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Általános Szerződési Feltételek 
 

1/ Weblap üzemeltető: 

HEXA-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet 
A cég székhelye: H-2700 Cegléd, Külső-Jászberényi út 3. 
Cégjegyzékszám: 13-02-050853

Adószám: 10930692-2-13 
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10103812-57273348-00000005  Budapest Bank Zrt 
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10300002-10580086-40120014  MKB Bank Zrt 
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10403129-50514848-50531005  Kereskedelmi & Hitelbank 
Zrt 
Tel/Fax:+36-53/310-742, Tel:+36-53/500-168 
Mobil: +36-30/6369-300. +36-30/6369-301 
E-mail: hexacoop@hexacoop.eu 
Web:http://www.hexacoop-vam.hu 
http://www.aeo-evnyr.hu/ 
 
A továbbiakban Szolgáltató. 
 
2/ Web oldal felhasználója: 

http://www.aeo-evnyr.hu/web oldalon hozzáférhető AEO (AuthorizedEconomic Operator – 
Engedélyezet Gazdálkodó) Elektronikus Vám Nyilvántartó Rendszer DS (Dokumentum Széf) 
adat tárolójának felhasználója. 
http://www.hexacoop-vam.hu  web oldalon hozzáférhető AEO (AuthorizedEconomic 
Operator – Engedélyezet Gazdálkodó) Elektronikus Vám Nyilvántartó Rendszer DS 
(Dokumentum Széf) adat tárolójának felhasználója. 
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A továbbiakban Felhasználó. 
 
 



3/ Honlapon folytatott tevékenység, Felelőssége, Szerzői jogok: 

 

A honlap célja, hogy a Szolgáltató által biztosított AEO Elektronikus Vám Nyilvántartó 

Rendszer (AEO-EVNYR) rendszer használatával a Felhasználó és a Nemzeti Adó és 

Vámhivatalnak (NAV) között megkönnyítse, biztonságosabbá, egyszerűbbé tegye az adó és 

vámeljárásoknál felmerülő feladatok elvégzését, ellenőrzését. 

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag 

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem 

vállal felelősséget.A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és 

elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és 

nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel 

okozott szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.A Szolgáltató kizár minden 

felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben 

és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és az AEO-EVNYR rendszerbe feltöltött adatok 

dokumentumok valódiságáért. A Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az 

eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 

Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 

Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a honlap használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével köteles eljárni. 

Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó 

államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a 

felelősség. 

Ha a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni 

a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, 

jogosult az információ felülvizsgálatára. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a 

honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, 

sem közvetett módon ne sértse. A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Általános 

Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó kéri  

regisztrációja felfüggesztését, vagy ha a Szolgáltató szerződésszegést észlel vagy ha a 

Hatóságok felszólítják a Szolgáltatót, hogy függessze fel a Felhasználó hozzáférését. A 

honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás 

elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen 

védjegyoltalom) alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított 

felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása 



során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi 

alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap 

felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, 

megvalósítást). A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más 

adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén nem engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli 

felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, 

kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével 

lehetséges.A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a 

honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak 

a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, 

hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez 

szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl, e szellemi 

alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem 

használhatók fel vagy hasznosíthatók. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató 

adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak 

visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.Külön megállapodás, 

vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató 

adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat 

felülírni.A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a 

Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó 

Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése 

nélkül felhasználhatja. 

 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

http://www.aeo-evnyr.hu/web oldalon hozzáférhető AEO (AuthorizedEconomic Operator – 

Engedélyezet Gazdálkodó) Elektronikus Vám Nyilvántartó Rendszer DS (Dokumentum Széf) 

adat tárolójának használata regisztráció után érhető el. 

http://www.hexacoop-vam.hu  web oldalon hozzáférhető AEO (AuthorizedEconomic 

Operator – Engedélyezet Gazdálkodó) Elektronikus  Vám Nyilvántartó Rendszer DS 

(Dokumentum Széf) adat tárolójának használata regisztráció után érhető el. 

 

 

Jelenleg a regisztráció ingyenes. 



A regisztráció a honlapon található űrlap kitöltése és részünkre történő elküldés után 

végezhető el. A Szolgáltató a regisztráció elvégzését a 2700 Cegléd, Külső-Jászberény út 3, 

5000 Szolnok, Kőrösi út 43 szám alatt lévő telephelyein végzi el. A regisztráció elvégzéséhez 

a Felhasználónak személyesen meg kell jelennie a Szolgáltató megjelölt telephelyén vagy a 

Szolgáltató munkatársa az előre egyeztetett helyen és időben a Felhasználó beazonosítását el 

kell végeznie. A Felhasználó hozzájárul személyes okmányainak lemásolásához, tárolásához. 

A Felhasználó büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy az AEO-EVNYR-be 

feltöltött adatok a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó tájékoztatja ügyfeleit, hogyaz adó-

vámeljárás elvégzésével a Szolgáltatót bízták meg. A Felhasználó beszerzi ügyfele írásos 

engedélyét, mellyel hozzájárul okmányai tárolásához AEO-EVNYR–be. A Szolgáltató a tárolt 

dokumentumokat harmadik félként kizárólag a Hatóságok számára szolgáltatja ki. A 

Szolgáltató a Felhasználónak és a NAV-nak az AEO-EVNYR-hez online hozzáférést biztosít. 

A Felhasználó hiánytalanul és helyesen feltölti az AEO-EVNYR rendszerbe az adó és 

vámeljárás lefolytatásához a szükséges dokumentumokat. A Felhasználó a web felületen 

elérhető űrlap kitöltésével értesíti a Szolgáltatót a kért eljárás lefolytatásáról. A Szolgáltató 

megvizsgálja, hogy a feltöltött dokumentumokkal a kért adó vagy vámeljárás el tudja-e 

végezni. Abban az esetben, ha a dokumentumok nem megfelelőek a kért adó vagy vámeljárás 

elvégzéséhez a Szolgáltató értesíti a Felhasználót. A Szolgáltató a lehető legrövidebb idő alatt 

elvégzi a Felhasználó által kért szolgáltatást melynek maximum ideje 3 nap lehet. A 

Felhasználó által tévesen megadott adatok feldolgozásából adódó módosítások elvégzésére a 

Szolgáltnak átlagosan 30 nap áll rendelkezésére,melynekhatáridejét a hivatalok ügyintézési 

ideje módosíthat. A Szolgáltató a Felhasználót értesíti a módosítás várható befejezéséről. A 

Szolgáltató a Felhasználó által megadott dokumentumok alapján saját rendszerében 

feldolgozza az adatokat. A Szolgáltató a hatóságoknak elektronikus üzenet formájában küldi 

meg a Felhasználó által kért adó vagy vámeljárás lefolytatására irányuló kérelmet. 

 

 


