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TOP30 Legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben magazin 
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

 
A top30eu.hu domain nevek alatt elérhető Internetes weboldalt (a továbbiakban 
Weboldal) a Health Business Kiadó és Tanácsadó Bt. (Székhely: 1163 Budapest, 
Bányai Elemér utca 4. 1. em. 4., Cégjegyzékszám: 01-06-781088, Adószám: 
22575032-2-42, képviseli: Lengyel Lívia ügyvezető) üzemelteti. 
 
A Weboldalon megrendelhető a Foglaljorvost Online Kft. (Székhely: 3043 
Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., telephely, iroda: 1085 Budapest, József körút 33. 2. 
em. 9.; Cégjegyzékszám: 12-09-009222, Adószám: 25307490-2-12, képviseli: Straub 
Fanni Veronika Ügyvezető) által hirdetett és terjesztett TOP30 Legbefolyásosabb 
szereplő a magánegészségügyben című évente egyszer megjelenő Magazin 
(továbbiakban: Magazin). 
 
1. FOGALMAK 
Weboldal: a top30eu.hu domain név alatt elérhető internetes felület. 
Magazin: olyan információs szolgáltatás, melyet a Megrendelők űrlap kitöltésével és a 
termék előre történő megfizetésével rendelhetnek meg és melyet a Foglaljorvost 
Online Kft. a Weboldalon népszerűsít. TOP30 Legbefolyásosabb szereplő a 
magánegészségügyben című évente egyszer megjelenő nyomtatott magazin. 
Megrendelő: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely a 
Weboldalon a Magazint megrendeli és kifizeti. 
Megrendelés: a Megrendelő által a Weboldalon keresztül, az ott elérhető Magazin 
megfizetése SimplePay online tranzakciós felületen keresztül. 
Weboldal: online, internetes felület, amely a Foglaljorvost Online Kft. által közvetített 
termékek és szolgáltatások népszerűsítésére jött létre.  
 
Kiadó: Health Business Kiadó és Tanácsadó Bt. 
Terjesztő: Foglaljorvost Online Kft. 
Kormányrendelet: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet  
 
2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya a Weboldalon keresztül megrendelhető 
termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. Amennyiben 
az Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint 
fogyasztónak minősül, úgy a felek között a Kormányrendelet szerint fogyasztói 
szerződés jön létre. 
A Weboldalon létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok 
vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt 
szerződésnek, és azokat sem Kiadó, sem Terjesztő nem iktatja. 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 
4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettség a Weboldalon Impresszum alatt 
elérhető. 
 
3. A Weboldalon elérhető termékek és az előfizetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó feltételek 
A Weboldalon értékesített Magazin a Weboldalon keresztül egy megrendelő űrlap 
segítségével vásárolható meg. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges, a 
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weboldalon adattárolás közvetlenül nem történik. A weboldalon elérhető Adatkezelési 
tájékoztatóban találhatóak az adatkezelés részletei.  
Terjesztő e-mail üzenetet küld a megrendelés tényéről, a sikeres bankkártyás fizetési 
tranzakcióról.  
A Weboldalon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak magyarországi 
cím lehet. 
A Weboldalon közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 
ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – 
minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén Megrendelő 
minősül ajánlattevőnek. Megrendelő Weboldalon keresztül történő megrendelésének 
elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF és az abban hivatkozott 
dokumentumok (Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezéseit. 
A Weboldalon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A termékek szállításával 
kapcsolatban felmerülő csomagolási és/vagy szállítási költségek a Megrendelőt 
terhelik, kivéve, ha az adott akcióhoz kapcsolódóan, vagy egyébként Terjesztő nem 
rendelkezik másképp. Ilyen esetekben Terjesztő a Weboldalon ad tájékoztatást. 
A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelést Terjesztő 
üzenettel igazolja vissza a Megrendelő által megadott e-mail címre.  
Terjesztő a Weboldalon meghirdetett termékeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy 
az akció időtartamára tudja biztosítani. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz 
tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti 
és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben Megrendelő véglegesítette 
rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn 
belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a 
megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, jelezheti Megrendelő az 
info@egeszseg-es-uzlet.hu e-mailcímen. 
A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI: 

1. A megrendelő űrlap kitöltése 
2. Bankkártyás fizetés 
3. A megrendelés visszaigazolása 

 
4. Ügyfélszolgálat 
A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik. 
Terjesztő ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatok: 
web: www.top30eu.hu 
email cím: info@egeszseg-es-uzlet.hu 
 
5. Szállítási feltételek, díjak  
A szállítást a Mail Services Kft. (www.mailservices.hu) a Magyar Posta Zrt-n keresztül 
intézi, díja egységesen 475 forint, tárgyiadómentes.  
 
A magazint a Terjesztő a vételár kiegyenlítésétől számított 15 munkanapon belül 
juttatja el a Megrendelő részére. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a 
Foglaljorvost Online Kft. számláján jóváírásra került. 
 
2022. október 1-től történő előrendelés esetén november 11-én kerül postázásra a 
megrendelt kiadványt.  
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Amennyiben Terjesztő az itt hivatkozott szállítási költségektől eltérő díjtételt vagy 
feltételeket alkalmaz, úgy azt minden esetben közli a Weboldalon. Egyebekben a 
szállítási költségek viselése tekintetében irányadóak jelen pontban foglaltak. 
 
6. Számlakiállítás, Fizetési módok 
A Weboldalon található árak minden esetben fizetendő, végfelhasználói árak. A 
megrendelésekről a Foglaljorvost Online Kft. számlát állít ki. A top30eu.hu oldalon 
történő vásárlásokról Terjesztő digitális számlát küld e-mailben. A Foglaljorvost Online 
Kft. csak forintban, és belföldi kézbesítési címre a megrendeléskor megadott 
számlafizetői adatokra állítja ki a számlát.  
 
A Weboldalon történő megrendelés esetén a pénzintézet (OTP direkt) által 
üzemeltetett SimplePay Internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a 
tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével lehetséges a fizetés. 
Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik 
titkosságának megőrzésére. Vásárlás előtt tartsák be a biztonsági előírásokat és 
ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját. Az OTP tranzakciós oldalán végrehajtott 
fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért a Foglaljorvost Online Kft. nem vállal 
felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja 
meg, nem kezeli. Terjesztő a fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés 
alapján visszaigazoló email-ben értesíti a vevőt. 
 
7. Fogyasztót, mint magánszemélyt megillető elállás, szavatosság 
A Kormányrendelet alapján a fogyasztó Megrendelőt elállási jog illeti meg. Az elállás 
áru adásvételére irányuló szerződés esetén 

I. az árunak 
II. több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban 

történik, az utoljára szolgáltatott árunak, 
III. több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek 

vagy darabnak, 
IV. ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az 

első szolgáltatásnak, 
V. a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 

általi átvételének napjától; 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékénak a nyilatkozatból 
egyértelműen ki kell tűnnie.  
Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése e-mailben az info@egeszseg-es-uzlet.hu 
megküldve történik.  
 
Terjesztő a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti a termékért 
fizetett teljes összeget, feltéve, hogy Megrendelő az elállással érintett magazint 
visszaküldte a Terjesztőnek (visszatartási jog). Terjesztő visszafizetést csak abban az 
esetben tud teljesíteni, ha a Megrendelő előzetesen megadja azon számlaszámát, 
amire a visszafizetés teljesíthető. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben Megrendelő a 
visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben Terjesztő 
rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet Terjesztő 
terhére. Elállás esetén Megrendelő kötelezettségeire a Kormányrendelet 24-28. §-ai 
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az irányadóak. A Kormányrendeletben meghatározott esetekben nem gyakorolható az 
elállási jog. 
 
Terjesztő a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 
szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő 
lehető legrövidebb időn belül, tájékoztatni kell az info@egeszseg-es-uzlet.hu e-mail 
címre. Elhanyagolható hiba esetén elállásnak nincs helye. 
Az ügyfélszolgálathoz bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon 
belül. 
 
8. Záró rendelkezések 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2022. augusztus 25. napjától 
visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. 
Terjesztő - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF egyoldalú 
módosíthatóságának a jogát. A Megrendelők a megrendeléssel egyidejűleg elfogadják 
jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyet a megrendelés véglegesítése előtt kötelesek 
megismerni. 
 
Budapest, 2022. augusztus 31. 


