
Általános Szerződési Feltételek 

A jelen Általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Sajti Károly EV. – a 

továbbiakban: „Szolgáltató” – által https://jobbkezem.hu/ honlapon nyújtott „Videótár” 

szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. 

1. Bevezető: 

Szinte minden Ügyfelemmel tegező viszonyban kommunikálok, de a hivatalosság miatt az 

Általános Szerződési Feltételeket magázó viszonyban kellett megfogalmazni. 

Kérlek, olvasd végig a Szerződést. 

1. A Szolgáltató adatai: 

Név: Sajti Károly EV. 

Székhely: 1083 Budapest, Práter utca 60. 1. emelet 10. 

Nyilvántartási száma: 51361004 

Statisztikai számjel: 68179535-8299-231-01 

Adószám: 68179535-1-42 

Email cím: hello@jobbkezem.hu 

Bankszámlaszám (IBAN): 10700608-66371566-51100005 

Fiókvezető bank neve: CIB Bank 

2. A Szolgáltatás leírása 

A Szolgáltató által nyújtott „Videótár” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató egy jelszóval 

védett egyedi oldalt hozzáférhetőségét biztosítja a Vásárlónak. Ezen az egyedi oldalon a 

Szolgáltató és a Vásárló között történő munkákról készült felvételek, videós oktató anyagok 

és a Vásárló rendszerének használatával kapcsolatos videók kerülnek listázásra csökkenő 

időrendi sorrendben. 

A Szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevő egy helyen találja meg azokat a stratégiailag 

fontos és hasznos videókat, amiktől a vállalkozásuk működése, működtetése is függhet.  

3. A szerződés tárgya 

Jelen szerződés alapján a megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében, hogy 

a közös együttműködés során készített videókat egy jelszóval védett, a Szolgáltató egy 

aloldalán (pl.: https://jobbkezem.hu/vasarlokeresztneve-videotar), saját linkkel ellátott, 
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felületen, időrendi sorrendben csökkenő módon találja meg. A Szolgáltatás nyújtója Sajti 

Károly EV., aki a megbízást kifejezetten elfogadja. 

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek 

teljesítéséért Sajti Károly EV. egyetemlegesen felelős. 

4. A szerződés létrejötte 

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között 

ráutaló magatartással, a Vásárló által a https://jobbkezem.hu weboldalon, vagy annak 

aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön 

létre. 

A Vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve 

szerződéskötési képessége nincs korlátozva. 

A jelentkezés során a Vásárló által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell 

lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. 

Jelen Szerződés elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 

szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után a megrendelés pillanatában vállalt 

határidőn belül megkezdje. 

5. Megrendelés visszaigazolása 

A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok 

megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett 

megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben 

kerülnek visszaigazolásra. 

6. A havi díj mértéke 

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta 4 990 Ft (alanyi adómentes az összeg) 

megbízási díjra jogosult, ettől az értéktől a Szolgáltató bizonyos akciók és kedvezmények 

keretein belül eltérhet és az említett összegnél (4 990 Ft) olcsóbban is nyújthatja a 

Szolgáltatást, melyről a Szolgáltató a megrendelő űrlapon tájékoztatja a Vásárlót.  

A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza. 

7. A megbízási díj teljesítése – Barion Payment Zrt. 

A vásárlás során a Vevőnek meg kell adnia az érvényes bankkártya adatait a Barion fizetői 

felületén (mely a megrendelés gomb megnyomása után jelenik meg). 

A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott 

bankkártyával jogszerűen rendelkezik. 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési rendszert a Barion 

Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó 

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; 
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adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: 

HEN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 

25353192), mint elektronikuspénz-kibocsátó intézmény üzemelteti, ami a szerződés teljesítése 

során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion Payment Zrt. általános 

szerződési feltételei, az adatvédelmi nyilatkozatom és a további jogi dokumentációi  

folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ weboldalon, amiket a 

Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. 

 

Bővebben a Barionról: 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és 

biztonságosan tud a Vásárló bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online a 

Szolgáltató oldalán. 

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, a Vásárlónak elég megadnia bankkártya 

számát, a lejárati dátumát és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail 

címet. 

Ha azonban regisztrál a Vásárló, akkor többé nem kell begépelnie a kártyaadataid egyetlen 

Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak 

kényelmes, de a biztonságot is növeli! 

Fizetéshez használható: 

• Mastercard vagy Maestro bankkártya 

• Visa vagy Electron bankkártya 

• Amex bankkártya 

Fizetés kényelmesen bankkártya nélkül: 

Ha nincsen a Vásárlónak bankkártyája, akkor a fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion 

egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire 

ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail cím és jelszó megadásával tud 

fizetni. 

A bankkártyás fizetés a Vásárlónak nem jár plusz költséggel. A regisztráció és a Barion mobil 

alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. 

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének 

és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes. 

Barion alkalmazás: 

A Barion alkalmazásokkal követheti a Vásárló a vásárlásait, Barion egyenlegét is itt kezelheti, 

illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.  
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Első a biztonság: 

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt 

mindig ellenőrizze a Vásárló, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a 

fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a 

fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. 

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így 

jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti 

Bank előírása szerint alakították ki. 

További információk és ingyenes regisztráció a Barion oldalán: www.barion.com 

8. Számlázás 

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles 

kiállítani, amelyet elektronikus levél (e-mail) formájában juttat el a Vásárló részére. 

A Vásárló az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. 

9. Felmondás kezdeményezése 

A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását 

elektronikus úton (e-mail), írásban jelezheti a Szolgáltató részére, vagy a felmondást 

tartalmazó jognyilatkozatát a hello@jobbkezem.hu email címre elküldve kezdeményezheti. 

A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A 

Szolgáltatás felmondása ellenére a Vásárló a saját Videótár felületét mindaddig eléri ameddig: 

1. az adott időszak végéig pénzügyileg rendezett a díj, 

2. az adott időszak lejártát követően addig, amíg a Szolgáltató megszünteti (törli) a 

felületet. 

 

10. A fogyasztókat megillető elállási jog 

A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül 

azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

szerződést. Elállás esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, 

hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Vásárló bankszámlájára 

visszafizeti (átutalással).  

11. Rendes felmondás 

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel 

összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, 

hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik 

napra esik. 
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12. Rendkívüli felmondás 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, 

azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő 

lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. 

13. Kártérítési felelősség kizárása 

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési 

felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. 

14. Szerzői jogok 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a http://jobbkezem.hu weboldal, annak elemei és az azon 

keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató 

tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a 

Vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy 

egészére.  

15. Teljességi záradék 

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes 

megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást 

hatálytalanít. 

16. A szerződés hatálya 

A szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 

17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések 

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos 

magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország. 

18. Panaszkezelés 

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus 

levelezési címére küldheti: hello@jobbkezem.hu  

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: 

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
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Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: 

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. 

 

 

 

20. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató 

adatai: 

Tárhely.Eu Kft.  

Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4.,  

Adószáma: 14571332-2-42  

Cégjegyzékszáma: 01-09-909968 

A bankkártyás fizetés biztonságát többek között az SSL védelem is garantálja. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a  

https://jobbkezem.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon. 

 

 

1. sz. melléklet: 

Elállási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az 

alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt, 
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