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I. A kozbeszerzesmki.hu oldalon 
forgalmazott szolgáltatások és termékek 
ismertetése, tájékoztatója 
 
 
A Magyar Közbeszerzési Intézet Kft. (MKI) 
webáruházában szolgáltatásokat, szakmai 
kiadványokat, adatbázisokat, ezekre 
vonatkozó előfizetéseket (a továbbiakban 
együttesen: szolgáltatások, külön-külön az 
esettől függően: szolgáltatás vagy termék) 
vásárolhat nyomtatott és elektronikus 
formában.  
 
 
II. A szolgáltató 
 
 
A kozbeszerzesmki.hu weboldalt a Magyar 
Közbeszerzési Intézet Kft. üzemelteti 
(továbbiakban: "Szolgáltató"). 
 
 
III. A szolgáltatás igénybevétele 
 
 
A megrendelések leadása, előfizetéses 
csomag választása a kozbeszerzesmki.hu 
weboldalon kizárólag elektronikus úton 
lehetséges. A szerződés nyelve a magyar 
nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben 
leadott rendeléseket a Szolgáltató nem 
fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos 
tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén 
elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. 
A megrendeléstől számított legkésőbb 48 
órán belül automatikusan visszaigazolást 
küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a 
fenti határidőben nem érkezik meg, a 
vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. 
A rendelés leadása előtt a vásárlónak 
lehetősége van a regisztrációkor megadott 
adatok módosítására a módosult adatok 
felülírásával és rögzítésével. A megrendelés 
interneten kötött, de nem aláírt (írásba 
foglalt) szerződésnek minősül, melynek 
tartalmát a Szolgáltató archiválja, az 
utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. 
 

A kérdésfeltevés során a szolgáltatást 
igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az 
MKI felé kizárólag absztrakt jogkérdés 
tehető fel, amely nem alkalmas a konkrét 
eljárás beazonosítására, és az MKI is ennek 
megfelelően adja meg válaszát. A 
szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatás 
igénybevételével hozzájárulását adja, hogy 
az általa feltett kérdést, és az arra adott 
választ a Szolgáltató anonimizált formában 
a Böngésző szolgáltatása körében mások 
számára is hozzáférhetővé tegye. 
 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, 
hogy amennyiben a kérdésfeltevés, vagy 
bármely egyéb szolgáltatás igénybevétele 
alapján arra a megállapításra jut, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn részéről, a 
szolgáltatás nyújtását megtagadja 
Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul 
tájékoztatja és az esetlegesen interneten 
előre kifizetett ellenértéket visszautalja a 
vásárló részére, a tájékoztatást követően 
legkésőbb 30 napon belül. 
 
 
IV. A regisztráció és a vásárlás menete: 
 
 
A vásárló regisztrálni a kozbeszerzesmki.hu 
oldalon tud. A vásárlás feltétele a 
regisztráció. Miután a terméket kosárba 
rakta, a rendszer felajánlja a regisztráció, 
vagy már regisztrált vásárlók esetén a 
belépés lehetőségét. A megrendelt 
termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld 
a vásárló regisztrált e-mail címére. 
 
 
V. Egyéb rendelkezések 
 
 
Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen 
meglátogatókról azok egyedi azonosítására 
alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi 
azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag 
statisztikai célból gyűjti és azokat csak 
összesített formában hozza nyilvánosságra. 
Szolgáltató rendszere a vásárlók 
aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 
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kapcsolhatók össze a vásárlók által a 
regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, 
sem más internetes honlapok vagy 
szolgáltatások igénybevételekor keletkező 
adatokkal. 
 
Szolgáltató jogosult a vásárló részére 
hírlevelet vagy egyéb reklám levelet 
küldeni, amennyiben a vásárló a 
regisztrációval a megfelelő adatai 
megadásával ehhez előzetesen, és 
önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem 
köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a 
regisztrációkor, illetőleg egyébként a 
hozzájárulás megadásakor megadott adatok 
valósak, illetőleg helytállóak. 
 
A vásárló a fentiekben hivatkozott önkéntes 
hozzájárulását bármikor jogosult 
visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató 
a visszavonást követően a vásárló részére 
több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám 
levelet nem küld, továbbá törli a vásárló 
adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók 
adatai közül. 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 
azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy 
más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 
26.) Korm. rendelet kizárólag a 
fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 
8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött 
szerződésekre rendel alkalmazni, 
fogyasztónak nem minősülő vásárló 
esetében a Szolgáltató nem köteles 
alkalmazni. 
 
Budapest, 2020. szeptember 1. 


