ügyfélszolgálat: Szerbák Elek 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1039 Bp. Boglár u.4. I/4. 
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag 
emailben, vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. 
Telefonos ügyfélszolgálat hívható: Munkanapokon 9 és 16 óra között 

Telefon: +36 20 926 4163 

Internet cím: rendeles.eluxfoto.hu 

E-mail: rendeles@eluxfoto.hu 
2. BELÉPÉS 
2.1. Az Webáruház szolgáltatásai azon Ügyfelek számára érhetők el, akik ismerik az adott 

esemény megnevezését és az ahhoz tartozó belépési jelszót. 
A megrendelések leadását megelőzően az Ügyfél személyes adatlapot tölt ki, melyen 
megadja a nevét, a gyermek nevét, a lakcímét, telefonszámát és az e-mail címét. A gyermek 
nevének és a telefonszámnak a megadása nem kötelező, de megkönnyíti a megrendelések 
teljesítésének kezelését. Az Ügyfél a Weboldalon a megrendelés leadásával kijelenti, hogy 
jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és 
elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 
felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az 
Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak 
felróható okból hozzáférhetővé válik. Kizárólag az Ügyfél a felelős a felhasználói hozzáférési 
adatai (így különösen a jelszó) titokban tartásáért. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez 
arról, hogy a jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott köteles 
haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. 
3. MEGRENDELÉS 
3.1. A megvásárlandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a megrendelői felület 

tartalmazza. Ha a vásárlás előtt a termékekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, 
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található 
bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával 
kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon 
ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja. 
3.2. A honlapon megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre 

és az általános forgalmi adót már tartalmazza. 
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató 

fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online 
bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése 
és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban 
pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát 
vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. 
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal 



felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan 
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" 
Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, 
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat 
vásárlási szándékától. 
3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha 

az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelezően kitöltendő mezőt 
maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, 
hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul 
megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb 
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékeknél megjelenő rendelési mennyiség 
megadásával rendelheti meg, vagy módosíthatja a mennyiséget. Amennyiben az Ügyfél 
minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta a megfelelő fizetési módot, elfogadta a 
Vásárlási Feltételeket (ÁSZF), akkor a Megrendelem gomb kattintásával véglegesítheti 
rendelését. 
A rendelés leadása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél 
részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 
3.6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A 
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. 
a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-
1064/2013 
3.7. A Szolgáltató a megrendelés leadására eseményenként külön-külön határidőt állapít 

meg, melyet a honlapon feltüntet. A Szolgáltató az Ügyfél e határidőn belül leadott 
megrendelését fogadja el. 
4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 
4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való 

elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a 
megrendelési felületen (pl. termék törlése a mennyiség 0 megadással). 
5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 
5.1. Az Ügyfél által határidőben elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató 

késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül 
visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a 
vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási 
információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó 
elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló 
email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz 
megérkezett. 
5.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának 

minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. 
5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán 

belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
5.4. Ha az Ügyfél nem kap visszaigazoló e-mailt vagy hibát vesz észre a visszaigazoló emailben 

szereplő adatok tekintetében, azt a megrendelés elküldésétől, vagy a visszaigazolás 
kézhezvételétől számított 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. 
5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 



valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelvének 
6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
6.1. A teljesítés helye: A szolgáltató a termékeket annak az intézmények a létesítményébe 

szállítja ki, (pl. iskola, sportegyesület) amellyel összefüggésben a termék alapjául szolgáló 
fényképek készültek. A vásárló a termékeket az intézményben veheti át. A teljesítés pontos 
helyét a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. 
A teljesítési idő: A megrendelés leadására nyitva álló határidő lejártától számított 30 nap, 
kivéve, ha az adott esemény megrendelő oldala ennél rövidebb határidőt tüntet fel, 
jellemzően 14-21 napon belül. Az 
Ügyfél köteles gondoskodni a termékek átvételről a teljesítés helyén. 
Az Ügyfél kizárólag előzetes fizetéssel (banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel) 
egyenlítheti ki a termékek árát. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására számlát 
állít ki, melyet a termékhez mellékel. 
7. TÁJÉKOZTATÁS ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG HIÁNYÁRÓL 
A Szolgáltató a webáruházában kizárólag egyedi termékeket értékesít, ezért a termékek 
megrendelése esetén az alkalmazandó jogszabály alapján az Ügyfelet nem illeti meg elállási 

vagy felmondási jog mivel az olyan egyedi, nem előre gyártott termék, amelyet az Ügyfél 

kifejezett kérésére állítottak elő. 

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG 
1. Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön Szerbák Elek ev. 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. 
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 
az Szerbák Elek egyéni 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. 
9. SZERZŐI JOGOK 
9.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a 

feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői 
műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és 
egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 
9.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 

mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes 
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – 



például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, 
kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével 
lehetséges. 
9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a 

Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a 
Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 
használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó 
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú 
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül 
semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 
10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
10.1. Panaszügyintézés 
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 
az 1.7. pontban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő. 
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal 
kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az 
Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a telefonon közölt 
szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben 
meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra 
vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal 
látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel 
köteles közölni. 
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles 
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az 
Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra 
vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig 
megőrizni. 

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 
állnak nyitva az Ügyfél számára: 
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói 
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a 

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és 
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése 
céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint 
illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre 
vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti 



civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, 
aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 
Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Központi telefonszám: +36 1 488 2186 

Fax: +36 1 488 2131 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 
fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat 
elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon 
keresztül beadott elektronikus panasz útján. 
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a 

fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a 
Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok 
ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat 
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és 
kereskedő közötti jogvitákban. 
• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 

bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
rendelkezései szerint 

11. Adatvédelem, Adatkezelő 
Jelen pont vonatkozásában Adatkezelőnek Szerbák Elek EV minősül. Adatkezelő kijelenti, hogy sze-
mélyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával kezel. Az adatkezelés során betartja a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezé-
seit. 
 
A teljesítéshez szükséges adatokat (a számlázási kötelezettségen kívül) kérésére adatbázisunkból el-
távolítjuk, csupán a rendelési és esetleges utórendelési időszakban tároljuk, maximum 365 napig. 
 
A megrendeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Adatkezelő nem vesz 
igénybe adatfeldolgozót. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő és 
annak munkavállalói ismerhetik meg. Az érintettre vonatkozó adatok az Adatkezelő által bérelt szer-
verein kerülnek tárolásra. 
 
Adatkezelő honlapjának használata személyes adatok megadásához kötött, amely egyúttal a szerző-
dés létrejöttének feltétele is. A regisztráció során az Adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és 
opcionálisan megadandó adatok körét. A kötelezően megadandó adatok a szolgáltatás biztonságos és 
jogszerű nyújtásához és használatához szükségesek. A kötelezően megadandó adatok az alábbiak: 
 
Vásárló teljes neve (vezetéknév, keresztnév) 
Gyermek neve (beazonosítás okán) 
e-mail cím 
szállítási/számlázási adatok 



Amennyiben az érintett bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azt eredményezheti, hogy szolgál-
tatásunkat nem vehet igénybe. Az vásárlás során a Vevő hozzájárul a megadott személyes adatainak 
Adatkezelő általi kezeléséhez. 
 
Az Adatkezelő megadott adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére nem szolgáltatja ki, kivéve a 
szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelővel szerződött alvállalkozókat. Adatkezelő a megadott 
adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez (számla kiállításához, postázáshoz) használja fel, kivéve 
ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. futárszolgálat, posta) a szerződés teljesítéséhez 
szükséges mértékben. 

 
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
12.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A 

Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A 
módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon 
keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 
Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban rendeles.eluxfoto.hu/aszf.pdf linken 

tölthető le. 
 
Budapest, 2022. 10.01. 



Barion Pixelre vonatkozó 
kiegészítő általános szerződési feltételek 

Hatályos: 2019. szeptember 5. 
A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; 
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; 
adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám: HU25353192) mint a Barion Pixel Szolgáltatójának 
általános szerződési feltételei. 
A Barion Payment Zrt. mint elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a Barion szolgáltatásra 
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Barion Általános Szerződési Feltételek 
vagy Barion ÁSZF) a Barion Pixel tekintetében jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben 
foglalt eltérésekkel alkalmazandóak. 
1. Meghatározások 
Jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, nagy kezdőbetűvel jelölt kifejezések 
megegyeznek a Barion Általános Szerződési Feltételekben foglalt meghatározásokkal. Ezen túl jelen 
Kiegészítő Általános Szerződési Feltétekben az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 
1.1 Barion Adatkezelési Tájékoztató 
A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Adatkezelési 
tájékoztatója. 
1.2 Barion Cookie Tájékoztató 
A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Cookie 
tájékoztatója. 
1.3 Barion Pixel 
Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal 
látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) 
segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését 
követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat 
közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési 
célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint 
marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások 
vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion 
Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel 
Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió. 
1.4 Barion Pixel Alap Verzió 
A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot 
gyűjtő verziója. 
1.5 Barion Pixel Műszaki dokumentáció 
A Szolgáltató által internetes honlapján vagy egyéb módon közzétett, a Barion Pixel 
használatához szükséges technikai feltételeket tartalmazó dokumentum. 
1.6 Barion Pixel Teljes Verzió 
A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing 
célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára 
2 
adatot gyűjtő verziója. 
1.7 Hozzájáruláskezelő platform (Consent Management Platform) 
Olyan szoftver, amely a Kereskedő Weboldal látogatóinak cookie-k elhelyezésére és a cookie-val 
történő adatkezelésre vonatkozó, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak 
megfelelő nyilatkozatát (hozzájárulás vagy elutasítás) beszerzi és rögzíti. 
1.8 Jogérvényesítési Igény 
Harmadik fél által a Kereskedővel, vagy a Szolgáltatóval szemben bejelentett, vagy érvényesített 
bármely követelés, vagy velük szemben indított bármely eljárás, amelyben azt állítják, hogy a 
Kereskedő Weboldalán keresztül a Barion Pixel használatával megvalósuló adatkezelési művelet 



sérti harmadik fél személyhez fűződő jogait, vagy adatvédelemmel összefüggő jogát. 
1.9 Kereskedői Adatkezelési tájékoztató 
A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Kereskedő által végzett adatkezelésre 
vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől. 
1.10 Kereskedői Cookie Tájékoztató 
A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb 
jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Weboldal cookie 
használatára vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől. A Kereskedői Adatkezelési 
Tájékoztató és a Kereskedői Cookie Tájékoztató – annak elnevezésétől függetlenül - lehet egy 
dokumentum is. 
1.11 Szolgáltató 
A Barion Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Kibocsátó, aki a Barion Pixel 
fejlesztője, üzemeltetője és a Barion Pixel cookie-val végzett adatgyűjtés során az adatok 
adatkezelője. 
1.12 Weboldal 
A Kereskedő Szolgáltató által jóváhagyott Elfogadóhelyének a weboldala. 
1.13 Weboldal látogató 
A Weboldalt látogató felhasználók. 
2. A Barion Pixel technikai feltételei 
2.1. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixelt a Weboldalába implementálja a Szolgáltató által 
közzétett Barion Pixel Műszaki dokumentáció szerint (a továbbiakban: Implementáció). A Barion 
Pixel Alap vagy Teljes Verziójának szerződésszerű implementációja az Elfogadóhely 
jóváhagyásának feltétele. 
2.2. A Barion Pixel Weboldalba történő implementációjához a technikai feltételek meglétét és annak 
megfelelő beállításait a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani. A Szolgáltató nem felel a 
2.1. pont szerinti implementáció hibás vagy hiányos elvégzéséből eredő károkért. 
2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Barion Pixel technikai feltételeit megváltoztassa, 
amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a szolgáltatás biztonsága érdekében 
a Szolgáltató megítélése szerint szükséges. A megváltozott technikai feltételeket a Szolgáltató a 
saját weboldalán teszi közzé. A megváltozott műszaki feltételeknek való megfelelést a 
Kereskedő köteles saját költségén biztosítani a megváltozott feltételek közzétételében 
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meghatározott határidőig. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kereskedő elmulasztja, a 
Szolgáltató nem felel a Kereskedőt vagy bárki más harmadik személyt az ebből ért kárért. 
2.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixel Weboldalba történő szerződésszerű implementációját 
követően az Elfogadóhely fennállása alatt a Barion Pixelt a Weboldalán a Szolgáltató által 
biztosított változatlan formában folyamatosan futtatja és technikailag biztosítja, hogy a Barion 
Pixel a Weboldal látogató eszközén cookie-t helyezzen el a mindenkori jogszabályi előírások 
betartása mellett. 
3. Felhasználási jogok 
3.1. A Szolgáltató a Kereskedő részére a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint 
szerzői művek vonatkozásában a jelen Szerződés teljesítése érdekében és az ehhez szükséges 
mértékig ingyenes, időben és térben korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható 
felhasználási jogot biztosít. A felhasználási jog kifejezetten nem terjed ki a Barion Pixel 
többszörözésére, másolására, módosítására, átdolgozására, terjesztésére (fizikai adathordozón 
történő hozzáférhetővé tétel). A felhasználási jog harmadik személy részére nem ruházható át, 
illetve harmadik személy részére további felhasználási jog sem adható. A Szolgáltató a Barion 
Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint szerzői művek vagyoni jogait a maga számára 
fenntartja, ezeket nem ruházza át a Kereskedő részére. 
3.2. A jelen pont szerinti felhasználási jog a Kereskedőt az Elfogadóhely szerződés szerinti 
fennállásáig illeti meg. 



4. Adatkezelés, adatvédelem 
4.1. A Barion Pixel a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Szolgáltató részére, 
mint adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel 
Weboldalon történő implementációjával a Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője a Barion 
Pixel cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre. Ennek során a 
Kereskedő személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut. 
4.2. A Szolgáltató a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból 
kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 
5.4 pont). A Szolgáltató a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és 
–értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el. 
A Szolgáltató a Barion Pixel Teljes Verziójával gyűjtött személyes adatokat – a csalásmegelőzési 
célon túl - marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési 
szokások vizsgálatára is kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont). Ezen célból a 
Szolgáltató adatkezelése kizárólag a Weboldal látogató erre vonatkozó hozzájárulása esetén 
lehetséges. A Barion Pixel Teljes Verziója, amennyiben marketing célból hirdetések, ajánlások 
személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatához is gyűjt adatokat, 
hozzájáruláshoz kötött cookie-nak minősül. 
A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatokat kizárólag a jelen 
pontban meghatározott célokra a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint 
kezeli, azokat egyéb célokra nem használja. 
4.3. A Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb 
jogszabályok szerint a Weboldal látogatóit a Weboldal által használt cookiek-ról – azoknak a 
Weboldal látogató eszközén történő elhelyezése előtt - előzetesen tájékoztatni. 
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A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon a mindenkor hatályos adatvédelmi és 
egyéb jogszabályoknak megfelelő Kereskedői Cookie Tájékoztatót, valamint Kereskedői 
Adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé. A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldal 
üzemeltetése során tevékenysége a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelel. 
4.4. A 4.2 pontban írtakra figyelemmel, amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját 
implementálja, mint a Weboldal üzemeltetője köteles továbbá a Weboldal látogatók cookie 
elhelyezéshez és a cookie-val történő marketing célú adatkezeléshez szükséges, a mindenkori 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő hozzájárulását (a továbbiakban: Weboldal látogató 
Hozzájárulása) beszerezni és rögzíteni, valamint erről a Szolgáltatót a Szolgáltató által közzétett 
Barion Pixel Műszaki dokumentációban leírtak szerint – az ott meghatározott módon és 
formában (lásd consent event) - tájékoztatni. Ennek érdekében a Kereskedő köteles a 
Weboldalán Hozzájáruláskezelő platformot alkalmazni. 
Amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját implementálja, a Kereskedő kijelenti és 
szavatolja, hogy jelen pont szerinti kötelezettségének a jelen Szerződés időtartama alatt 
maradéktalanul eleget tesz. 
4.5. A 4.3 és a 4.4 pontban foglaltak szerződésszerű teljesítése érdekében a Szolgáltató a mindenkori 
Barion Pixel Műszaki dokumentációban a Barion Pixelre vonatkozó és – a Szolgáltató álláspontja 
szerint - az adatvédelmi jógyakorlatnak megfelelő mintákat (pl.: a Weboldal látogatóknak szóló 
Cookie tájékoztató mintát, a Weboldal látogatók Hozzájárulására vonatkozó mintát) és 
Hozzájáruláskezelő platformot ajánl. Ezek azok a minimum követelmények, amelyeknek a 
Kereskedőnek a 4.3 és 4.4 pont vonatkozásában legalább meg kell felelnie. Az ennek 
elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a 
Szolgáltató felé. 
4.6. A Kereskedő az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől 
számított öt (5) munkanapon belül írásban értesíti a Szolgáltatót bármilyen, a Kereskedő 
tudomására jutott Jogérvényesítési Igényről. Ha a Jogérvényesítési Igény olyan információkat 
tartalmaz, amelyek alapján felmerülhet adatvédelmi incidens bekövetkezésének gyanúja, akkor 
a Kereskedő erről a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb huszonnégy (24) órán belül 



értesíti a Szolgáltatót. 
4.7. A Kereskedő tudomásul bír arról, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatok adatkezelője a 
Szolgáltató, így a Weboldal látogatók jogszerű tájékoztatása és a Weboldal látogatók jogszerű 
Hozzájárulásának beszerzése a Szolgáltató alapvető és jogos érdeke, valamint, mint adatkezelő 
rajta számonkérhető jogi kötelezettsége. Erre figyelemmel a 4.3 – 4.5 pontban foglalt 
kötelezettségek Kereskedő általi megszegése a Szolgáltató jogszerű adatkezelését veszélyezteti 
vagy hiúsítja meg, amelyért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé 
és a Jogérvényesítési Igénnyel összefüggő vagy annak eredményeképpen előállt igénnyel, 
költséggel, kiadással, veszteséggel, (ideértve az ügyvédi költségeket, perköltséget és egy 
esetleges megegyezés költségét is) teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé. 
4.8. A Kereskedő tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató, mint pénzügyi piacon működő fizetési 
szolgáltató sikerességének alapja a Szolgáltató jó hírneve és az ügyfelek Szolgáltatóba és a 
Szolgáltató termékeibe vetett bizalma. Ez alapján a Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, 
hogy az együttműködés keretében kifejtett tevékenysége semmilyen körülmények között nem 
keltheti a Szolgáltató, a Szolgáltató bármely irányú tevékenységének, illetve az általa kínált 
szolgáltatásnak, terméknek a rossz hírét, valamint nem vezethet az ügyfelek Szolgáltatóba vetett 
bizalmának csökkenéséhez. A Kereskedő erre figyelemmel minden ilyen magatartástól köteles 
5 
tartózkodni. Amennyiben a Kereskedő - számára felróhatóan - ezen kötelezettségét megszegi, a 
Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé. 
4.9. A 4.3 és 4.4 pont szerinti szavatossági kötelezettség a Kereskedőt mindaddig terheli, amíg a 
Barion Pixel a Kereskedő Weboldalán el van helyezve. 
5. Felelősség, szerződésszegés 
5.1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Kereskedőt ért, alábbi okból bekövetkezett károk miatt: 
a. a Kereskedő a Barion Pixelt nem rendeltetésszerűen használja, implementálja; 
b. a Kereskedő az adatvédelmi jogszabályokat nem tartja be; 
c. a Kereskedő a Szerződésben, ideértve a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket, 
foglaltakat részben vagy egészben nem tartja be. 
5.2. A Szolgáltató jogosult a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek, így különösen a 4. 
pontban foglaltak, Kereskedő általi teljesítését bármikor ellenőrizni. A Kereskedő ezen 
ellenőrzés elvégzése érdekében köteles a Szolgáltatóval mindenben együttműködni és az ehhez 
szükséges minden információt a Szolgáltató részére megadni. 
5.3. Amennnyiben a Kereskedő a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket megszegi, az a 
Barion ÁSZF 6.1.23 g) pont és a 21.7 a) pont szerint Szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató 
jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat (Elfogadóhely bezárása) és/vagy jelen Kiegészítő 
Általános Szerződési Feltételeket és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 


