
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. A Szolgáltató neve, adatok 

Cég neve: Fincontax Bt. 

Székhely: 1073 Budapest, Osvát utca 11. Fszt. 1. 

Cégjegyzékszáma: 01 06 788976 

Adószám: 25136117-2-42 

Bankszámlaszám: 10401055-50526771-71681008 

2. Az Általános Szerződési Feltételek célja 

Az Általános Szerződési Feltételek a Fincontax Bt. (a továbbiakban Szolgáltató) és a 

Szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban Megrendelő) között a szolgáltatások nyújtására, 

igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 

 

3. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya 

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jogosult 

céginformáció szolgáltatást nyújtani a Megrendelő részére a cegkivonatonline.com, 

cegkivonatonline.hu és a hiteles-cegkivonat.hu honlapon keresztül közvetített 

tartalomszolgáltatásként, meghatározott díj megfizetése ellenében. A Szolgáltató a közvetített 

tartalomszolgáltatás keretében az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus 

Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) 

informatikai rendszerében nyilvántartott cégekkel kapcsolatos céginformáció adatokat 

szolgáltat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A Szolgáltatások igénybevételével a Megrendelő 

elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező 

érvényűnek tekinti. 

4. A megrendelés menete, teljesítése 

A nyilvántartott céggel kapcsolatos céginformáció szolgáltatás megrendelése elektronikus úton 

az interneten keresztül történik a https://www.cegkivonatonline.com, a 

https://www.cegkivonatonline.hu és a https://www.hiteles-cegkivonat.hu oldalakon. A 

Megrendelést a Szolgáltató akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Megrendelő a honlapon 

kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatások 

igénybevételének módja a honlapon részletesen megadott módon az alábbiak szerint lehetséges: 

1. A Megrendelőnek a https://www.cegkivonatonline.com, a 

https://www.cegkivonatonline.hu, valamint a https://www.hiteles-

cegkivonat.hu  weboldalakon a Megrendelés menüpontban ki kell választania a 

megrendelni kívánt kiadmánytípust (elektronikus cégkivonat, e-hiteles cégkivonat, 

papír alapú közhiteles cégkivonat, e-közhiteles cégkivonat stb.). 

2. Ezt követően meg kell adnia a keresett vállalkozás adatait (pl. név, adószám), illetve 

azt, hogy a kiadmányt milyen nyelven igényli (magyar, angol, német, francia). 

3. Amennyiben a számlát más nevére kéri kiállítani, a számlázási adatokat is ki kell tölteni. 

4. Ki kell választani a fizetés módját (bankkártya vagy átutalás).  Bankkártyás fizetést 

követően az elektronikus formában kért dokumentumok haladéktalanul, átutalásos 

fizetés esetén az összeg bankszámlára való beérkezését követően kerülnek elküldésre 
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emailben a megrendelt és kifizetett kiadmányok. Papír alapú kiadmányok esetében 

fizetést követően aznap, vagy a megrendelést követő nap kerülnek szállításra/postára 

adásra a megrendelt dokumentumok. 

5. Kérdés esetén az ügyfélszolgálat tud információt nyújtani az alábbi elérhetőségeken: 

telefon: 0630/9522310, email: andras.juranyi@budapestcitypension.com 

A megrendelt kiadmányokat a Szolgáltató az alábbi módon juttatja el a Megrendelő részére: 

˗ Elektronikus formában a megrendelt és kifizetett dokumentumot emailen küldi el a 

Szolgáltató a Megrendelőnek. 

˗ Futárral vagy postán történő kiszállítás esetén a megrendelés kifizetését követően 10 óráig 

megrendelt és kifizetett kiadmányokat a Szolgáltató elsőbbségi küldeményként aznap, a 10 

óra után leadott megrendelések esetén a kifizetést követő nap postára adja, illetve Budapest 

területén ki is szállítja. A kiszállítás módját Budapesten a megrendelés során az Egyéb 

megjegyzés rovatban szükséges jelölni. 

5. Fizetés 

A megrendelt Szolgáltatások kifizetésére banki átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel van 

mód. A Szolgáltató a megrendelés értékéről számlát állít ki Megrendelő részére. A fizetés 

minden esetben előre történik, a megrendelt kiadmányokat a Szolgáltató csak a számla 

kiegyenlítése után tudja biztosítani. A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor 

tekintendő kiegyenlítettnek. 

6. A megrendelhető céginformáció típusok: 

˗ Cégkivonat: az adott cég cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló adatát tartalmazza, 

˗ Cégmásolat: a cég cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza, 

˗ Cégbizonyítvány: a cég cégjegyzékben szereplő egyes fennálló vagy törölt adatát, a 

cégjegyzékben szereplő jogokat, illetve tényeket tartalmazza, 

˗ Névjegy: a cég elnevezésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószámának és 

pénzforgalmi jelzőszámának hatályos és törölt adatát tartalmazza, 

˗ Iratjegyzék 

˗ Teljes beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet). 

 

A Szolgáltatások díjai – ideértve papír alapú dokumentumok esetében a szállítási költséget – a 

cegkivonatonline.hu honlapon kerülnek feltüntetésre. 
 

Céginformáció kérhető: 

Hiteles (közokirati) formában: a kiadmány akkor hiteles, ha a Céginformációs 

Szolgálat hitelesítő záradékát tartalmazza, valamint a kiadmány kiállítója azonosító 

bélyegzővel látja el a másolatot. A kiadmány így közokirat, amely teljes bizonyító erővel bír. 

Nem hiteles (nem közokirati) formában: a kiadmány akkor hiteles, ha a Céginformációs 

Szolgálat azt hitelesítő záradékkal nem látja el, de a kiadmány kiállítóját azonosító bélyegzőjét 

ráteszi a másolatra. A kiadmány ebben az esetben tájékoztató jellegű, bizonyító erővel nem 

rendelkezik. 



Az e-hiteles cégkivonat online cégkivonat, melyen a Céginformációs Szolgálat elektronikus 

aláírása, valamint időbélyege szerepel. Kiterjesztése: .es3 formátumú, az elektronikus aláírást 

és időbélyeget az e-Szignó programja biztosítja. 

7. Elállási jog gyakorlása 

Nem illeti meg a Megrendelőt az indokolás nélküli elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás 

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a 

nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a 

Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 

megkezdését követően elveszíti az indokolás nélküli elállási jogát. A céginformáció 

szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül. 

 

Nem illeti meg továbbá a Megrendelőt az indokolás nélküli elállási jog a szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a 

teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul 

vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

8. A felelősség korlátozása 

A Szolgáltatásokat a Megrendelő saját felelősségére használhatja. A megrendelhető 

céginformációs adatok a Céginformációs Szolgálat adatbázisából származnak, melyeket a 

Szolgáltató azokat közvetített tartalomszolgáltatásként szolgáltat, azok tartalmáért semmilyen 

felelősséget nem vállal. A Megrendelő nem tartozik felelősséggel azon esetleges károkért, 

amelyek a szolgáltatás esetleges átmeneti használatra képtelen állapotából származnak, illetve 

amelyek harmadik félnek felróható okokból (nem megfelelő működés, hiba, üzemzavar, 

információtovábbítási késedelem, vírus stb.) keletkeznek. 

Megrendelő köteles előzetesen tájékozódni arról, hogy pontosan milyen céginformációra van 

szüksége. A Megrendelő hibájából adódó hibás megrendelésért a Szolgáltató nem tartozik 

felelősséggel, megrendelést és kifizetést követően attól elállni a Megrendelő téves rendelése 

miatt nem lehet. 

Amennyiben Megrendelő bármely céginformációt tartalmazó elektronikus iratot - akár 

gondatlanságból, akár szándékosan – oly módon használ fel, illetve változtat meg, hogy az 

elektronikus irat, illetve a változtatás vagy felhasználás eredményeként létrejövő irat (például: 

céginformációt tartalmazó elektronikus irat kinyomtatott formája) közokirat látszatát kelti, úgy 

e cselekményért való polgári és büntetőjogi felelősség a Megrendelőt terheli. 

Amennyiben Megrendelő a szolgáltatott céginformáción, annak iratán, másolati példányán 

bármilyen módosítást végez, illetve a céginformáció tartalmát nem a szolgáltatott irat, illetve 

annak másolati példánya útján használja fel (pl: egyes adatok kimásolása), úgy a Megrendelő a 

Céginformációs Szolgálatot adatforrásként az így megváltoztatott céginformációval 

kapcsolatban kizárólag úgy tüntetheti fel, hogy a céginformáció a Céginformációs Szolgálat 

rendelkezésére álló hivatalos adatainak alapul vételével, azonban a Megrendelő által 

feldolgozva került elkészítésre, és a céginformáció nem minősül közhitelesnek. Amennyiben a 

Megrendelő fentieket megszegi, úgy az abból származó jogkövetkezményekért teljes felelősség 

terheli. 

 

http://www.e-szigno.hu/


9. Adatvédelem 

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről a számla kiállításához a természetes 

személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail 

címét. A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég 

nevét, a számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia, mely adatokat a 

Szolgáltató bizalmasan kezel, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem 

szolgáltatja ki harmadik fél számára semmilyen keretek között. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 

10. Egyéb rendelkezések 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet, valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az 

irányadók. 

 

Hatályos: Budapest, 2021. január 4-től. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096

