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1. Meghatározások 

A jelen szerződésben az e pontban meghatározott kifejezések a következő jelentéssel bírnak. 
„Megbízott” a GR8 auctions Kft. (székhelye: 2011 Budakalász, József Attila u.75., Szolgáltatóház IV., cégjegyzékszáma: 13-09-
154075, adószáma: 22955238-2-13, képviseli: Gulyás Péter cégvezető; mint gépjármű kereskedelemmel foglalkozó jogi 
személy, amely a gépkocsik árverés útján történő értékesítésének megszervezésével van megbízva; 
 „Megbízó, Árvereztető vagy Eladó” a jelen szerződés tekintetében az a természetes vagy jogi személy, aki az árverésre kerülő 
gépjármű tulajdonosa, vagy a gépjármű értékesítésével felhatalmazott Társaság;  
 „Vevő” – az a természetes vagy jogi személy, aki a jelen szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja és a jelen 
szerződés rendelkezései szerint regisztrál, mint árverési résztvevő; 
„Szerződés”: a jelen szerződést jelenti; 
„Regisztráció” az Eladó által kért adatok teljes körű és a valóságnak megfelelő rendelkezésre bocsátása, az Eladó számítógépes 
nyilvántartása számára. Az adatkezelés részleteit és feltételeit a jelen szerződés tartalmazza; 
„Regisztrációra jogosultság” regisztrációra jogosultak a jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek; 
„Ajánlat” a regisztrált felhasználó által a www.gr8auctions.hu weboldalon megtett ajánlat, ami a Polgári Törvénykönyv 211. §  
szerint az érvényes ajánlatot tevő regisztrált személy, mint Vevő, az ajánlatához kötve marad, mivel az árverési szolgáltatás 
jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával 
egyezik meg; 
„Vételár” jelenti azt a megajánlott legmagasabb összeget, amelyért egy vagy több adott árverési résztvevő meg kívánja venni 
az adott gépjárművet. Több azonos összegű ajánlat esetén az Eladó kizárólagos joga annak eldöntése, hogy kivel köti meg az 
adásvételi szerződést; 
"Adminisztrációs költség” az Megbízott költségei az adott gépjármű árverésre bocsátásával és értékesítésével kapcsolatban, 
amely összeg nem része a Vételárnak, ezt az összeget a Vételáron felül köteles a Vevő megfizetni az Megbízott részére.  
„Jutalék” a Megbízott díjazása az adott gépjármű árverési értékesítésével kapcsolatban, amely összeg nem része a Vételárnak. 
Ezt az összeget a Vételáron felül, a nyertes a gépjármű átvételekor köteles a Vevő megfizetni az Megbízott részére. 
"Állapotfelmérő lap” adatlap, amelyen az adott gépjármű műszaki adatai és állapota kerül rögzítésre, továbbá tartalmazza a 
gépjármű tartozékát képező és rendelkezésre álló kulcsokat és egyéb iratokat.  
„Banki nap”: azokat a napokat jelenti szombat, vasárnap és az ünnepnapok kivételével, amikor a bankok fiókjai nyitva 
tartanak. 
„Munkanap”: azok a napok, amelyek Magyarországon nem esnek szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapokra. 
„Kormányzati szerv”: lehet bármely nemzeti, régiós, helyi vagy egyéb kormányzati vagy önkormányzati szerv vagy hivatal 
bármely elnevezéssel, amely a területen jogszerűem működik. 
„Terület”: Magyarország területe 
„Fizetőeszköz”: a jelen szerződésben fizetőeszközként a magyar forint került meghatározásra. Amennyiben a jelen szerződés 
hatálya alatt más fizetőeszköz kerül bevezetésre, úgy a bevezetéstől az új fizetőeszközt kell használni. Ebben az esetben az 
átszámítási rátára az átszámításkor érvényes hivatalos átszámítási rátát kell alkalmazni. A hivatalos átszámítási rátát az arra 
illetékes Kormányzati szerv teszi közzé. 
„Jogszabály”: jelenti a magyar vagy vonatkozó nemzetközi (uniós) jogot, legyen az törvény, rendelet vagy más szinten 
kibocsátott hatályos jogszabály. 
„Harmadik fél”: bármely harmadik személy a Szerződő Feleken kívül. 
„Polgári Törvénykönyv”: az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 
 

2. Általános rendelkezések 
 

2.1. A jelen szerződési feltételek az Eladó és az egyes vevők között létrejövő adásvételi szerződésekben speciálisan nem 
szabályozott általános rendelkezéseket tartalmazza.  

2.2. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni minden, a Megbízott által szervezett árverési értékesítésre, az árverésre 
bocsájtásra és az árverési munkafolyamat ügyintézésére, adminisztrációjára és a Megbízott javadalmazására. 

2.3. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Megbízókkal létrejött együttműködési megállapodásnak, illetve eseti 
megbízásnak, melyek aláírásával a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja annak rendelkezéseit. 

2.4. A Megbízott a www.gr8auctions.hu internetes oldalon időközönként nyilvánosságra hozott tájékoztatás alapján nyilvános 
árverést ír ki az eladásra szánt gépjárművek listájában szereplő gépjárművek értékesítésére. A szerződés tárgya a megfelelő 
gépjármű vásárlása a regisztrált Vevők által ajánlott legmagasabb vételáron.  
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2.5. Az érdeklődők az árverésen való részvételi feltételeket megtekinthetik és ingyenesen regisztrálhatnak www.gr8auctions.hu 
internetes oldalon, teljes körűen megadva a regisztrációs felületen kért adatokat és információkat. Szükség esetén 
Megbízottnak jogában áll a megfelelő iratok, dokumentumok előzetes bekérésére. 

2.6. A megbízó köteles gondoskodni arról, hogy az árverési értékesítésre szánt és delegált gépjármű teljes dokumentációja műszaki 
állapotfelmérő lap, fényképek a gépjárműről) a Megbízott rendelkezésére álljon az árverésre bocsájtást megelőzően két (2) 
munkanappal.  

2.7. A Megbízó az árverésre bocsátási megbízás aláírásával kijelenti, hogy az árverésre bocsájtott gépjármű mindennemű (így 
különösen jogi, műszaki) hiányosságáért a Vevővel szemben felel, és tudomásul veszi, hogy a Vevő az esetleges reklamációs 
vagy szavatossági igényét kizárólag a Megbízóval szemben érvényesítheti. Az árverési tételekre történő licitálás minden 
esetben az Vevő saját akaratát és kockázatvállalási készségét tükrözi, elfogadva azt a tényt, hogy a látható és/vagy ismert 
műszaki jellegű hibákért és hiányosságokért az árverést lebonyolító Megbízott semmilyen természetű felelősséget nem vállal, 
felelősségét kizárja, amit a Vevő regisztrációjával egyetemben tudomásul vesz és elfogad. 

2.8. A Megbízott biztosítja, hogy a regisztrált Vevők megtekinthessék, és megvizsgálják a telephelyén tárolt árverésre kerülő 
gépjárműveket az árverési időszak (meghirdetéstől az árverés zárásáig) tartama alatt, munkanapokon 8.00-16.00 óra között. 

 
3. Az árverés menete 

 
3.1. Az árverés a Megbízott árverésről szóló hirdetményében feltüntetett napokon zajlik a www.gr8auctions.hu weboldalon. 

Érvényes ajánlattételre csak a weboldalon regisztráltak jogosultak. Az árverésen való részvétel iránt érdeklődők a 
gépjárműveket megtekinthetik az adott gépjármű adatlapján feltüntetett címen és időpontokban. 

3.2. A regisztrációs formanyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő elküldésével az árverés iránti érdeklődő kijelenti, 
hogy megismerte a jelen általános szerződési feltételeket, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. Amennyiben 
az árverés résztvevőjének regisztrációját követően, de még a tényleges árverés megkezdése előtt az árverés feltételei 
módosulnak, azokat a Megbízott közli a résztvevőkkel. 

3.3. Amennyiben a résztvevő e módosításokkal részben vagy egészben nem ért egyet, nem jogosult a weboldalon ajánlatot tenni. 
3.4. A sikeres regisztrációt követően a Vevő visszaigazoló e-mailt kap felhasználónevének és belépési kódjának aktiválásáról. 
3.5. Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítson regisztrációra irányuló kezdeményezést, kizárjon az árverésből 

korábban regisztrált Vevőt, illetőleg regisztrációt töröljön a rendszerből, elutasítva ezzel az árverési részvételt. 
3.6. A regisztrációhoz, vagy az árverést követően, a következő okmányokat és adatokat kérheti el Megbízott szükség esetén a 

Vevőtől:  
-Természetes személyek esetén: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
fényképes vezetői engedély, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya); 
-Jogi személyek, gazdálkodó szervezetek esetén: harminc (30) napnál nem régebbi cégkivonat, 
aláírási címpéldány, vagy aláírási minta az eljáró ügyvezető részére,  
egyéb meghatalmazott részére teljes bizonyítóerejű magánokiratba, vagy  
közokiratba foglalt meghatalmazás a gazdálkodó szervezet képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjétől 

3.7.  A regisztráló személyek a regisztrációval tudomásul veszik, hogy a Megbízott jogosult a regisztráció során megadott adatok 
valóságtartalmának ellenőrzésére a nyilvános adatbázisok felhasználásával (pl. IRM). Valótlan vagy elavult adatok megadása 
esetén a Megbízott jogosult az érintettet kizárni az árverésből. Amennyiben egy már regisztrált személy legalább egy évig nem 
vesz részt árverésen, a Megbízott ezt a személyt jogosult – de nem köteles – törölni az adatbázisából. 

3.8. Az árverés résztvevői az ajánlatukat az internetes árverés indulását követően azonnal megtehetik.  A vételár minimális emelési 
összege 10.000,- Ft, mely mértéktől a Megbízott jogosult eltérni, előzetes tájékoztatás esetén. Egy adott árverési tételre az 
Árverési Vevők korlátlan számban és korlátlan alkalommal licitálhatnak a licit zárás időpontjáig. A licit zárás időpontja minden 
árverési tételnél megtekinthető. 

3.9. Az előzetesen megadott licit lezárási időpont nem tekinthető az árverési értékesítés tényleges lezárásának, mert 
automatikusan meghosszabbodik három (3) perccel, amennyiben a megadott zárási idő lejárta előtti három (3) percben újabb 
licit érkezik. 

3.10. A licit zárás időpontjában legmagasabb licitárat kínáló Vevő még nem „nyertes” abban az értelemben, hogy az adásvétel a licit  
lezárásával automatikusan nem jön létre. A legmagasabb licitárat kínáló Vevőt az ajánlat megadásától kezdődően ajánlati 
kötöttség terheli. A licit lezárása egy olyan epizód, amely egyértelműen meghatározza a Megbízott és a Megbízó részére, hogy: 

- ki a legmagasabb licit ajánlatot adó Árverési Vevő;  
- mi a legmagasabb licit ajánlat. 

3.11. Az adásvétel minden esetben akkor jön létre, amikor az Árvereztető elfogadja a legmagasabb licitajánlatot. Az "online" 
árverésen résztvevő és licitáló Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megbízónak a licit lezárásától számított - a licit 
lezárásának napját is beleértve – öt (5) munkanap áll rendelkezésre a döntéshozatalra, egyúttal Megbízott vagy közvetlenül a 
Vevő értesítésére arról, hogy az adott árverési tételre adott legmagasabb licitárat elfogadja-e, vagy minden további 
következmény és kötelezettségvállalás nélkül visszautasítja azt. 

3.12. Minimálár kikötése esetén, amennyiben a legmagasabb ajánlat érték ezt nem éri el, az adott eszköz árverése sikertelennek 
minősül. 
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4. Az adásvételi szerződés megkötése a megbízó jóváhagyása után 
 

4.1. Miután az árverés legmagasabb vételárat ajánló résztvevője (a továbbiakban csak „árverés nyertes résztvevője") értesítést kap 
az ajánlattétel elfogadásáról, azonnal köteles átutalás útján adminisztrációs díjat megfizetni a Megbízott részére. Az 
adminisztrációs díj tényleges megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele. A díj mértéke minden egyes 
eladott gépjármű után a következő: 

- 1.000.000, azaz egymillió forint alatti aukciós érték esetén: 20.000.-Ft + ÁFA 
- 1.000.000 - 2.000.000, azaz egy és kétmillió forint közötti aukciós érték esetén: 30.000.-Ft + ÁFA 
- 2.000.000, azaz kétmillió forint feletti aukciós érték esetén: 40.000.-Ft + ÁFA 

 
4.2. Abban az esetben, ha az árverés nyertes résztvevője az adminisztrációs díjat nem fizeti meg, az részéről az ügylettől való 

elállásnak minősül. Ezt követően ez a személy a továbbiakban nem minősül az árverés nyertes résztvevőjének, és 
a továbbiakban nem jogosult az árverésen részt venni más gépjárművekkel kapcsolatban sem. Az árverés ilyen résztvevője 
köteles a Megbízottnak 100.000,- Ft összegű kártérítést megfizetni. 

4.3. Az árverés valamennyi résztvevője, akik a legmagasabb vételárat ajánlották konkrét gépjárművekkel kapcsolatban, jogosultak 
az adott gépjármű megvételéhez szükséges adásvételi szerződés megkötésére. A teljes vételár megfizetését követően az árverés 
nyertes résztvevőjével, mint Vevővel, adásvételi szerződés kerül megkötésre, és a Vevő a vételár megfizetését követően jogosult a 
vonatkozó gépjármű azonnali birtokba vételére. 

4.4. Az árverés nyertes résztvevője köteles a vételárat az árverést követő öt (5) napon belül megfizetni az Eladó számlájára és 
a vételár megfizetését követően a gépjárművet a Megbízott telephelyéről elvinni. A vonatkozó gépjármű vételárának 
fennmaradó részének meg nem fizetése, vagy a feltüntetett időpontig a gépjármű el nem vitelének esetében, a letett 
adminisztrációs díj a Megbízottat illeti meg a költségei fedezetére, továbbá, az adott gépjárműre vonatkozó adásvételi 
szerződés megkötése a sorrendben második (stb.) legmagasabb vételár ajánlatot tevő árverés résztvevőjének kerülhet 
felajánlásra. 

4.5. Amennyiben az árverés nyertes résztvevője nem fizeti ki a teljes vételárat a vonatkozó gépjárműért a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően úgy az árverés kapcsán átutalt adminisztrációs díj visszakövetelésére nem jogosult. 
 

5. Felelősség és szavatosság 
 

5.1. A Megbízott a regisztrált személyekkel szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan 
hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén.  

5.2. A Megbízott nem felel a regisztrált személy által megkapott regisztrációs lapokkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a 
regisztrációs lap elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a 
Társaság vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására 
vezethetők vissza. 

5.3. A Megbízott nem felel a regisztrált személyeket a jelen szerződés alapján bonyolított adásvétel alapján őket terhelő vagy rájuk 
áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő. 
 

6. Jogi nyilatkozat 
 

6.1. A Megbízott honlapján fellelhető valamennyi tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat (a továbbiakban együttesen a 
Tartalom) a Megbízott kizárólagos szellemi tulajdona, illetve rendelkezik a jogtulajdonos hozzájárulásával e tartalmak 
közzétételére.  

6.2. A Megbízott vagy tulajdonosa által működtetett honlapokon lévő valamennyi tartalmat védi a jog. A honlapok (Tartalom) 
látogatói, a Megbízott regisztrált felhasználói a honlapok Tartalmát kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulása 
alapján használhatják fel bármely egyéb, a jelen szerződésben kifejezetten meg nem határozott célra.  

6.3. A Megbízott vagy tulajdonosa által működtetett honlapokra vagy azok oldalaira mutató linkeket a Megbízott előzetes 
hozzájárulása nélkül el lehet helyezni. A linkelési lehetőség csak a teljes oldalra vonatkozhat. A Megbízott nem engedélyezi a 
link olyan elhelyezését, amely azt a látszatot kelti, hogy az a Megbízott honlapja, vagy annak tartalma más honlap közvetlen, 
vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg. A Megbízott hivatkozott honlapja: www.gr8auctions.hu 

6.4. A Megbízott az esetleges hálózati/informatikai hibákból eredő károkért felelősséget nem vállal, felelősségét kizárja az 
adatátviteli vonalakat működtető társaságok szolgáltatásaiból adódó hibákért, valamint harmadik fél által a 
számítástechnikai/informatikai hálózatokat érintően intézett szándékos károkozást célzó tevékenységekért (így különösen: 
jogosulatlan adatszerzés, vírustámadás stb.). Az informatikai hálózatok, vonalak használata a Vevők saját felelősségére 
történik. 
 

7. Vegyes rendelkezések 
 

7.1. A Megbízott fenntartja a jogot a jelen ÁSZF előzetes értesítés nélküli módosítására vagy az árverés megszüntetésére, azonban 
a módosítást vagy megszüntetést ugyanolyan módon köteles nyilvánosságra hozni, amellyel a jelen szerződés általános 
feltételei közzétételre kerültek. A módosításról szóló tájékoztatás a közzétételre kerül a Megbízott honlapján, az erre a célra 
szolgáló felületen, a Megbízott által a regisztrált felhasználók részére a megadott e-mail címre kiküldött hírlevél útján, vagy az 
adott napi árverés napján.  
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7.2. Az árverés résztvevője nem jogosult az árveréssel kapcsolatos költségei megtérítésére, ilyet nem igényelhet a Megbízott felöl. 
7.3. A Megbízott jogosult az árverés résztvevőinek valamennyi benyújtott ajánlatát indoklási kötelezettség nélkül visszautasítani. 
7.4. A Megbízott jogosult, indoklási kötelezettség nélkül, résztvevőt, jelentkezőt az árverésről kizárni. 
7.5. A jelen szerződés mindenkor hatályos feltételei a www.gr8auctions.hu honlapon és az árverés megrendezésének napjának 

kerülnek nyilvánosságra. 
7.6. A Megbízott fenntartja a jogot, hogy vis major esetén (háború, sztrájk, elemi csapás, üzemzavar, stb.) szerződésének részben 

vagy teljesen történő teljesítésétől kártérítés nélkül elálljon, vagy a teljesítést felfüggessze. 
7.7. A jelen szerződésben meghatározott ügylettel kapcsolatban sajtónyilatkozatot tenni, közleményt kiadni, reklámozni stb., 

kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. 
7.8. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a jelen szerződés további 

részének érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja. 
7.9. Kivéve, ha a jelen szerződés ellentétes rendelkezést tartalmaz, a jelen szerződés kötelező érvényű a Szerződő Felekre, azok 

jogutódaira és engedményeseire. 
7.10. A jelen szerződés bármelyik rendelkezéséről – ráutaló magatartással vagy másként – történő lemondás nem minősül bármelyik 

másik rendelkezésről történt lemondásnak (akár hasonló jellegű az, akár nem), sem pedig végérvényes jogfeladásnak, hacsak 
ezt a Szerződő Felek által cégszerűen aláírt, rájuk nézve kötelező erejű okirat kifejezetten így nem írja elő. 

7.11. A Szerződő Felek kijelentik, hogy nem kezdeményeztek maguk ellen, illetve más személy sem kezdeményezett velük szemben a 
Magyar Köztársaság, illetve az Európai Unió más tagállamának illetékes bíróságán csődeljárást, felszámolási- vagy 
végelszámolási eljárást, továbbá a Szerződő Felek egyike sem tett semmilyen intézkedést ennek engedélyezése érdekében, és 
nem értesült arról, hogy bármely személy ilyen eljárást kezdeményezett volna. 
 

8. Joghatóság, alávetéses illetékesség 
 

8.1. A jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
8.2. A jelen Általános Szállítási Feltételekkel kapcsolatos bármely esetleges jogvita esetén a Szerződő Felek magukat a Szolnoki 

Városi Bíróság, illetve összeghatártól függően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá. 
8.3. A jelen szerződés a magyar állampolgárságú természetes személyek vagy magyar nyilvántartásba vett gazdálkodó személyek 

közötti ügyletekre vonatkozik. Más állampolgárságú személyekkel egyedi feltételek alapján kerül megkötésre a vonatkozó 
adásvételi szerződés. Amennyiben a gépjármű a Magyar Köztársaság területéről elvitelre kerül, az ezzel kapcsolatos okmányok, 
engedélyek stb. intézése a vevő feladata, kötelezettsége és felelőssége. 
 

 
Budapest, 2015.12.01. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adatkezelési szabályzat 
 

 
A jelen szabályzatot a GR8 auctions Kft. adta ki a hatályos 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról) rendelkezései alapján. 
 
A szabályzat hatálya kiterjed a GR8 auctions Kft. (a továbbiakban az adatkezelő) által végzett minden olyan adatkezelésre és 
adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozik. A szabályzatot a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és 
adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell. 
 
Fogalom meghatározások: 
 
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható 
természetes személy; 
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 
3. különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással 
összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó 
személyes adat; 
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot 
ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 
keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti  
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra 
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez; 
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, 
illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan 
vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így 
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása 
céljából; 
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adatokon végzik; 
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 
adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok 
feldolgozását végzi; 
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, 
illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 



20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá 
eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az 
az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
 
Az adatkezelés alapelvei 
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető. 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek. 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - 
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
 
A honlap látogatója azzal, hogy a személyes adatait Önként a honlap tulajdonosának rendelkezésére bocsájtja, kifejezetten 
elismeri, hogy a jelen szabályzatot elolvasta és annak rendelkezéseit maradéktalanul elfogadta, erre tekintettel járul hozzá a 
személyes adati kezeléséhez. 
 
Az adatbiztonság követelménye 
 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre 
vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve 
tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt 
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok  
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja 

- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő 

használatának megakadályozását; 
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával 

mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus 

adatfeldolgozó rendszerekbe; 
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 
tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely 
a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 
 
7. Adattovábbítás külföldre 
 
Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor 
továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha 

- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy 
- az adatkezelésnek a törvényi feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint 

feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 



A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha 
- az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy 
- a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, 

valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó 
nemzetközi szerződés van hatályban. 

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 
 
8. Az adatkezelés korlátai 
 
Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes 
adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat 

- kezelésének lehetséges célját, ami tájékoztatók és reklámanyagok küldése; 
- kezelésének lehetséges időtartamát, a kezelés időtartama legfeljebb öt év, vagy ha a jogosult kéri, ennél rövidebb idő; 
- továbbításának lehetséges címzettjeit, más személyhez nem kerül továbbításra a személyes adat; 
- érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy 
- kezelésének egyéb korlátozását (a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő 

adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és 
módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja. 

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha 
ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta. 
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes 
adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról. 
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról. 
 
Adatfeldolgozás 
 
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az 
adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért 
az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az 
adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 
adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az 
adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti 
tevékenységben érdekelt. 
Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak 
akkor kerülhet sor, ha a döntést 

- valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy 
- olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja. 

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről 
és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani. 
 
Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során 
 
Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel. A személyes adat érintettel 
való kapcsolatának megállapítását - mihelyt a kutatási cél megengedi - véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig 
is külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására 
alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges. A tudományos 
kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha 

- az érintett ahhoz hozzájárult, vagy 
- az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges. 

 
Az érintettek jogai és érvényesítésük 
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, valamint 
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 
 



Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját 
és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat. E bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és 
ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében 
személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.  
 
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető 
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a 
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben 
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett 
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
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. 
A személyes adatot törölni kell, ha 

- kezelése jogellenes; 
- az érintett írásban kéri; 
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

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. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, 
ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem 
állapítható meg egyértelműen. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 
érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
 
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén; 

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik; valamint 

- törvényben meghatározott egyéb esetben. 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, 
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett 
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek e bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az 
adatkezelő e bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 
30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

 

 
Budapest, 2015.12.01. 

 


