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1. Bevezetı 
 
 
Jelen szakértıi vélemény célja, hogy alapos áttekintést nyújtson az online, internetes 
szolgáltatások felhasználási feltételeinek, mint szerzıdések kommunikációjának 
(közzétételének) nemzetközi gyakorlatban bevett módjairól, így: 
 

- a szolgáltató által a felhasználónak felkínált szerzıdés megjelenítésének 
különbözı módjairól, különös tekintettel az igénybe vett szolgáltatás árának, a 
felhasználás feltételeinek megjelenítésére,  

 
- e feltételek elfogadásának vagy éppen elutasításának lehetséges módjairól, 

 
- a már létrejött szerzıdés tartalmának megváltozásáról szóló kommunikáció 

módjairól. 
 
A nemzetközi gyakorlat áttekintésével szeretnénk támpontot nyújtani az 
ingatlandepo.com és az ingatlanbazar.com oldalak által követett gyakorlat 
megítéléséhez. A szakértıi vélemény célja, hogy segítségével a szóban forgó oldalak 
által a felhasználási feltételek megjelenítésére választott megoldások elhelyezhetık 
legyenek a hazai és nemzetközi gyakorlatok rendszerében, és láthatóvá váljanak azok az 
esetleges eltérések, melyek a szóban forgó oldalak megoldásait elválasztják a 
nemzetközi gyakorlatban bevetté vált gyakorlatoktól. 
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2. Elızmények 
 
 
Az elmúlt években számos panasz fogalmazódott meg az ingatlanbazar.com, illetve az 
ingatlandepo.com címek alatt elérhetı, ingatlanhirdetések internetes megjelenítését 
lehetıvé tevı szolgáltatással kapcsolatban. A kifogások jelentıs része azt a gyakorlatot 
nehezményezte, mely alapján a szolgáltatás a 30 napos, ingyenes idıszakot követıen 
automatikusan és külön értesítés nélkül fizetıssé válik, ha a hirdetés feladója az 
ingyenes idıszak végéig nem távolítja el az általa feltett hirdetéseket. Bár a szolgáltatás 
általános felhasználási feltételei tartalmazták a szolgáltatás mőködésének leírását és a 
szolgáltatás igénybevételével járó költségeket is, a panaszok szerint a szolgáltatás 
fenntartói megtévesztı módon kommunikálták azokat a felhasználási feltételeket, 
melyek szerint a 30 napos ingyenes idıszak lejártával a szolgáltatás ahelyett, hogy 
automatikusan megszőnne, fizetıssé válik, és a feladott hirdetések a fizetés teljesítéséig 
a rendszerbıl eltávolíthatatlanná válnak. Tudomásunk szerint a panaszok egy része 
bírósági per formájában is manifesztálódott, illetve a Gazdasági Versenyhivatal is 
vizsgálatot folytatott az ügyben.1  
 
Bár a panaszok hátterében az a probléma állhat, hogy a felhasználó valamilyen okból 
úgy érzi, nem szerezhetett tudomást a szokványosnak nem nevezhetı szerzıdési 
feltételekrıl – azaz megtévesztették –, tudomásunk szerint eddig nem volt alapos 
vizsgálat tárgya, hogy az a mód, amellyel a szolgáltató a felhasználási feltételeket 
közzétette és kommunikálta, mennyire illeszkedik az online szerzıdések közzétételének 
mára már standardizálódott nemzetközi gyakorlatába. E standardok célja az, hogy a 
felhasználó alapos és lelkiismeretes tájékoztatásán keresztül biztosítsák a szolgáltató és 
a felhasználó között létrejött szerzıdés kikényszeríthetıségét.  
 
A Gazdasági Versenyhivatal határozata meglehetısen szőkszavúan foglalkozik azzal a 
kérdéssel, hogy a szolgáltatás igénybevételével létrejövı szerzıdéses kapcsolat 
létrejöttének körülményei alkalmasak voltak-e a szolgáltatást igénybe vevı fogyasztó 
megtévesztésére, és így megállapítható-e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A 
Versenyhivatal határozatában egyrészt feltárja az online szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges szerzıdés közzétételének módját, másrészt állást foglal az ügyben, hogy a 
közzététel módja okot adhat-e a fogyasztók megtévesztésére.  
 
A Gazdasági Versenyhivatal Vj-091-038/2009. számú határozata az alábbiakban 
foglalja össze a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerzıdés létrejöttének fıbb 
körülményeit az általa vizsgált, 2007.07.01-2009. 07.24 idıszakban: 
 

„84. Megállapítható továbbá az is, hogy az ÁSZF egyértelmően az a 
dokumentum, amely elıször rögzíti a fogyasztó számára az ingyenességhez, 
illetve annak megszőnéséhez kapcsolódó lényeges (a szolgáltatás 30 napig 
ingyenes, a fogyasztó feladata a hirdetés törlése,a hirdetés a 30. nap leteltével 
fizetıssé válik) információkat. 
 

                                                
1 GVH Vj-091-038/2009. számú határozat 
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87. Az ÁSZF-et a fogyasztó a regisztrációs folyamat részeként közvetetten, a 
regisztrációs szabályzatba épített linkrıl érhette el. Ekkor a szükséges 
információk körét további „klikkelésekkel” kiteljesedı, kizárólag egymásból 
elérhetı dokumentum-lánc egyes elemei tartalmazták. A sikeres regisztrációt 
követıen azonban a fogyasztó személyes postafiókjában megjelenı ÁSZF 
„fülre” kattintva az ÁSZF-et közvetlenül érhette el. Ez azt jelenti, hogy a 
fogyasztó a regisztrációt követıen a postafiók létrejöttekor minden következmény 
nélkül tájékozódhatott a szolgáltatás feltételeirıl, azaz még az elkötelezıdés – 
vagyis a hirdetés feladása elıtt – hozzájuthatott a kiemelt reklámállítás 
értelmezéséhez szükséges információkhoz.  
 
88. Amennyiben ezzel a közvetlen a tájékozódási lehetıséggel a fogyasztó nem 
élt, úgy legkésıbb a hirdetés feladásakor el kellett fogadnia a hirdetés 
feladására vonatkozó feltételeket, melynek kiemelt, elsı részében 
figyelemfelhívás jelent meg a fizetıssé váláshoz kapcsolódó lényeges 
információkról. A hirdetés feladását követıen a fogyasztónak még további 29 
napja maradt arra, hogy a személyes postafiókjából közvetlenül elérhetı 
lényeges információkat megismerje.” 

 
A fentiekre alapozva a Versenytanács megállapítja, hogy: 
 

„89. A Versenytanács álláspontja szerint a fogyasztótól – az ésszerő mértékő 
információkeresés körében elvárható, hogy a hirdetés feladásához kapcsolódó 
információkról megfelelı körültekintéssel tájékozódjon. A Versenytanács 
megítélése szerint a szükséges információkat az ÁSZF tartalmazta. Jelen esetben 
kiemelendı, hogy nem egy bonyolult, összetett ÁSZF-rıl van szó, a 
fogyasztóknak nem egy széleskörő, pl. kommunikációs kampány részeként 
közzétett tájékoztatásokat kellett megismerniük. Nem is arról van szó, hogy a 
honlap elért részén a reklámban megtévesztésre alkalmas tájékoztatás 
pontosítását olvashatta az ide külön ellátogató fogyasztó, amelyekre klikkelve 
viszonylag nagy mennyiségő pótlólagos információhoz juthatott.  
 
90. A Versenytanács megjegyzi, ismert elıtte az Internet használat során 

kialakuló „automatizmus”, amely a fogyasztókat gyors döntésre, azonnali 

„klikkelésre” sarkallja, továbbá azt sem tartja kizártnak, hogy a vizsgált 

honlapok szerkesztési elvei (lásd. eladási funkcióhoz kapcsolt tájékoztatás, a 

dokumentum-lánc alkalmazása) erre az automatizmusra „ráerısítettek”. 

Ugyanakkor a Versenytanács azt a fogyasztói magatartást kívánja támogatni, 

amikor fogyasztók megfelelıen, a racionális és indokolt keresési költségek 

szem elıtt tartásával tájékozódnak egy általuk igénybe vett, vagy venni kívánt 

szolgáltatás lényeges feltételeirıl.  
 
91. A Versenytanács a vizsgálat által feltárt tények alapján a versenyjog 
eszközeivel történı beavatkozást jelen esetben nem tartja indokoltnak.” 
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Továbbá: 
 

„116. A továbbiakban az értékelendı, hogy a szolgáltatás lényeges feltételeirıl a 
fogyasztók milyen módon tájékozódhattak. E körben a Versenytanács fenntartja 
a Tpvt. körében kifejtetteket, azaz a szolgáltatás igénybevételéhet kapcsolódó 
lényeges információk elérésére, a racionális mértékő tájékozódásra a 
fogyasztóknak a regisztrációt illetve a hirdetés feladását követıen lehetıségük 
volt.” 

 
A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a „a vizsgált honlapok szerkesztési elvei (lásd. 
eladási funkcióhoz kapcsolt tájékoztatás, a dokumentum-lánc alkalmazása)” hol 
helyezkednek el a szerzıdéses feltételek megjelenítésére alkalmazott, hazai és 
nemzetközi megoldások gazdag palettáján, és mennyire felelnek meg azoknak az 
alapelveknek, melyek az elmúlt években ajánlások, bírósági döntések és az iparági best 
practice formáiban kikristályosodtak.  
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3. Az elektronikus felhasználási szerzıdések kommunikációjának 
hazai és nemzetközi gyakorlata  
 
Az interneten keresztül igénybe vehetı szolgáltatások esetében a szolgáltató és a 
szolgáltatást igénybe vevı felhasználó között többféle módon jöhet létre szerzıdéses 
kapcsolat. Az esetek egy részében a felhasználó a szolgáltatás igénybevételével fogadja 
el a szolgáltató által meghatározott szolgáltatási feltételeket. E feltételek jellemzıen 
ingyenes szolgáltatások igénybevételének egyes körülményeit rendezik, és az angol 
nyelvő irodalomban ún. browse-wrap licencek néven ismeretesek. Ezzel szemben az 
angol nyelvő szakirodalomban ún. click-wrap szerzıdésekként ismert szerzıdések 
esetében a szolgáltató által felkínált szerzıdési feltételeket a felhasználónak 
egyértelmően el kell fogadnia, jellemzıen a szerzıdési feltételek közelében elhelyezett, 
az elfogadást explicit módon is kimondó szövegrészlet mellett megtalálható, az 
elfogadás (vagy elutasítás) jelzését lehetıvé tevı technikai eszköz (ún. check-box) 
használatával. Amíg a felhasználó egy egérkattintással nem fogadja el a feltételeket, 
addig nincs lehetısége a szolgáltatás igénybevételére.  
 
Mivel a kérdéses ügyben click-wrap licenc használata történt, ezért a továbbiakban a 
szerzıdések e típusával foglalkozunk. 
 
A click-wrap szerzıdések esetében mind a szerzıdés megismertetésének, mind a 
szerzıdés elfogadásának többféle technikai megoldása létezik. A következıkben ezeket 
fogjuk áttekinteni és példákon keresztül illusztrálni.  

 

3.1. Az online szerzıdési feltételek megjelenítésének módja 
 
Az online szolgáltatások igénybevételéhez jellemzıen általános szerzıdési feltételek 
elfogadása szükséges, azaz olyan feltételeké, melyeket: (1) a szolgáltatás nyújtója 
jellemzıen elıre, (2) egyoldalúan alakít ki; (3) meg nem határozott számú jövıbeni 
szerzıdés megkötése érdekében. A különbözı szolgáltatások igénybevételéhez 
kapcsolódó szerzıdési feltételek eltérı hosszúságúak és komplexitásúak. A 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a szerzıdési feltételek megjelenítése, a 
felhasználók felé történı kommunikációjuk módja elsısorban nem e szerzıdésszövegek 
bonyolultságától függ, hanem a szolgáltató abbéli igyekezetét tükrözi, hogy 
mennyire kívánja e feltételeket a felhasználó felé egyértelmően, áttekinthetıen, 
érthetıen, könnyen befogadható, egyszóval transzparens formában 
kommunikálni.2  

                                                
2 A felhasználási feltételek transzparenciája csak részben tekinthetı a szolgáltató által a felhasználó felé 
tett gesztusnak. Egy áttekinthetı módon kommunikált feltételrendszer képes a felhasználók viselkedését 
pozitív irányba befolyásolni, s ezzel csökkenteni a szolgáltató költségeit és kockázatát. Erre a legjobb 
példát az apróhirdetés oldalak és elektronikus piacterek jelentik, ahol a szolgáltatónak elemi érdeke, hogy 
tisztán és érthetıen kommunikálja a felhasználói felé, hogy milyen elvárásai vannak a feladott 
hirdetésekkel kapcsolatban. Amennyiben ezt a kommunikációs sikerrel folytatja le, úgy kevesebb 
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Ilyen módon kommunikált felhasználási feltételekre a [2, 9. és 10. ábrán] láthatunk 
példákat. 
 
Az áttekinthetetlen módon, nehezen befogadható nyelven, esetleg pontatlanul és 
hiányosan kommunikált felhasználási feltételek ezzel szemben tükrözhetik a szolgáltató 
hanyagságát, azt, hogy (például a piaci ereje miatt) közömbös számára, hogy a 
felhasználói mit értenek meg a felhasználás szabályaiból, de utalhatnak olyan 
szolgáltató szándékra is, mely a felhasználó számára elınytelen felhasználási feltételek 
elrejtését célozza. Az online világban a szerzıdés hagyományosan „apróbetős” 
záradékai obskurus, esetleg nem mőködı linkek alatt, nehezen elérhetı felületeken 
jelennek meg. 
 
Az elmúlt évtizedekben kialakult a szerzıdési feltételek kommunikálására a mérvadó 
iparági gyakorlat. Ez az alábbiakban foglalható össze: 
 

- Gyakori megoldás, hogy a felhasználási feltételeket tartalmazó szerzıdés 
szövege az elfogadásról rendelkezı felületen közvetlenül nem jelenik meg, 
csupán egy, a szerzıdést tartalmazó oldalra mutató hivatkozás látható az 
elfogadást jelzı technikai eszköz mellett. [ 

-  
- 1. ábra: A vatera.hu elektronikus piactéren a regisztráció egyben a felhasználási 

feltételek elfogadását is jelenti. A szerzıdés szövege linken keresztül érhetı el, a 
szerzıdés szövege felugró ablakban jelenik meg, jól áttekinthetı módon és 
méretben.] 

 
- Szintén gyakori megoldás, hogy a felhasználási szerzıdés szövege az elfogadást 

lehetıvé tevı technikai eszközzel egy felületen jelenik meg. Ennek kétféle 
standardizálódott megoldása is lehetséges. 

 
1) A szerzıdés szövege a felület tipográfiájába, megjelenésébe 

illeszkedıen, folytonos szövegként válik megismerhetıvé. Ebben az 
esetben a felhasználónak szükségszerően végig kell gördítenie az oldalt, 
ha a képernyıjén látni szeretné az elfogadást lehetıvé tevı technikai 
eszközt. [9. ábra: A craigslist apróhirdetés oldalon anonim módon 
(regisztráció nélkül) is lehet hirdetést feladni, a hirdetésfeladás elıtt 
azonban felugrik csak a feltételeket egyértelmően és transzparens módon 
kommunikáló oldal, ahonnan csak a feltételek elfogadásával lehet tovább 
lépni.] 

 
2) A szerzıdés szövege a felületbe ágyazottan, egy erre a célra szolgáló 

kereten vagy ablakon belül olvasható. Itt a szerzıdés szövegének 
jellemzıen mindig csak egy kisebb részlete olvasható, a teljes szöveg 
megismeréséhez a felhasználónak a kereten belül kell gördítenie a 

                                                                                                                                          
erıforrást kell a feltételekbe ütközı hirdetések monitorozására és eltávolítására szánnia, illetve 
alacsonyabb az esetleg törvénysértı hirdetések megjelenítésébıl rá háruló jogi kockázat is. 



 
 

 
 

7 

szöveget. [3. ábra, 8. ábra, 10. ábra] E megoldás használata esetében a 
szolgáltató döntésétıl függ, hogy 

  
a) mekkora felületet biztosít a szerzıdés szövegének áttekintésére [3. 

ábra versus 10. ábra]; 
 
b) a szerzıdés elfogadását a szerzıdés szövegének áttekintéséhez köti-e 

feltételként (ez jellemzıen úgy valósul meg, hogy addig nincs 
technikai lehetıség a szerzıdés elfogadására, amíg a felhasználó – a 
szöveg gördítésével - meg nem jelenítette a szerzıdés szövegének 
minden betőjét a megjelenítésre szolgáló ablakon vagy kereten belül) 
[lásd a 8. ábrát egy ilyen megoldáshoz: A továbblépéshez 
szükséges, elfogadást lehetıvé tevı eszköz a szöveg alján látható, és 
csak a szöveg végiggörgetése után válik elérhetıvé, ezzel biztosítva, 
hogy a felhasználó legalább egyszer átfutotta a szerzıdés szövegét.]; 

 
c) lehetıvé teszi-e a szerzıdés szövegének megtekintését a kereten vagy 

ablakon kívül, a teljes képernyın;  
 

d) lehetıvé teszi-e a szerzıdés szövegének kinyomtatását. [például 3. 
ábra] 

 
- A felhasználási feltételek jellemzıen egy dokumentumban olvashatók, kivéve 

azokat a komplex feltételeket, ahol a különféle szempontok jól tagolhatók és így 
szétválaszthatók egymástól. A több dokumentumba széttagolt felhasználási 
feltételek esetében a tagolás elsıdleges célja az áttekinthetıvé tétel, minimálisan 
elvárható feltétele a különbözı dokumentumok közötti kereszthivatkozások 
precizitása, transzparenciája, követhetısége. [2. ábra: A jogi szerzıdésszöveg 
helyett itt laikus felhasználók számára is érthetı, transzparens formában 
találhatók a felhasználási feltételek. A komplex szerzıdés több oldalra is szét 
van tagolva, ezek egymással sőrőn összekapcsolt linkeken keresztül, egységes 
szerkezetben érhetık el.] 

 
 
3.1.1. A szolgáltatás árának, díjainak megjelenítése 

 
A felhasználási feltételek szempontjából különös jelentıséggel bíró részletek – így 
például a szolgáltatás ára, a különbözı díjak és költségek – megjelenítése külön 
figyelmet érdemel. A bevett iparági gyakorlat az, hogy az ár, a díjak és jutalékok a 
felhasználási feltételek részeként, a szabályzat többi részével egy oldalon kerülnek 
megjelenítésre. Ez a gyakorlat azt a célt szolgálja, hogy a felhasználónak a 
felhasználási feltételek megismerésével egy idıben, azokkal megegyezı felületen, 
minden további félreértést elkerülhetıvé tevı módon legyen lehetısége áttekinteni. Ezt 
a gyakorlatot követi az amerikai PayPal fizetési szolgáltató [17. ábra] vagy például a 
magyar expressz.hu online hirdetési oldal [18. ábra]. 
 
Külön oldalon, de a többi felhasználási feltétellel egységes szerkezetben jeleníti meg a 
különbözı szerzıdéses elemeket, így a díjakat és jutalékokat az ebay aukciós oldal. [2. 
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ábra] E megoldás különös erényét az adja, hogy a szerzıdési feltételek egymástól 
elkülöníthetı részei nem hierarchikusan kapcsolódnak egymásba – azaz bizonyos 
feltételek csak más feltételekbe ágyazottan érhetık el, hanem horizontálisan 
helyezkednek el egymáshoz képest: az összes részfeltétel minden pillanatban, 
tetszıleges dokumentumból elérhetı a felhasználó számára. 
 
A legkevésbé transzparens gyakorlat a fentiekhez képest, ha a díjak és jutalékok csak 
más dokumentumba (például a felhasználási feltételekbe) ágyazott linkeken keresztül 
érhetık el. Ilyen gyakorlatot követ például a Vatera online aukciós oldal, mely az ÁSZF 
szövegének végén elhelyezett linken keresztül teszi csak elérhetıvé az árlistáját. [1. 
ábra].  
 
Nyilvánvaló, hogy minél hosszabb az a – a Versenytanács megfogalmazását 
használva – „dokumentum-lánc” melynek végén a szolgáltatás igénybevétele 
szempontjából kulcsfontosságú információk elérhetık, minél több erıfeszítést kell 
megtennie a felhasználónak ahhoz, hogy a felhasználási feltételeket minden 
részletükben megismerhesse, annál kevésbé mondható, hogy a szolgáltató megfelel 
a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet a távollevık között kötött szerzıdésekrıl 2. § (2) 
bekezdésében elıírt egyértelmőség, közérthetıség és pontosság, valamint a távközlı 
eszköznek való megfelelıség követelményeinek. A fenti megoldásoktól való eltéréssel 
és/vagy a dokumentum-lánc hosszabbodásával továbbá egyre kevésbé teljesül a 4/2009. 
(I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a 
szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 6. § (1) bekezdésében elıírt 
követelmény, mely szerint „A szolgáltatásnak a vállalkozás által elıre meghatározott 
díjáról […], a) ha a szolgáltatás nyújtásának és megrendelésének helye megegyezik, a 
szolgáltatás nyújtásának helyén a fogyasztó számára könnyen hozzáférhetı árjegyzéken 
[…] kell tájékoztatást adni.” 

 
 

3.2. A felhasználási feltételek elfogadásának lehetséges technikái 

 
A szolgáltató által felkínált elektronikus szerzıdési feltételek elfogadásának szintén 
rögzültek az iparágban használt módjai. Az elfogadás felhasználói jelzését, azaz a 
szerzıdés létrejöttét biztosító eszközök szintén egy skálát alkotnak, ahol az implicit 
vélelmezéstıl a hitelesített elektronikus aláírásig terjednek a lehetséges eszközök. 
 

- A felhasználási feltételek felhasználó általi explicit elfogadását nem igénylı 
megoldásokat ún. browse-wrap megoldásoknak nevezi a szakirodalom. Ezekben 
az esetekben a szolgáltatás használatából vélelmezhetı a felhasználási feltételek 
elfogadása. [12. ábra] 

 
- Jellemzıen regisztrált (azaz valamilyen fokig azonosított) felhasználóknak szóló 

szolgáltatások esetében gyakori megoldás, hogy a regisztráció szolgáltatóhoz 
történı eljuttatására szolgáló gomb megnyomása egyben a szerzıdési feltételek 
elfogadását is jelenti. Az iparági szabvány az, hogy az erre a célra szolgáló 
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gomb felirata ezt a kettıs funkciót egyértelmővé teszi [1. ábra], szub-standard 
gyakorlatnak számít e kettısség közlésének elmulasztása. [6. ábra] 

 
- Leggyakoribb, hogy a szerzıdési feltételek elfogadását egy ún. check-box 

kipipálásával kell jelezni, mely doboz a szerzıdési feltételek (vagy az arra 
mutató link) mellett található. [5, 8. és 11. ábra] 

 
- Ritka, de elfogadott megoldás, ha a felhasználónak saját szignóját vagy nevének 

kezdıbetőit kell beírnia a szerzıdési feltételek elfogadását rögzítı szöveg alá. 
[7. ábra] 

 

 

3.3. A felhasználási feltételek változásának kommunikációs eszközei  

 
A felhasználási feltételek egyoldalú, a szolgáltató általi megváltoztatásának jogi kereteit 
a polgári jogi, valamint fogyasztóvédelmi szabályok rögzítik. Az azonban a szolgáltató 
tisztességességétıl, céljaitól, felhasználókkal szemben tanúsított viselkedésétıl függ, 
hogy e változásokra milyen módon hívja fel a figyelmet (ha egyáltalán felhívja).  
 

- Szub-standard megoldás, ha a szolgáltató a felhasználók külön értesítése nélkül 
változtatja meg a felhasználási feltételeket tartalmazó dokumentumot. Ebben az 
esetben az etikus viselkedést tükrözı iparági gyakorlat, hogy a szolgáltató jelzi, 
mi volt az utolsó változtatás idıpontja. 

 
- A szolgáltató e-mailben vagy más módon értesítheti a felhasználót, hogy 

megváltoztak a felhasználási feltételek, és hogy a szolgáltatás további használata 
(egyes esetekben bizonyos türelmi idı elteltével) e feltételek elfogadását jelenti.  

 
- A szolgáltató azt is megteheti, hogy gyakorlatilag újra regisztráltatja a 

felhasználókat, és az új felhasználási feltételeket az elızı fejezetekben 
megismert eszközökkel fogadtatja el velük. Ez számít a leginkább tisztességes, 
és jogilag leginkább védhetı gyakorlatnak. 

 
A különbözı gyakorlatok közötti választás elsısorban a szolgáltató intencióit 
tükrözi: a változások idıpontjának közlése vagy a felhasználók e-mailes értesítése 
a szolgáltatóra nem ró extra anyagi terhet, ezért ezek elmulasztása mögött 
hanyagság, gondatlanság vagy a felhasználó számára elınytelen változások 
elrejtésének célja állhat okként. 
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4. A különbözı gyakorlatok értékelése etikai szempontból és az 
iparági standardok alapján 
 
Mint a fentiekbıl kitőnik, a szolgáltató és a felhasználó között elektronikus felületen 
létrejövı szerzıdések elrendezhetık egymáshoz képest aszerint, hogy a szolgáltató 
mennyi és milyen jellegő erıfeszítést tett azért, hogy: 
 

- felhívja a felhasználó figyelmét a felhasználási feltételek létére, 
 
- ezek tartalmát tisztán, érthetıen és transzparens módon kommunikálja, 
 
- rögzítse azt a tényt, hogy a felhasználó a felhasználási feltételeket 

 
o megismerte és 
o elfogadta. 

 
A skála egyik végén találhatók azok a tisztességesen eljárni kívánó szolgáltatók, melyek 
önérdeküket is követve mindent megtesznek azért, hogy a felhasználás elıtt a 
felhasználók tisztában legyenek a rájuk vonatkozó szabályokkal. Ezek a szolgáltatók 
azon túl, hogy technikai eszközökkel ellenırzik, hogy a felhasználó a szabályokat 
megismerte és elfogadta, a közlés módjának helyes megválasztásával segítik is a 
felhasználót a szerzıdés tartalmának megismerésében. A skála másik végén találhatók 
azok a szolgáltatók, melyek a felhasználási feltételeket nem vagy rosszul 
kommunikálják, esetleg kifejezetten megnehezítik a megismerésüket, illetve nagyon 
alacsonyan szabják meg azt a küszöböt, amik a feltételek elfogadásának minısülnek. 
 
Az internetipari szereplık számára megfogalmazott ajánlások (így például: Bayley, Ed 
(November 2009): „The Clicks That Bind:  Ways Users “Agree” to Online Terms of 
Service”, Electronic Frontier Foundation, San Francisco) az alábbi módon fogalmazzák 
meg a felhasználási feltételek közzétételének kívánatos módját: 
 

1. A felhasználási feltételeket könnyen észrevehetı módon kell megjeleníteni a 
felhasználó számára, még azelıtt, hogy a felhasználónak bármiféle 
kötelezettséget kellene vállalnia, ide értve a fizetést.  

2. Lehetıséget kell adni a felhasználó számára, hogy a feltételek mindegyikét 
könnyen át tudja tekinteni, el tudja olvasni: elfogadható betőmérettel, 
áttekinthetı módon, a hosszú, gördítendı oldalak méretének csökkentésével, 
az olvasásra szolgáló felület megfelelı méretének biztosításával kell a 
szerzıdési feltételeket megjeleníteni. 

3. Lehetıséget kell adni a felhasználási feltételek kinyomtatására és elmentésére. 

4. Lehetıséget kell adni a felhasználóknak arra, hogy a felhasználási feltételeket 
ugyanolyan módon, ugyanolyan eszközökkel utasíthassák el, mint 
amilyenekkel azokat elfogadhatják.  

5. A felhasználási feltételeket az elfogadás után is könnyen elérhetıvé kell tenni.  



 
 

 
 

11 

 
A fenti ajánlások azokat a feltételeket fogalmazzák meg, melyek teljesítése esetén az 
online környezetben létrejött szerzıdések érvényességének kérdése fel sem merülhet. A 
fenti ajánlásoktól való minden negatív eltérés gyengíti azt a vélelmet, hogy (1) a 
felhasználónak tudomása volt a szolgáltató által felkínált szerzıdési feltételekrıl, (2) 
alkalma volt a szerzıdései feltételeket megismerni, azokat minden részletükben 
áttekinteni, és (3) el is fogadta a szerzıdési feltételeket. Mivel az online körülmények 
között létrejövı szerzıdések esetén a szolgáltatónak a szerzıdés 
érvényesíthetıségével kapcsolatos érdeke áll szemben a felhasználó 
fogyasztóvédelmi szempontokban megtestesülı érdekeivel, így értelemszerően 
amilyen mértékben elmulasztja a szolgáltató az érdekei érvényesítéséhez szükséges 
lépéseket megtenni, úgy erısödnek a vele szemben álló felhasználói érdekek 
érvényesítésének lehetıségei.  
 
Minden, felhasználási feltételeket közzétevı online szolgáltató tisztában van azzal, hogy 
tevékenységének a felhasználóival létrejött szerzıdéses kapcsolat az alapja. Minden 
online szolgáltatóról joggal feltételezhetı, hogy ha járatlan is egy felhasználókkal kötött 
szerzıdés jogi tartalmának elkészítésében, birtokában van azoknak a technikai 
képességeknek, melyek segítségével a korában részletezett eszközök bármelyike 
nagyjából ugyanakkora erıforrás-ráfordítással megvalósítható. Ezek alapján azt kell 
feltételeznünk, hogy a szolgáltatók által a felhasználási feltételek 
kommunikációjára választott eljárás – különösen a fenti ajánlásoktól való negatív 
eltérés – nem valamiféle technikai képesség hiányát, esetleg az iparágban 
szabványosodott gyakorlat nem ismerését tükrözi, hanem azt a módot, ahogy a 
szolgáltató a felhasználóval szemben a jövıben eljárni kíván. Az a szolgáltató, 
amelyik az iparági legjobb gyakorlattól lefelé eltérı megoldásokat választ a 
felhasználókkal kötött szerzıdések érvényesítésére, vélhetıleg tudatosan választ szub-
standard megoldásokat.  
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5. Az online szerzıdések bírósági megítélése a világban 
 
5.1 Egyesült Államok  
 
Az online környezetben létrejött szerzıdések körüli jogi konfliktusok áttekintése során 
érdemes megvizsgálni az USA bírói gyakorlatát tekintettel arra, hogy nagyszámú ítélet 
áll rendelkezésre az elektronikus szerzıdések kikényszeríthetıségével, így a clickwrap 
és a browsewrap licencek (egyes rendelkezéseik) érvényességével kapcsolatban.3  
 
A bíróságok az e témában eléjük kerülı esetekben mindenekelıtt azt vizsgálják, hogy a 
felhasználónak ténylegesen van-e lehetısége a szerzıdési feltételek teljességének 
megismerésére (notice), továbbá, hogy azok elfogadása vagy elutasítása miként 
történhet, illetve az adott felhasználó esetében miként történik (assent). 
 
 
A felhasználó figyelmének felhívása a felhasználási feltételekre 
 
A bíróságok értelmezése nagy változatosságot tükröz a tekintetben, hogy mit tartanak 
elfogadható figyelemfelhívási eszköznek. Egyes bíróságok érvényesnek találtak olyan 
szerzıdéseket is, melyek elfogadását a felhasználó nem jelezte explicit módon. Egy más 
alkalommal a bíróság nem tartott érvényesnek egy olyan szerzıdést, melynek feltételei 
„egy weboldal alján, észrevehetetlen módon elhelyezett” linken keresztül váltak 
megismerhetıvé. 
 
Azokban az esetekben, ahol a felhasználási feltételek áttekinthetı módon megjelennek a 
felhasználó képernyıjén, a bíróságok jellemzıen a szerzıdés érvényessége mellett 
foglalnak állást. Azonban még ilyen esetekben is találunk olyan bírósági döntést, 
amelyik érvénytelennek mondott bizonyos szerzıdéses rendelkezéseket, mert azok 
„észrevehetetlenül eltemetıdtek sokoldalnyi szövegben”.   
 
Egymásnak ellentmondó bírósági döntéseket találunk azokban az esetekben, amikor 
egymásba ágyazottan, azaz egy dokumentum-láncba rendezve ismerhetık meg a 
felhasználási feltételek különbözı részei. Figyelemreméltó azonban, hogy az 
„elérhetetlen” szerzıdési feltételek a valódi konszenzus hiányát eredményezhetik, így 
például a Specht v. Netscape Communications4 ügyben a bíróság nem létezınek mondta 
a felhasználási szerzıdésben alkalmazott választottbírósági kikötést, ugyanis a 
felhasználók a hozzájárulásuk vagy tudomásulvételük kifejezése nélkül tudták letölteni 
a szoftvert. ( A licencszerzıdésre kis, szürke betőkkel írott szövegben utaltak, mely 
utalás szürke háttér elıtt jelent meg, és csak görgetéssel volt elérhetı az oldal alján; a 
tényleges szerzıdést több linken keresztül lehetett elérni, és a szoftver felhasználása a 
feltételekkel való egyetértés kifejezése nélkül is lehetıvé vált.) 

                                                
3 Az áttekintés során mindenekelıtt Tasker, Ty, Pakcyk Daryn (2008): Cyber-Surfing On The High Seas 
Of Legalese: Law And Technology Of Internet Agreements, 18 Albany Law Journal of Science & 
Technology 79 cikkére támaszkodunk. 
 
4 150 F. Supp. 2d585 (S.D.N.Y. 2001) 
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A felhasználási feltételek vizuális megjelenítésének hatása az érvényességre 
 
Erısen megosztott az amerikai bírói gyakorlat a tekintetben is, hogy a felhasználási 
feltételek megjelenítésére szánt ablak vagy keret mérete, és az ezzel 
szükségszerőképpen járó görgetési (lapozási) kényszer mennyiben jelent akadályt a 
felhasználási feltételek megismerésére. Egyes döntések a gördítést a nyomtatott 
szerzıdés lapozásával találták megfeleltethetınek. Más döntések szerint azonban nem 
érvényesek azok a feltételek, melyek megjelenítéséhez túlságosan sokat kell gördíteni, 
különösen, hogy a megfelelı technikai megoldással, a feltételek elfogadását jelentı 
technikai eszköz lap alján történı elhelyezésével biztosítani lehetne, hogy a feltételek 
elfogadása ne történhessen meg úgy, hogy azokon a felhasználó legalább egyszer át ne 
futott volna. Egy ügyben5 a feltételek megjelenítésére szolgáló keret mellett található, 
továbblépést biztosító gomb elhelyezését olyan zavaró körülménynek ítélte a bíróság, 
mely elfogadhatóvá tette a felhasználó védekezését, hogy nem ismerte a szerzıdési 
feltételeket. Ebben az esetben nem a gördülısáv jelentette az érvényesség gátját, hanem 
a gördítısáv és az elfogadást lehetıvé tevı gomb végiggördítésre nem ösztönzı, zavaró, 
figyelemelterelı elhelyezésének együttes alkalmazása. 
 
A felugró ablakban megjelenı felhasználási feltételekkel kapcsolatban a bírságok 
elsısorban azt vizsgálták, hogy olvashatták-e a feltételeket a felhasználók abban az 
esetben, ha a számítógépük beállításai olyanok voltak, hogy azok tiltották a felugró 
ablakok megjelenítését. A felugró ablakok megjelenítésének tiltása mára alapbeállítássá 
vált a legtöbb internet-böngészıben elsısorban az ily módon megjelenı kéretlen 
reklámok elharapózása miatt. Nincs tudomásunk precedensértékő döntésrıl ebben a 
kérdésben. 
 
5.2. Európa 
 
Az esetekben bıvelkedı amerikai gyakorlathoz képest Európában a pozitív jogi 
szabályozás fogyasztóvédelmi szemlélete részletesen igyekszik rendezni az online 
szerzıdésekkel, wrap licencekkel kapcsolatos aktuális kérdéseket. Ahogy arról már 
korábban szó esett, a vizsgált szerzıdések jellemzıen általános szerzıdési feltételekbıl 
(ÁSZF) állnak, és a szolgáltatás igénybevevıje tipikusan a gyengébb fél, a fogyasztó.6  
 
A távollevık között kötött szerzıdések esetén a fogyasztók védelmérıl szóló 97/7 EK 
irányelv olyan jogi garanciákat igyekszik rögzíteni, melyek az online szerzıdéskötés 
iránti bizalmat, a fogyasztók biztonságát célozzák. 
 
A fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemrıl szóló 98/6/EK irányelv célja, hogy a fogyasztói tájékoztatás 
javítása és az árak összehasonlításának megkönnyítése érdekében meghatározza az árak 
feltüntetésére vonatkozó szabályokat. 
 
A fogyasztókkal kötött szerzıdésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekrıl szóló 
93/13 EGK irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy elıírják, a fogyasztókkal kötött 

                                                
5 Carfagno v. Ace, Ltd., Civil No. 04-6184 (JBS), 2005 
6 Gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül esı célból szerzıdést kötı személy. (Ptk. 685. § d.)  
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szerzıdésekben az eladó vagy szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a 
saját nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint nem jelentenek kötelezettséget a 
fogyasztóra nézve. Az irányelv melléklete példálódzó jelleggel sorolja fel, milyen 
rendelkezéseket tart tisztességtelennek. Adott esetben ilyennek tekinti a szakvélemény 
vizsgálódásának középpontjába állított gyakorlatot, miszerint „a fogyasztót 
visszavonhatatlanul kötelezik olyan feltételek vonatkozásában, amelyek alapos 
megismerésére nem volt tényleges lehetısége a szerzıdés megkötése elıtt”.7 
 
Az alapos megismerés és a tényleges lehetıség értelmezése a bírói gyakorlatra vár. Bár 
az amerikai ügyek számához nem hasonlítható az európai esetek mennyisége, az online 
szerzıdéskötéssel kapcsolatos német fogyasztóvédelmi ügyek száma jelentékeny.  
 
A Verbraucherzentrale Bundesverband és a Wettbewerbszentrale számos esetben 
fordult már bírósághoz a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen 
elektronikus szerzıdéskötési gyakorlat miatt. Rendszeresen elıfordul ugyanis, hogy a 
fogyasztó regisztrál egy honlapon egy látszólag ingyenes szolgáltatás igénybevétele 
érdekében. Körültekintıbb böngészés eredményeképp kideríthetı volna, hogy a 
szolgáltatásért valójában díjat kell fizetni (sokszor nem is esetileg, hanem elıfizetésként 
havonta, évente). Mivel azonban a szolgáltató az „ingyenes”, „díjmentes” stb. szavakkal 
hívja fel a fogyasztó figyelmét weboldalára, a nehezen elérhetı díjazási feltételeket a 
felhasználó nem keresi, így csak a késıbbiek során szembesül azzal, hogy kártyáját egy 
nem várt összeggel terhelték, vagy számlát kap egy ismeretlen szolgáltatásról. (A 
jelenséget a nemzetközi irodalom „subscription trap”-ként említi.) Különbözı 
német bíróságok számos esetben állapították meg az ilyen típusú gyakorlat német 
törvényekbe ütközı voltát. Az Internet Service Ag. esetében az a gyakorlat minısült 
jogellenesnek, hogy az ingyenesnek hirdetett, de regisztrációhoz kötött szolgáltatás 
regisztrációs felületén elrejtve, nehezen észrevehetı módon volt feltüntetve a 
ténylegesen fizetendı ár.8 Szintén a szolgáltatás díja feltüntetésének átláthatatlan, 
megtévesztı módja miatt marasztalták el az Online Service Ltd.-et. Itt a bíróság 
kimondta, hogy egy regisztrációhoz kötött szolgáltatás esetében, ahol a regisztráció 
egyben az ÁSZF elfogadását is jelenti, a szolgáltatás díját nem elég az ÁSZF-ben, 
illetve a regisztrációs oldalon elrejtve, kizárólag az oldal alján megjeleníteni.9 
 
Annak megítélése, hogy az el nem olvasott, de kattintással tulajdonképpen elfogadott 
díjazási feltételekkel a szerzıdés, vagy a szerzıdés díjazásra vonatkozó rendelkezése 
érvényes-e, eseti vizsgálat tárgya, sokszor a szerzıdés szövegének megjelenítésétıl 
függ. A német bírói gyakorlat affelé mutat, hogy ha a szerzıdés díjazásra vonatkozó  
részének, azaz a szolgáltatás árának tényleges megismerése és elfogadása bizonyítható, 
a szerzıdés érvényes. Ha a szolgáltatás látszólag ingyenes (még ha csak egy 
meghatározott idıre is), de a tényleges ár feltüntetése nem egyértelmő, nem 
látható, a szolgáltatás valódi természete lényegében nem ismert (azaz nehezen 
elérhetı szövegrész szól a díjazásról, a szerzıdés fejezetcíme félrevezetı, az oldal 

                                                
7 93/13 EGK irányelv Melléklet 1. i. 
8 Landgericht Stuttgart, Urteil vom 15.05.2007, Az. 17 O 490/06 
9 Urteil des Landgerichts Hanau vom 07.12.2007, Aktenzeichen 9 O 870/07 
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alján, kis betőkkel jelzik a díjazási feltételeket), az érvénytelenség 
jogkövetkezményének megállapítására kerülhet sor.10 
 
5.3. Magyarország 
 
Bár olyan magyar döntés, mely az elektronikus szerzıdéskötés során a szerzıdési 
feltételek közzétételének, megismerhetıségének tisztességtelen voltát vizsgálja, nem áll 
rendelkezésünkre, az Unió törekvéseivel összhangban a magyar jog is kiegészült a 
fogyasztókat védı szabályokkal. Az általános szerzıdési feltétel csak akkor válik a 
szerzıdés részévé, ha alkalmazója lehetıvé tette, hogy a másik fél annak tartalmát 
megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.11  
 
A témában készült elemzések nálunk is felhívják a figyelmet arra, hogy „ha az 
általános szerzıdési feltétel alkalmazójával szemben a másik fél a fogyasztó, a 
visszaélések lehetısége és valószínősége megnı. Az általános szerzıdési feltételek 
elkülönülve jelennek meg, a figyelme elsiklik felettük, nem olvassa el ıket, nem 
világosak, az egyenlıtlen pozíciók miatt nem alakíthatja a kikötéseket, azok kötelezınek 
tőnnek számára.”12  
 
„Az általános szerzıdési feltételek alkalmazói >>rafináltak<<, nagyon is tisztában 
vannak ügyfeleik figyelmetlenségével: a szerzıdésbe – többnyire a végére – beillesztik 
az állandósított kikötések megismerésérıl szóló nyilatkozatot, amit a gyanútlan fél aláír, 
anélkül, hogy ténylegesen tanulmányozná a hivatkozott blanketta tartalmát. Úgy tőnik 
tehát, nem elég pusztán a tájékozódás lehetıvé tételére vonatkozó kötelezés.”13  
 
Ahogy a szakvélemény elsı részében bemutatott GVH döntés és a hivatal egyéb 
határozatai14 is rögzítik, a versenyjog szabályai feltételeznek egy tudatos, 
körültekintı fogyasztót. A polgári jog fogyasztóvédelmi szemlélető szabályaihoz 
képest ez adott esetben „magasabb” mércét jelenthet. Így ugyanazon ügy 
körülményeinek vizsgálata akár eltérı eredményre is vezethet: míg a 
Versenytanács kizárólag versenyjogi alapon adott magatartást jogszerőnek talál, 
addig a bíróság a tisztességtelen ÁSZF szabályok alkalmazásával marasztaló 
ítéletet hozhat.15 A mérce választása az online szerzıdések megismerésének és 
elfogadásának vizsgálatánál sem egyszerő: kérdés, hogy a tényleges fogyasztóvédelem 
vagy az internetes szolgáltatások használóinak tudatosságra nevelése a cél. 
 

                                                
10 http://www.vzbv.de/mediapics/kostenfallen_im_internet.pdf 2010.10.24. 
11 Ptk. 205/B. § (1) 
12 Fazekas Judit: A fogyasztói szerzıdések tisztességtelen feltételeit szabályozó új Európai Uniós irányelv 
és a magyar jog. Magyar Jog. 1995/11. p. 661. 
13 Tímár Kinga: Az általános szerzıdési feltételekben rejlı visszaélési lehetıségek. 
https://www.ajk.elte.hu/TudomanyosProfil/Kiadvanyok/elektronikus/seminarium/Invia%20virtutis/T%C3
%ADm%C3%A1r%20Kinga.pdf 2010.10.24. 
14 Lásd például: Vj. 145/2203., Vj 119/2202., Vj 120/2002. 
15 Lásd például a Vodafone ügyet: Vj. 145/2203. 
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6. Összegzés 
 
A szakértıi vélemény megállapításai a következıképpen foglalhatók össze: 
 

1. Létezik az online szerzıdések közzétételének, kommunikációjának egy mára 
kikristályosodott gyakorlata, aminek a teljesítése egyértelmően 
kikényszeríthetıvé teszi a szerzıdést. 

 
2. Minden eltérés ettıl a best practice-tıl véleményünk szerint gyengíti a szerzıdés 

érvényességét, és a fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazásának erısödését 
vonja magával.  

 
3. Mind a best practice-ként elfogadott megoldások, mind a nagyszámú külföldi 

bírósági ügy, mind a különbözı fogyasztóvédelmi szervekhez beérkezett 
panaszok alapján megállapítható, hogy az ÁSZF-ekkel trükközı és/vagy a 
fogyasztók megtévesztésére építı online szolgáltatások erıs piaci jelenléttel 
bírnak, jelenlétük folyamatos és egyre növekvı figyelmet követel. 

 
4. Számunkra az elıbbiekbıl az következik, hogy 

 
• a megtévesztést felismerni képes fogyasztói tudatosságnak egy növekvı 

és a fiatalok megjelenésével folyamatosan frissülı felhasználói 
közösségben erıs korlátai vannak. Más szóval még sokáig számíthatunk 
potenciális áldozatok megjelenésére a felhasználók különbözı 
csoportjaiban; 

 
• még a hagyományosan erıs fogyasztóvédelmi intézményrendszerrel 

rendelkezı országokban is (például Németországban), bár sikeres perek 
és komoly médiafigyelem összpontosul a témára, nehezen tőnnek 
kontrollálhatónak a fogyasztók megtévesztésével operáló szolgáltatók;  

 
• a szub-standard módon kommunikált szerzıdési feltételek 

érvényességének bírósági megállapítása e helyzet további romlásához 
vezet, amennyiben további ösztönzıt biztosít a megkérdıjelezhetı üzleti 
gyakorlatok folytatására.  

 
5. Az online környezetben hétköznapivá váló online szerzıdések tartalmi, alaki és 

formai követelményeire vonatkozó hazai és európai szabályozás fogalmainak 
bírói gyakorlatban történı pontosítására, tisztázására, értelmezésére, rögzítésére 
elengedhetetlen szükség van. 

 
6. Ebben az értelmezési folyamatban a fogyasztóvédelmi szempontokat nem 

szabad figyelmen kívül hagyni.  
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7. Illusztrációk 
 
 

 
 
 
1. ábra: A vatera.hu elektronikus piactéren a regisztráció egyben a felhasználási feltételek 
elfogadását is jelenti. A szerzıdés szövege linken keresztül érhetı el, a szerzıdés szövege felugró 
ablakban jelenik meg, jól áttekinthetı módon és méretben. Az árlista a szerzıdésbe ágyazott linken 
keresztül érhetı el, ami szub-standard megoldásnak tekinthetı. 
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2. ábra: Az ebay.com felhasználási feltételeit tartalmazó oldal. A jogi szerzıdésszöveg helyett itt 
laikus felhasználók számára is érthetı, transzparens formában találhatók a felhasználási feltételek. 
A komplex szerzıdés több oldalra is szét van tagolva, ezek egymással sőrőn összekapcsolt linkeken 
keresztül, egységes szerkezetben érhetık el. 
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3. ábra: A Google felhasználási feltételeit megjelenítı ablak a regisztrációval egy felületen, 
kismérető keretben jelenik meg. A kismérető keret nehezíti a szerzıdési feltételek áttekintését, de a 
szolgáltató felkínálja a szerzıdés nyomtatható és könnyen áttekinthetı verzióját is. A szerzıdés 
elfogadásának nem feltétele, hogy a felhasználó utaljon arra – például a szöveg ablakban történı 
végig-gördítésével , hogy elejétıl a végéig áttekintette a szerzıdés szövegét. 
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4. ábra: A Facebook csupán a regisztráció második lépésében a személyes adatok megadása után, 
biztonsági ellenırzés alá rejtve jelzi, hogy a továbblépés egyben a szerzıdési feltételek elfogadását is 
jelenti. A szerzıdési feltételek linkeken keresztül érhetık el.  
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5. ábra: A Western Union banki szolgáltatás elektronikus felületének felhasználói számra a 
regisztráció csak a link alatt elhelyezett felhasználási feltételek explicit elfogadásával lehetséges. 
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6. ábra: Az [origo] Zrt. által üzemeltetett [freemail] levelezıszolgáltatás estében nincs a 
felhasználási feltételek explicit elfogadására lehetıség. Az a figyelmeztetés, hogy a regisztráció 
egyben a szolgáltatás feltételeinek elfogadását is jelenti, hiányzik az iparági szabványként kialakult 
helyekrıl (regisztrációs gomb felett, vagy azzal összekötve) csupán a szolgáltatás elınyeit taglaló 
jobb oldali oszlop alján szerepel, és onnan is hiányzik a link a szerzıdés szövegére. A szerzıdési 
feltételek csupán az oldal láblécén keresztül érhetık el.  
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7. ábra: A fenti példában megfigyelhetı a felhasználási feltételek explicit elfogadását lehetıvé tevı 
eszköz és a felhasználó kézjegyét (nevének kezdıbetőjét) elváró felület együttes használata. Az 
elfogadandó szerzıdési feltételek a regisztrációs felület alatt olvashatók teljes terjedelmükben. 
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8. ábra: A fenti példában a szerzıdési feltételek egy a regisztrációs felület méretéhez képest 
kismérető keretben jelennek meg. A továbblépéshez szükséges, elfogadást lehetıvé tevı eszköz a 
szöveg alján látható, és csak a szöveg végiggörgetése után válik elérhetıvé, ezzel biztosítva, hogy a 
felhasználó legalább egyszer átfutotta a szerzıdés szövegét. 
 



 
 

 
 

25 

 
9. ábra: A craigslist apróhirdetés oldalon anonim módon (regisztráció nélkül) is lehet hirdetést 
feladni, a hirdetésfeladás elıtt azonban felugrik csak a feltételeket egyértelmően és transzparens 
módon kommunikáló oldal, ahonnan csak a feltételek elfogadásával lehet tovább lépni. 
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10. ábra: A cragslist oldalnál maradva a hirdetés közzétételét megelızı utolsó lépés a szerzıdési 
feltételek közlése, áttekintése és elfogadása, melyek szintén egy csak erre a célra szolgáló oldalon 
tehetık meg. 
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11. ábra: A magyar expressz.hu apróhirdetés oldalon az üzletszabályzat csak linken keresztül 
érhetı el, elfogadása nélkül azonban nem lehet a szolgáltatást hirdetıként igénybe venni. Az 
üzletszabályzat kommunikációja áttekinthetı, egyértelmő. 
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12. ábra: A habostorta.hu oldalán a regisztráció nincs az általános szerzıdési feltételek 
elfogadásához kötve, és késıbb sem várja a szolgáltató a felhasználó explicit beleegyezését a 
felhasználási feltételekbe. Itt az ún. browse-wrap, azaz a felhasználással vélelmezett beleegyezésre 
látunk példát. 
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13. ábra: Speciális esetet jelentenek a felnıtt tartalmakkal foglalkozó oldalak, ahol a felhasználó a 
továbblépést lehetıvé tevı gombra kattintva egyben nyilatkozik is arról, hogy elmúlt 18 éves és 
legálisan fogyaszthat felnıtt jellegő tartalmakat. 
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14. ábra: Az ingatlandepo.hu oldalán több, a felhasználási feltételekre utaló jelzés is megtalálható, 
ami egyértelmően zavaró tényezı, hiszen nem derül ki egyértelmően, hogy a sokféle szöveg közül 
melyik jelenti a tényleges ÁSZF-et. 
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15. ábra: Az ingatlandepo.com oldal hirdetési szabályzata 2010 október 6-án. A szöveg tagolatlan, 
áttekinthetetlenül megjelenített. 
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16. ábra: Az ingatlandepo.com oldal ÁSZF-jében egy linkre történik hivatkozás, azonban a 
hivatkozott link a hivatkozott helyen nem elérhetı. Lásd: [14. ábra]. 
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17. ábra:A Paypal szolgáltatás díjai és fizetési feltételei a szerzıdés részeként olvashatók. 
https://cms.paypal.com/hu/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-
content&content_ID=ua/UserAgreement_popup&locale.x=en_US 
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18. ábra: Az expressz.hu oldal is az általános feltételekkel egy felületen jeleníti meg a szolgáltatás 
igénybevételével járó díjakat. http://info.expressz.hu/uzletszabalyzat 


