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1.  Bevezetés 

A jelen Általános Felhasználási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Molnár József e.v. 

(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://habaho.hu/ internetes oldalon 

(továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) 

igénybevételének, a Szolgáltatások igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) általi és a 

weboldal használatának feltételeit tartalmazza. 

A Weboldal használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet. 

 

2.  Szolgáltató adatai 

Név: Molnár József e.v. 

Székhely: 2314 Halásztelek, Madách Imre u. 8. 

Adószám: 66668754-1-33 

Nyilvántartási szám: 37398304 

E-mail: info@habaho.hu 

Honlap: https://habaho.hu/ 

A bejegyző bíróság neve: Pest Megyei Kormányhivatal, szigetszentmiklósi járási hivatal, 

okmányirodai osztály 

 

3.  Tárhely szolgáltató adatai 

Név: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. 

Adószám: 12188224-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-563212 

E-mail: info@hostit.hu 

Honlap: https://hostit.hu/ 

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Telefon: +361-450-1222 

Fax: +361-450-1223 

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

 

4.  Általános fogalmak 

• WEBOLDAL: A https://habaho.hu/ domain név alatt, magyar nyelven üzemeltetett 

weboldal, ahol a Szolgáltató hirdetési helyet biztosít a Weboldal Felhasználói részére 

használt baba- és gyerekholmi hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb 

szolgáltatásokat nyújt. 

• TERMÉK: Használt baba- és gyerekholmi, amely az adásvétel tárgya, összhangban a jelen 

Szabályzattal és a hatályos jogszabályokkal. 

• FELHASZNÁLÓ: A Weboldal Szolgáltatásainak igénybe vevője, a Weboldal használója. 
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• ELADÓ: Az a Felhasználó, aki a Weboldalon terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából 

hirdetést feltölt általa meghatározott feltételekkel. 

• VEVŐ: Az a Felhasználó, aki a Weboldalon meghirdetett terméket kívánja megvásárolni az 

Eladó szándéka szerint meghatározott feltételekkel. 

• ADÁSVÉTEL: Az a folyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik és a termék átadásával 

ér véget. 

• HIRDETÉS: Az adásvétel feltételeit, valamint az adásvételre szánt termék adatait, 

tulajdonságait tartalmazza. 

 

5.  Szolgáltatás igénybevétele 

A Weboldal minden Szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe. 

A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. 

 

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes, természetes személyek 

vehetik igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elismeri, hogy cselekvőképes, 

természetes személy. 

 

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével (regisztráció esetén, a regisztráció 

során kifejezett nyilatkozattal) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen 

Szabályzatot, az annak részét képező Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá 

kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. 

 

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével (regisztráció esetén, a regisztráció 

során) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a 

Weboldal használata során begyűjtött adatokat (például a Weboldal meglátogatott lapjainak 

listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó 

információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói 

információk) rögzíti és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra 

felhasználja. 

 

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön 

létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően. A 

szerződéskötés nyelve magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a 

szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan 

elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. 

 

A Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a 

Felhasználó e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként. 
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6.  Regisztráció 

A Weboldalon bizonyos Szolgáltatások kizárólag regisztrációval, más Szolgáltatások 

regisztráció nélkül is elérhetőek. 

 

6.1.  Regisztráció kezdeményezése 

A regisztráció a Felhasználó által meghatározott felhasználónév, e-mail cím és jelszó 

megadásával történik. 

A megadott felhasználónév mindenki számára publikussá válik, ami a későbbiekben NEM 

módosítható. 

A megadott e-mail cím a Felhasználó hitelesítésére szolgál, így az mások számára nem lesz 

látható, ami a későbbiekben módosítható. 

A megadott jelszó kizárólag a Felhasználó számára ismert, úgynevezett egyirányú kódolással 

(hash) van tárolva a Szolgáltató adatbázisában, ami a későbbiekben módosítható. 

 

A regisztráció kezdeményezését követően a Szolgáltató a regisztráció érvényesítésre szolgáló 

e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Felhasználónak a következő nap 

éjfélig van lehetősége érvényesíteni regisztrációját, ellenkező esetben a kérelem törlésre 

kerül. A regisztráció érvényesítésével és annak a Szolgáltató által a Weboldalon történő 

visszajelzésével felek között az online szerződés ráutaló magatartással jön létre. 

 

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A 

Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatok 

köre nem valós elemeket is tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy 

teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Weboldal használatából kizárni, 

regisztrációját törölni. 

 

A regisztrációkor megadott felhasználónévnek a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

- minimum 3, maximum 20 karakter, 

- a magyar ABC nagy és kis betűi, ékezet és szóköz nélkül; illetve arab számok 

- nem tartalmazhat konkrét elérhetőséget, trágár, obszcén kifejezést. 

Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, vagy 

a Szolgáltató informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, a 

Szolgáltató jogosult azt elő- és/vagy utótaggal, alulvonással kiegészíteni, illetve jogosult a 

Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót 

a Weboldal használatából kizárni, regisztrációját törölni. 

 

Amennyiben a Felhasználó megadott személyes adataiban változás történik, a Felhasználó e 

változásokat köteles személyes profiljában átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a 

Felhasználót terheli. 
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6.2.  Regisztráció törlése 

6.2.1.  A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációja törlését, amely a Szolgáltatóval 

létesített jogviszonya megszűnését eredményezi a törlés kezdeményezésének napjától 

számított legkésőbb 14. napra (felmondási idő). A felmondási idő alatt a Felhasználó 

regisztrációhoz kötött cselekményeket már nem végezhet. A regisztráció törlésével a 

Felhasználó hirdetései, üzenetei eltávolításra kerülnek a Weboldalról, így azok többé nem 

lesznek elérhetőek. A regisztráció törlését követően a Felhasználó személyes adatait a 

Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján kezeli. 

 

6.2.2.  A Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználót haladéktalanul, akár értesítés és 

indoklás nélkül törölni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó 

jelen Szabályzatot megsértette. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési 

igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltatónak esetlegesen okozott kárt megtéríteni. A 

regisztráció törlésével a Felhasználó hirdetései, üzenetei eltávolításra kerülnek a Weboldalról, 

így azok többé nem lesznek elérhetőek. A regisztráció törlését követően a Felhasználó 

személyes adatait a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján kezeli. 

 

6.2.3.  A Szolgáltató jogosult arra, hogy a passzív felhasználók regisztrációját törölje. Passzív 

felhasználónak minősül az a Felhasználó, akinek a Weboldalra történő utolsó belépése 

időpontjától számítva legalább 180 nap eltelt. A Szolgáltató a passzív felhasználót a 

regisztráció törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról a Felhasználó által 

megadott e-mail címen értesíti. A Felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció 

törlésének várható időpontja között a Weboldalra történő belépése a felhasználó passzív 

állapotát megszünteti. 

A regisztráció törlésével a Felhasználó hirdetései, üzenetei eltávolításra kerülnek a 

Weboldalról, így azok többé nem lesznek elérhetőek. A regisztráció törlését követően a 

Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján 

kezeli. 

 

7.  Hirdetések kezelése 

A Weboldal által biztosított hirdetési lehetőség, valamint a hirdetésekre történő 

jelentkezéshez biztosított üzenetküldő rendszer használata kizárólag regisztrációval történhet. 

 

7.1.  Hirdetések feladása 
A Felhasználó korlátlan számú hirdetést tölthet fel és szerkeszthet díjtalanul a Szolgáltató által 

a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel, 

amelyhez a Szolgáltató kereső- és szűkítő rendszert üzemeltet.  

 

A termék adatlapján meg kell jelölni a termék pontos, valósággal megegyező adatait, 

tulajdonságait. Az Eladó köteles minden vételárat terhelő költséget feltüntetni (pl. szállítási 

költség). Az Eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres adásvétel 
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esetén a terméket a termék adatlapján megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a 

Vevőnek. 

A Felhasználó által feltöltött hirdetéseket a Szolgáltató a feltöltéskor megadott település és 

termékkategóriától eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. 

A Szabályzatnak megfelelő hirdetéseket a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán 

belül közzéteszi, és 60 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon. 

 

7.1.1.  Hirdetésfeladás alapfeltételi 

A Szolgáltató a Weboldalon a Felhasználó által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel 

kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy 

jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és 

megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet 

harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére. 

 

A Weboldalon kizárólag cselekvőképes, természetes személyek hirdethetnek. 

Vállalati, Céges, Üzleti hirdetésnek minősülő hirdetések feladása nem megengedett a 

Weboldalon. 

Hirdetést reklám-marketing célokra nem lehet használni, az ilyen jellegű hirdetések nem 

megengedettek a Weboldalon. 

 

A Weboldalon meghirdetett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében 

forgalomba hozható termék lehet. A Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja egyes 

termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék a mindenkor 

hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban 

meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a 

hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a 

jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és 

feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, 

harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a 

termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a 

szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű 

termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles 

termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély 

birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. 

A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem 

másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik. 
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7.1.2.  Meghirdetett termék alapfeltételei 

Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha a több terméket 

egyben, egy közös árral szeretné eladni (csomag). 

Tilos ugyanazt a terméket több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően 

adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Tilos ugyanazt a terméket 

különböző kategóriákban vagy településen hirdetni. 

A Weboldalon megjelenő hirdetések kizárólag magyar nyelvűek lehetnek. 

• Kép: A hirdetésben szereplő képek kizárólag saját készítésűek lehetnek, és kizárólag a 

hirdetett terméket kell ábrázolniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, 

nevével, vízjelével ellátott képek kihelyezése nem megengedett. A Szolgáltató jogosult a 

képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. 

• Termék neve: A termék megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a 

magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. 

• Termék ára: A Weboldalon feltüntetett árak bruttó árak. 

• Termék helye: A települést irányítószámának megadásával szükséges megjelölni, ahol a 

termék megtalálható. 

• Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az 

adott terméket. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetést a 

megfelelő kategóriába áthelyezni. 

• Termék leírása: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. 

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre kell vonatkozniuk. Tilos másik 

hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben. 

A Felhasználó tudomásul veszi, és elismeri, hogy személyes adatokat (pl. elérhetőség) 

kizárólag saját felelősségre tesz közzé a termék leírásában. 

 

7.2.  Hirdetésre jelentkezés 

A hirdetésekre való jelentkezés a Szolgáltató által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren 

keresztül is történhet, a hirdetésben megadott elérhetőségek mellett. 

Az üzenetküldő rendszer használatának feltételei: 

A Weboldalon már regisztrált felhasználó korlátlan számú üzenetet küldhet, de kizárólag az 

adott termék adásvételével kapcsolatban. 

Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új 

üzenet érkezéséről a Felhasználó e-mail értesítést kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén 

keresztül folytatott kommunikációt a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. 

(Kommunikációnak minősül minden írásbeli üzenet, fénykép, videó, illetve az üzenetben 

elküldött bármely csatolmány.) Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenet egységei törlésre 

kerülnek a Szolgáltató által az üzenet feladásától számított 30 nap elteltével. A Szolgáltató 

nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a 

Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.  

Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén 

folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, a Szolgáltató jogosult a 

Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését korlátozni, súlyos esetben a regisztrációját törölni. 
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7.3.  Hirdetések törlése 

7.3.1.  A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek. 

Sikeres eladás esetén a Felhasználó köteles a megjelölt hirdetést törölni. 

A hirdetés törlésével a Felhasználó megjelölt hirdetése eltávolításra kerül a Weboldalról, így 

az többé nem lesz elérhető. A hirdetés törlését követően a Felhasználó hirdetésének adatait a 

Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján kezeli. 

 

7.3.2.  A Szabályzatnak megfelelő hirdetéseket a Szolgáltató 60 nap időtartamra teszi 

elérhetővé a Weboldalon. A Szolgáltató a Felhasználót a hirdetés lejárásának időpontjáról, és 

annak törlési szándékáról a megadott e-mail címen értesíti. A Felhasználónak az e-mail 

kiküldése és a hirdetés törlésének várható időpontja között a Weboldalra történő belépést 

követően lehetősége van meghosszabbítani hirdetését. 

A hirdetés törlésével a Felhasználó megjelölt hirdetése eltávolításra kerül a Weboldalról, így 

az többé nem lesz elérhető. A hirdetés törlését követően a Felhasználó hirdetésének adatait a 

Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján kezeli. 

 

7.3.3.  A Szolgáltató jogosult a Weboldalra feltöltött hirdetést haladéktalanul, akár értesítés és 

indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó regisztrációját törölni, amennyiben a 

Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. 

A hirdetés törlésével a Felhasználó megjelölt hirdetése eltávolításra kerül a Weboldalról, így 

az többé nem lesz elérhető. A hirdetés törlését követően a Felhasználó hirdetésének adatait a 

Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján kezeli. 

 

8.  Követések, Kedvencek, Felhasználói visszajelzések 

A Felhasználónak lehetősége van a többi Felhasználót követni. Amennyiben egy Felhasználó 

követ egy másik Felhasználót, abban az esetben, ha a követett Felhasználó új terméket tölt 

fel, a követő Felhasználó naponta egyszeri értesítést kap a követett Felhasználó által feltöltött 

hirdetések darabszámáról. 

- A követéseket a követő Felhasználó tudja saját magának bármikor törölni. 

- Ha a követett Felhasználó törlésre kerül, a követések közül is eltávolításra kerül. 

 

A Felhasználónak lehetősége van a hirdetéseket kedvencnek jelölni.  

- A kedvencnek jelölt hirdetéseket a Felhasználó tudja saját magának bármikor törölni. 

- Ha a kedvencnek jelölt hirdetés törlésre kerül, a kedvencek közül is eltávolításra kerül. 

 

A Weboldal Felhasználói visszajelzést készíthetnek egymásról. A Felhasználó visszajelzését 

köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy visszajelzése minden regisztrált 

Felhasználó számára elérhetővé válik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók 

között hagyott visszajelzésekről. 
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9.  A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása 

A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan 

regisztráció, hirdetés, tartalom eltávolításáról, amelyre vonatkozóan a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelően bejelentést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor 

hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető 

személyek felelősségre vonása érdekében. A törlését követően a Felhasználó személyes 

adatait a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján kezeli. 

 

9.1.  A Weboldalon az alábbi termékek hirdetése tilos 

• Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba 

hozott termék. 

• Hamis, vagy hamisított termék. 

• Anyatej. 

• Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör 

részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy 

bármely, ezekhez hasonló hatású szer. 

• Olyan termék, amely önmagában, vagy a termék hirdetése által bármilyen módon sérti 

valamely harmadik fél jogait, ideértve a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, 

személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést. 

• Olyan termék, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és 

nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot. 

• Olyan termék, ami egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi 

jogainak megsértésére alkalmas. 

• Továbbá minden olyan termék, ami nem a Weboldal termékkörének megfelelő.  

 

9.2.  A Weboldalra tilos olyan hirdetés, vagy bármilyen tartalom közzététele, 

amely 

• jogszabályba ütköző, vagy jogellenes; 

• bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; 

• jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző 

cselekményre hív fel vagy arra buzdít; 

• mások jogát vagy jogos érdekeit sérti; 

• megtévesztő információt tartalmaz; 

• gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti 

konfliktusra adhat okot; 

• egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak 

megsértésére alkalmas; 

• fizetős reklámnak minősül; 

• kereskedelmi jellegű; 

• tudatosan kárt okozhat a Felhasználóknak. 
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9.3.  A Weboldalon az alábbi tevékenységek, megnyilvánulások tiltottak 

• Jó ízlést sértő megnyilvánulások (káromkodás, rasszizmus, felbujtás stb...). 

• Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű megnyilvánulások. 

• Mások szidalmazása, más Felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. 

• Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, 

illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk 

megjelentetése. 

• Terrorizmusra vagy bűncselekmény elkövetésére ösztönző tevékenység, vagy ezekre 

ösztönző megnyilvánulások. 

• Továbbá minden olyan tevékenység, megnyilvánulás, ami a hétköznapi normáktól eltérő. 

 

9.4.  A Weboldal nem rendeltetésszerű használatának minősül továbbá, ha 

• a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni 

anélkül, hogy erre jogosult volna; 

• a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve 

olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít 

meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött; 

• a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen 

célokra használja a Weboldalt; 

• a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, 

illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az a Szolgáltató jogait, jó hírnevét, üzleti 

érdekeit, általános megítélését sérti vagy sértheti; 

• a Felhasználó a Weboldalt olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, 

jogos érdekét sérti vagy sértheti; 

• a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal 

módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű 

működtetését; 

• a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba 

ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemletetéséhez használt szerverek 

leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi. 

 

10.  Felelősség 

A Weboldal működtetését a Szolgáltató a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint 

végzi. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon tett, nem tőle származó 

felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés 

létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével 

kapcsolatban. 

 

A Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles 

ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Szolgáltató 

jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 
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A Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy 

egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért 

kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Szolgáltató ezen tartalmakért nem felel, és 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, 

továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni. 

 

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldal 

általa közzétett információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és 

jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató a Weboldal működtetését az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek (továbbiakban Elkertv.) 

megfelelően végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba 

ütközhet, jogosult; illetve az Elkertv.-ben meghatározott esetekben a szabályok szerint köteles 

a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes 

tevékenységének megakadályozására. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden abból eredő 

kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy 

bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött bármilyen 

tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét. 

 

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználónak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé 

váló káros tartalmak, így vírusok okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. 

 

A Szolgáltató nem felelős továbbá a Felhasználó által megadott adatok hiányosságáért, vagy a 

hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. 

 

A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés, 

tartalom eltávolításáról, amelyre vonatkozóan a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak 

megfelelően bejelentést kap. 

 

A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a 

hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. 

 

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor 

a Felhasználó köteles mentesíteni a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és 

kártérítés alól. 

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által a Weboldalon hirdetett termékek 

minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek ellenőrzéséért, a 

Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a 

Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Weboldal 
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által ajánlott szállítási lehetőségeket a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe és 

elismeri, hogy a Szolgáltató nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért. 

 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 

személy vagy bármely hatóság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve 

eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést 

megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, 

amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 

összefüggésben éri. 

 

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően 

veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatai a valóságnak 

megfelelnek. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott 

téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. 

 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos 

elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos 

működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató nem vállal 

felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független 

körülmények okoznak. 

 

11.  Szerzői jog 

A Weboldal bármely eleme, tartalma, valamint a Szolgáltatások által elérhető tartalom szerzői 

jogi védelem alatt áll. 

Tilos a Weboldal egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, 

kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten ehhez írásban hozzájárul. 

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 

Felhasználó által szolgáltatott elemeket (hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Szolgáltató 

ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben felhasználja, 

másolja, tárolja az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján. A felhasználási jog kizárólagos, 

a Szolgáltató jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. 

A Szolgáltató a Weboldal tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes 

értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja. 

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi 

vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős. 

 

12.  Adatkezelés, Cookie (süti) 

A Szolgáltató a személyre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot, úgynevezett cookie-t (sütit) helyezhet el. A Weboldal használatával a 

Felhasználó elfogadja, hogy a számítógépén a Szolgáltató cookie-t helyezzen el. 
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A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése kiemelt fontosságú, és elsődleges 

követelmény. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban 

leírtak alapján kezeli, és kizárólag a hatóságok részére, és csak a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően teszi elérhetővé. 

A Szolgáltató mindent megtesz az adatok biztonságáért, azonban nem tud felelősséget vállalni 

az esetleges hacker támadásokért. 

 

Részletes információ az Adatkezelési Tájékoztatóban! 

 

13.  Panaszkezelés 

A Szolgáltató a panaszkezelést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

rendelkezései szerint végzi. 

 

13.1.  A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, jogsértéssel kapcsolatos 

panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban a Weboldalon az e célra szolgáló online 

felületen fogadja: https://habaho.hu/kapcsolat 

Ezen kívül a Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségeken. A Szolgáltató a székhelyen 

személyesen nem fogad panaszokat! 

A panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató írásban, a Felhasználó által megadott e-

mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. 

A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 

a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított 

határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg. 

 

13.2.  A Weboldal Szolgáltatásait érintő panaszokkal a Felhasználó a fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye 

szerint illetékes békéltető testületnél (http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy 

ennek hiányában a Pest Megyei Békéltető Testületnél eljárást kezdeményezhet. 

 

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: 

Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81 

Telefon: +361-269-0703 

Fax: +361-269-0703 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap: 

http://www.panaszrendezes.hu/ vagy http://www.pestmegyeibekelteto.hu/ 

Panasz elektronikus beadása: 

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes vagy  

http://www.pestmegyeibekelteto.hu/homepage/index.php/panaszkuldes 
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13.3.  Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, 

azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr alatt található online vitarendezési 

platformon keresztül. 

 

13.4.  A Felhasználó a Weboldal Szolgáltatásait érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi 

hatóság eljárását is kezdeményezheti: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535 

 

Európai Fogyasztói Központ (EFK) elérhetőségei: 

Cím: 1088 Budapest (Magyarország), József körút 6. 

Telefon: +361-459-48-32 

Fax: +361-210-25-38 

E-mail cím: info@magyarefk.hu 

Honlap: http://magyarefk.hu/ 

 

13.5.  A Felhasználó az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság 

eljárását is kezdeményezheti: http://nmhh.hu/tart/report/2 

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elérhetőségei: 

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75. 

Telefon: +361-457-7100 

Fax: +361-356-5520 

E-mail cím: info@nmhh.hu 

Honlap: http://nmhh.hu/ 

 

14.  Általános Felhasználási Szabályzat módosítása 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot egészben vagy részben, 

egyoldalúan módosítsa. A módosításról a Szolgáltató a Weboldal nyitó oldalán, valamint a 

Weboldal általános felhasználási szabályzatot tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználóit. A 

módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben 

elfogadja a Szabályzat módosítását is. 

Amennyiben a Felhasználó a módosítatást követően nem kívánja tovább igénybe venni a 

Weboldal Szolgáltatásait, jogviszonyát jogosult megszüntetni a Szabályzat rendelkezései 

szerint. 


