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I. Általános keretek 
1. Jelen Általános Felhasználási Feltételek az Aggreg8 Kft. (6722 Szeged, 

Boldogasszony sugárút 23-25. földszint 6.; cégjegyzékszám: 06-09-023518, 
adószám: 25930423-2-06, email: support@aggreg8.io; a továbbiakban a 
Szolgáltató) által fejlesztett és üzemeltetett, és aggreg8.io/aggreg8.hu domain alatt 
működő felületen (továbbiakban: Honlap) elérhető online számlainformációs 
szolgáltatás és webapplikáció (a továbbiakban: Számlainformációs Szolgáltatás), 
illetve az ezen Számlainformációs Szolgáltatáson alapuló, és a Felhasználók által 
opcionálisan igénybe vehető Információ-megosztási Szolgáltatás (a továbbiakban: 
Információ-megosztási Szolgáltatás) (továbbiakban a Számlainformációs 
Szolgáltatás és Információ-megosztási Szolgáltatás együtt „Szolgáltatások”) igénybe 
vételének feltételeit tartalmazza. 

2. A Szolgáltatások regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) a 
regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételek 
(a továbbiakban: ÁFF) rá is vonatkoznak. 

3. Jelen ÁFF elválaszthatatlan része az Adatkezelési Tájékoztató, mely a Felhasználók 
személyes adatainak kezeléséről rendelkezik. 

  
 

II. Fogalmak, definíciók 
 
• Felhasználó: a Szolgáltatásba regisztrált természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely magára nézve kötelezőnek 
fogadta el az ÁFF-et. 

• Szolgáltató: az Aggreg8 Kft, aki az aggreg8.io/aggreg8.hu domain alatt elérhető 
webalkalmazás tulajdonosa, fejlesztője, üzemeltetője. 

• Felek: Felhasználó és Szolgáltató együttesen. 

• Honlap: az aggreg8.io/aggreg8.hu domain alatt elérhető weboldalak, azok tartalma, 
valamint a kapcsolódó aldomainek egyes változatai és tartalmuk. 

• Szerződött Üzleti Partner: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb entitás, amellyel a Szolgáltató kétoldalú 
szerződést kötött információ-megosztási szolgáltatás tárgyában, és amely számára a 
Szolgáltató a Felhasználó által adott egyértelmű felhatalmazás alapján a Felhasználó 
Szolgáltatásba regisztrált bankszámlájához/bankszámláihoz kapcsolódó információkat 
adhat át. A Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Szerződött Üzleti Partnerek 
aktuális listája a Szolgáltató honlapján elérhetőek az http://www.aggreg8.io/arak-es-
aff/szerzodott-partnerek/ linken. 

• Számlainformációs Szolgáltatás: a Szolgáltató által működtetett online felületen 
elérhető alkalmazás, melynek keretében a Szolgáltató a Felhasználóval közvetlenül 
szerződve, a Felhasználó által adott felhatalmazás alapján végzi el a Felhasználó 
bankszámláinak bankszámla-szinkronizálását és a letöltött bankszámlaadatok 
megjelenítését, melynek segítségével Szolgáltató közvetlenül képessé válik 
Végfelhasználók számára Számlainformációs Szolgáltatás nyújtására.  

• Információ-megosztási Szolgáltatás: a Felhasználó által adott felhatalmazás alapján, a 
Szolgáltató által a Szerződött Üzleti Partner számára nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatás 

http://www.aggreg8.io/szerzodott_uzleti_partnerek
http://www.aggreg8.io/szerzodott_uzleti_partnerek


keretében Felhasználó számára lehetőség nyílik, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás 
keretében leszinkronizált bankszámla-adatait a Felhatalmazási felületen adott 
rendelkezése alapján és annak tartalma szerint megossza a kiválasztott Szerződött 
Üzleti Partnerrel. Az Információ-megosztási szolgáltatás igénybevétele nem előfeltétele 
a Számlainformációs Szolgáltatás használatának. 

• Szerződés: A Felhasználó által az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével és 
benyújtásával, valamint ennek Szolgáltató általi elfogadásával és az ezt követő 
aktiválással a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött azon jogviszony, amelynek 
feltételeit a regisztrációs űrlap és/vagy egyéb dokumentum, továbbá a jelen ÁFF 
tartalmazza. 

• Felhatalmazási felület: a Szolgáltató által üzemeltetett online applikációban elérhető 
felület, ahol a Felhasználó rendelkezik arról, hogy a Szolgáltató a Bankszámla-
szinkronizálás során a Felhasználótól beszerzett számlainformációkat mely Szerződött 
Üzleti Partnerrel, milyen időtartamra és milyen adatkörre vonatkozóan oszthatja meg 
az Információ-megosztási Szolgáltatás körében. 

• Érzékeny fizetési adat: a Pft. 2.§ 5a alpontja alapján érzékeny fizetési adatnak minősül 
minden olyan adat, amelyek csalás elkövetésére alkalmazhatók, ideértve a személyes 
hitelesítési adatokat is azzal, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy 
számlainformációs szolgáltatás tekintetében nem érzékeny fizetési adat a 
számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma. 

• Érzékeny fizetési adatnak nem minősülő adatok: A Társaság a Számlainformációs 
Szolgáltatás nyújtása során olyan mértékben fér hozzá a Felhasználó bankszámláihoz 
kapcsolódó adataihoz, amilyen mértékben a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül 
szükség van. Továbbá - mivel a Felhasználó ehhez hozzájárul az ÁFF-elfogadásával - a 
Társaság megismerheti ezen adatokat, melyek ezáltal a Számlainformációs Szolgáltatás 
vonatkozásában nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak. A Társaság 
Számlainformációs Szolgáltatás tekintetében nem minősül érzékeny fizetési adatnak: 

▪ Számlacsomag információk (típus, stb.) 
▪ Számlatörténet 

• Részletes tranzakció információk (összeg és pénznem, értéknap 
és megjegyzések) 

• Bevételek, beleértve: megjegyzés mező és megbízó adatai 
▪ Rendszeres kifizetések 

• Megbízható partnerek (és részleteik) 
• Csoportos beszedések 
• Állandó átutalások (és részleteik) 

▪ Számlaadatok 
• Bankszámla részletes adatai beleértve: a számla száma és neve 

▪ Partnerek 
• A tranzakciókban előforduló partnerek, pl.: kereskedők listája 

▪ Kategóriák 
• Költség és bevétel kategóriák 
• Tranzakciók kategóriákba sorolása 

• A Szolgáltatásban elérhető bankok, bankszámlák és Szerződött Üzleti Partnerek köre: 

o A Szolgáltató folyamatosan törekszik a Szolgáltatásban elérhető bankok, 
bankszámlák és Szerződött Üzleti Partnerek körének bővítésére, valamint új 
szolgáltatások és funkciók bevezetésére, ugyanakkor ezek bővítésének ütemére 
vonatkozólag a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

o A Szolgáltatásban felajánlott bankok, bankszámlák és Szerződött Üzleti 
Partnerek elérhetősége a Szolgáltató hatáskörén kívülálló technikai okok 



következtében időszakosan változhat (pl. mögöttes banki interfészekkel 
kapcsolatos problémák felmerülése miatt). 

o A Szolgáltatásban elérhető új bankok, bankszámlák és Szerződött Üzleti 
Partnerek elérhetőségéről a Szolgáltató többek közt a Honlapján is nyújthat 
tájékoztatást a Felhasználóknak. 

 

 
III. A Szolgáltatások bemutatása 

1. A Szolgáltatások célja, hogy a Felhasználók online elérhető felületen keresztül 
leszinkronizálhassanak bankszámláikhoz kapcsolódó információkat 
(tranzakciótörténet, bevétel, kiadás, egyenleg, stb.), valamint – Felhasználói 
felhatalmazás adásával - ezen információk vonatkozásában a Szolgáltatóval 
szerződéses viszonyban lévő Szerződött Üzleti Partnerekkel történő információ-
megosztást kezdeményezhessenek.  
 

 
 

IV. A Szolgáltatások igénybe vételének feltételei (regisztráció, szerződéskötés) 

1. Az igénybe vétel feltétele a Felhasználói regisztráció, mely a webapplikáción 
keresztül történhet. A regisztráció a következő módokon jöhet létre: 

• Validált email-cím és jelszó megadásával 
I. Új Felhasználó a Szolgáltatásba történő regisztrációját és 

Szolgáltatóval történő szerződéskötését a Szolgáltató Honlapján a 
“Még nem regisztráltam” gombra klikkelve kezdeményezheti. 

II. Ezen regisztrációs űrlapon Felhasználó egy e-mailcím és egy jelszó 
megadásával, valamint az ÁFF és az Adatkezelési Tájékoztató 
elfogadásával kezdeményezheti a Szolgáltatásba történő 
regisztrációját, valamint a Szolgáltatóval történő szerződéskötést. A 
regisztrációs űrlap Szolgáltató részére történő megküldése nem 
minősül a Felhasználó részéről a szerződés megkötésére irányuló 
jognyilatkozatnak, pusztán a szerződéskötési folyamat elindításának 
kezdeményezése. A Felhasználó a regisztrációs és szerződéskötési 
folyamatot mindenféle jogkövetkezmény nélkül, szabadon bármikor 
jogosult megszakítani. 

III. A regisztrációs űrlap Szolgáltató részére történő megküldésével a 
Felhasználó kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a Szerződés 
megkötése távközlő eszköz útján, a Szolgáltató Honlapján keresztül 
történjen. 

IV. A Felhasználó elektronikusan megküldött szerződéskötés-
kezdeményezési kérését a Szolgáltató megvizsgálja. A Szolgáltató a 
szerződés megkötésére vonatkozó kezdeményezés elfogadásáról 
saját hatáskörében, az általa meghatározott feltételek alapján dönt. 

V. A Szolgáltató a Felhasználó szerződéskötési kezdeményezésének 
elfogadása esetén a Felhasználó részére a regisztrációs 
kezdeményezéskor megadott emailcímre egyedi azonosítóval 
rendelkező aktivációs linket küld. 

VI. Felhasználó a regisztrációs és szerződéskötési szándékát az 
aktivációs linkre történő klikkeléssel erősíti meg.  Amennyiben 
Felhasználó a regisztrációs és szerződéskötési szándékát az 
aktivációs linkre történő klikkeléssel nem erősíti meg, akkor a 
Felhasználó regisztrációja nem jön létre, a Felek között szerződés és 
jogviszony nem jön létre. 
 



• Ún. “social login”, illetve OIDC brokering megoldással: 
I. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook vagy Google+ 

profillal, akkor: 
I. A Felhasználó Facebook azonosítójával (a 

www.facebook.com oldalhoz megadott nevével és e-mail 
címével); a Google+ szolgáltatásban használt azonosítójával 
(e-mail cím és név megadásával), illetve a Szerződött Üzleti 
Partner oldalán használt azonosítóval is lehetséges a 
Felhasználói regisztráció elvégzése (OIDC brokering). 

1 Facebook-login esetén a regisztrációs űrlapon a 
Felhasználó a “Belépés Facebook-fiókkal” gombra 
kattintással kezdeményezheti a regisztrációt. Ennek 
során a Felhaszáló Facebook-fiókjához használt 
validált emailcím Szolgáltató általi átvételével és 
elfogadásával indul meg a Felhasználó Szolgáltatásba 
történő regisztrációja. 

2 Google+ login esetén a regisztrációs űrlapon a 
Felhasználó a “Belépés Google-fiókkal” gombra 
kattintással kezdeményezheti a regisztrációt. Ennek 
során a Felhaszáló Google-fiókjához használt validált 
emailcím Szolgáltató általi átvételével és 
elfogadásával indul meg a Felhasználó Szolgáltatásba 
történő regisztrációja. 

3 A Szerződött Üzleti Partner oladalán használt 
azonosító esetén a regisztrációs űrlapon a 
Felhasználó az “Egyéb belépés” gombra kattintással 
kezdeményezheti a regisztrációt. Ennek során a 
Felhaszáló Szerződött Üzleti Partner oladalán 
használt validált emailcím átvételével és 
elfogadásával indul meg a Felhasználó Szolgáltatásba 
történő regisztrációja. 

II. A Felhasználó a következő lépésben – a szerződéskötés előtt, 
előzetes tájékoztatásként – el kell fogadja a Szolgáltató ÁFF 
és Adatkezelési Tájékoztató dokumentumait (melyeket a 
dokumentumokra történő kattintással tud megnyitni). Ezek 
elfogadásával (a megfelelő check-boxba történő klikkeléssel) 
a Felhasználó kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a 
Szerződés megkötése távközlő eszköz útján, a Szolgáltató 
Honlapján keresztül történjen. A megfelelő check-boxokba 
történő klikkeléssel erősíti meg Felhasználó regisztrációs és 
szerződéskötési szándékát, valamint ezzel egyidejűleg jön 
létre a Felek közötti szerződés.  

 

2. A Szolgáltató a Felhasználó azonosítását a megadott email-címre küldött aktivációs 
link alapján végzi el.  Social login alapú regisztráció esetén a Szolgáltató a 
Facebook/Google által korábban ügyfélhitelesítésre már felhasznált emailcímet 
veszi át. 

3. A Szolgáltató a Szerződés megkötésével egyidejűleg, annak időpontjában létrehozza 
a Felhasználó felhasználói fiókját. 



4. A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által a szerződéskötést megelőzően előírt 
tájékoztatási kötelezettségét az aktiválást megelőzően tartós adathordozó útján 
teljesíti. 

5. A Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik. 

6. Felhasználók a Szolgáltatást csak akkor jogosultak használni, ha az ÁFF-et és az 
Adatkezelési Tájékoztatót magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

7. A Szolgáltató a Felhasználóval a regisztrációkor megadott emailcímen keresztül 
kommunikál a későbbiekben a Szolgáltatást érintő ügyekkel kapcsolatban. A 
regisztráció nem végezhető el olyan email címmel, amelyet azonosítás céljából 
korábban már a Szolgáltatásban rögzítettek. 

8. Felhasználó a Szolgáltatás használata során csak és kizárólag egyetlen emailcímet 
adhat meg egy adott felhasználói profil kialakításához. Különbözö emailcímek alatt 
létrehozott felhasználói profilok összepontozása a Szolgáltatásban nem lehetséges. 

9. A Szolgáltatásban történő regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a 
valóságnak megfelelően megfelelően megadni. A Szolgáltató kizárja felelősségét a 
regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis e-mail cím megadásából eredő 
kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését 
követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak a felhasználói profilon keresztül 
bármikor lehetősége van a regisztrációkor megadott emailcímet ellenőrizni, illetve 
módosítani.  

10. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá 
kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni. A Szolgáltató fenntartja 
magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így különösen 
valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott 
adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén. 

11. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, 
valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a 
Szolgáltatás használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező 
személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a 
Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal 
felmondani. 

12. A Felhasználó által a regisztráció során megadott jelszó titkosságának megőrzése 
teljes mértékben a Felhasználó felelőssége, azt köteles titkosan és biztonságosan 
kezelni, valamint harmadik személy tudomására nem hozhatja. 

13. A regisztráció során megadott adatok nem nyilvánosak és harmadik személy 
számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó 
kérésére a Szolgáltató reprodukálja azt, illetve új jelszót bocsájt ki jelszó-
emlékeztető útján. 

14. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Szolgáltatás regisztrációjához tartozó 
emailcím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű 
tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a 
Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve 
a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy az 
emailcím és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a 
Szolgáltató nem felel. 

15. Felhasználó – mint természetes személy - tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. 
életévét még nem töltötte be, a Szolgáltatásba nem regisztrálhat, azt nem 



használhatja. Ennek megszegése esetén a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját 
jogosult törölni. 

16. A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját (profilját) a Szolgáltatásból maga 
törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak a 
support@aggreg8.io e-mail címen, és a Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó 
regisztrációjának (profiljának) törléséről. A Felhasználó regisztrációjának 
(profiljának) tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a 
Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő e-
mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásba 
történt regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Szolgáltatásban 
rögzített adata véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül. 

 
 

V. Számlainformációs szolgáltatás működésének bemutatása 

1. Felhasználók a Szolgáltatás online elérhető felületén keresztül leszinkronizálhatják 
bankszámláikhoz kapcsolódó számlainformációikat (pl. tranzakciótörténetüket, 
bevétel/kiadási tételeiket egyesével, illetve kategóriánként áttekinthetik, azokban 
partner/tétel szerinti keresést végezhetnek). 

2. A bankszámlinformációk leszinkronizálásának folyamata az alábbi fő lépésekből áll: 

• Webscraping technológiával történő szinkronizáció esetén: 
 

1 A Felhasználói regisztráció elvégzése (ld. “A szolgáltatás igénybe 
vételének feltételei”-ben fentebb megfogalmazottakat). 

2 A Felhasználói belépés az emailcím/jelszó párossal lehetséges. 

3 A belépést követően a Felhasználó a legördülő listából kiválasztja, hogy 
mely banknál vezetett bankszámláit szeretné leszinkronizálni, azaz mely 
bankhoz adja meg a Szolgáltatónak a banki felülethez történő 
hozzáférést.  

4 A megfelelő bank kiválasztását követően megadja az adott banknál 
használt netbanki bejelentkezési adatait. 

5 Második faktoros netbanki belépés esetén megadja a második faktort 
is. 

6 Ezt követően leszinkronizálásra kerül a Felhasználónak az adott banknál 
vezetett bankszámláinak tranzakciótörténete. (Banktól függően ez 
lehet az elmúlt 30-napra, illetve 90-napra vonatkozó 
tranzakciótörténet). A bankszámlainformációk leszinkronizálása ideális 
esetben kevesebb, mint 1 perc alatt megtörténik, de az adott banktól, 
a Felhasználó bankszámláinak számától, valamint a tranzakciótörténet 
méretétől függően akár 3-4 percet is igénybe vehet bankonként a 
szinkronizációs folyamat. 

7 A dedikált felhasználói felületen keresztül tételenként, valamint 
kategorizált formában kilistázásra kerül a leszinkronizált bankszámla-
tranzakciótörténet. Ebben a listában a Felhasználó adott tételre, 
partnerre tud egyedi keresést indítani. 

8 Amennyiben Felhasználó más banknál vezetett számlákat is szeretne 
leszinkronizálni, azt az “Új bank” gombra történő klikkeléssel tudja 



kezdeményezni. A szinkronizálási folyamat a 3. lépéstől (Bank 
kiválasztása) kezdődik újra.  

• Banki API interfész alapú szinkronizáció esetén: 
 

1 A Felhasználói regisztráció elvégzése (ld. “A szolgáltatás igénybe 
vételének feltételei”-ben fentebb megfogalmazottakat). 

2 A Felhasználói belépés az emailcím/jelszó párossal lehetséges. 

3 A belépést követően a Felhasználó a legördülő listából kiválasztja, hogy 
mely banknál vezetett bankszámláit szeretné leszinkronizálni. 

4 A megfelelő bank kiválasztását követően megadja az adott banknál az 
API kapcsolat létrehozásához szükséges adatait (jellemzően az adott 
banknál használt netbanki bejelentkezési nevét és 
számlaszámát/számlaszámait). 

5 A felhasználó átirányításra kerül az adott bank felületére ahol a 
netbankban használt név és jelszóval, illetve a 2. Factor megadását 
követően azonosítja magát. 

6 A banki felületen felhatalmazást ad az Aggreg8 számára a 
bankszámlainformációs adatokhoz való hozzáférésre. Banki 
megvalósítás függvényében ez további 2 faktoros azonosítást 
igényelhet.  

7 A felhasználó visszairányításra kerül az Aggreg8 felületére. Ezt követően 
leszinkronizálásra kerül a Felhasználónak az adott banknál vezetett 
bankszámláinak tranzakciótörténete. (Banktól függően ez jellemzően 
90-napra vonatkozó tranzakciótörténet, de ez az időszak a banki API 
megvalósítás függvényében ettől eltérhet). A bankszámlainformációk 
leszinkronizálása ideális esetben kevesebb, mint 1 perc alatt 
megtörténik, de az adott banktól, a Felhasználó bankszámláinak 
számától, valamint a tranzakciótörténet méretétől függően akár 3-4 
percet is igénybe vehet bankonként a szinkronizációs folyamat. 

8 A dedikált felhasználói felületen keresztül tételenként, valamint 
kategorizált formában kilistázásra kerül a leszinkronizált bankszámla-
tranzakciótörténet. Ebben a listában a Felhasználó adott tételre, 
partnerre tud egyedi keresést indítani. 

9 Amennyiben Felhasználó más banknál vezetett számlákat is szeretne 
leszinkronizálni, azt az “Új bank” gombra történő klikkeléssel tudja 
kezdeményezni. A szinkronizálási folyamat a 3. lépéstől (Bank 
kiválasztása) kezdődik újra.  

 

3. A Számlainformációs Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató kizárólag olyan 
mértékben fér hozzá a Felhasználók banszámlainformációihoz, amilyen mértékben 
a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükség van. Továbbá a 
Felhasználó a Szolgáltatásba történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szolgáltató ezen adatokat megismerhesse. A Szolgáltató az alábbi adatmezőkhöz fér 
hozzá: 

1. Számlacsomag információk (típus, stb.) 
2. Számlatörténet 



I. Részletes tranzakció információk (összeg és pénznem, értéknap és 
megjegyzések) 

II. Bevételek, beleértve: megjegyzés mező és megbízó adatai 
3. Rendszeres kifizetések 

I. Megbízható partnerek (és részleteik) 
II. Csoportos beszedések 

III. Állandó átutalások (és részleteik) 
4. Számlaadatok 

I. Bankszámla részletes adatai beleértve: a számla száma és neve 
5. Partnerek 

I. A tranzakciókban előforduló partnerek, pl.: kereskedők listája 
6. Kategóriák 

I. Költség és bevétel kategóriák 
II. Tranzakciók kategóriákba sorolása 

 
 

VI. Információ-megosztási szolgáltatás 
1. Felhasználók számára a Szolgáltatás keretében opcionálisan lehetőségük adódik 

arra, hogy a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő Szerződött Üzleti Partnerek 
számára – kizárólag Felhasználói felhatalmazás alapján – Szolgáltató átadja a 
leszinkronizált bankszámla/bankszámlák tranzakciótörténetét. 

2. Az Információ-megosztási szolgáltatás keretében a Szerződött Üzleti Partner 
számára átadott információk köre az alábbi adatköröket foglalhatja magába, 
melyeket a Felhasználó egyedileg, Szerződött Üzleti Partnerenként kell elfogadjon: 

• Számlacsomag információk (típus, stb.) 
• Számlatörténet 

I. Részletes tranzakció információk (összeg és pénznem, értéknap és 
megjegyzések) 

II. Bevételek, beleértve: megjegyzés mező és megbízó adatai 
• Rendszeres kifizetések 

I. Megbízható partnerek (és részleteik) 
II. Csoportos beszedések 

III. Állandó átutalások (és részleteik) 
• Számlaadatok 

I. Bankszámla részletes adatai beleértve: a számla száma és neve 
• Partnerek 

I. A tranzakciókban előforduló partnerek, pl.: kereskedők listája 
• Kategóriák 

I. Költség és bevétel kategóriák 
II. Tranzakciók kategóriákba sorolása 

 

3. A Szerződött Üzleti Partnerek saját szerződéses feltételeikben írják elő, hogy mely 
adatkörökre és mely időszakra vonatkozólag igénylik a bankszámlainformációk 
megosztását. 

4. Az Információ-megosztási szolgáltatás minden esetben csak és kizárólag a 
Felhasználó által adott egyértelmű felhatalmazás alapján történik. A Felhasználó az 
információ-megosztásra vonatkozó felhatalmazás paramétereit a Felhatalmazási 
Felületen tudja megtekinteni és jóváhagyni.  

5. A Felhasználó a korábban adott információ-megosztásra vonatkozó 
felhatalmazás(ai)t az aggreg8.io webalkalmazás felhasználói profiljában tudja 
áttekinteni. 

6. A Felhasználó a korábban adott információ-megosztásra vonatkozó 
felhatalmazás(ai)t a webalkalmazás felhasználói profiljában tudja visszavonni.  

7. A korábban adott információ-megosztásra vonatkozó felhatalmazásokat egyesével, 
azaz Szerződött Üzleti Partnerenként lehet módosítani.  

8. Az információ-megosztásra vonatkozó felhatalmazások egyes adatkörei külön-külön 
nem módosíthatók, azok ugyanis a Szerződött Üzleti Partner követelményei szerint 



kerülnek meghatározásra. Amennyiben a Felhasználó ezzel nem ért egyet, a 
korábban adott információ-megosztásra vonatkozó felhatalmazás(ai)t a 
webalkalmazás felhasználói profiljában tudja visszavonni 

 

 
VII. Technikai háttér 

1. A Szolgáltatásban elérhető bankok és bankszámlák bankszámlainformációinak 
lekérdezését maga a Szolgáltató bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben. 

2. A Szolgáltató a bankszámla-információk lekérdezését a felügyeleti hatóság által 
jóváhagyott technológia alkalmazásával kezeli és ismeri meg.  

a) Azoknál a bankoknál ahol elérhetőek és megbízhatóan működnek az 
OpenAPI interfészek, ott a Szolgáltató API-alapú szinkronizálást alkalmaz, 
amelynek során a Felhasználó által az adott bank OpenAPI felületén adott 
felhatalmazás alapján megy végbe a szinkronizációs folyamat. 

b) A Szolgáltató adott bankok esetében, ha az adott banknál nem elérhető, 
vagy nem megfelelően működnek az OpenAPI interfészek, annak hiányában 
webscraping technológiával gyűjti be ezen bankszámla-információkat. A 
webscraping során a Szolgáltató a Felhasználó által megadott netbanki 
bejelentkezési adatainak (továbbá a második faktoros SMS, illetve mobil 
tokennel történő megerősítés) felhasználásával végzi el a szinkronizációt. 
Ennek során a Szolgáltató a Felhasználó által megadott netbanki 
bejelentkezési adataihoz fér hozzá, melyeket bankszintű biztonsági 
intézkedések alkalmazása mellett titkosítva kezel, illetve titkosítva tárol. 
Netbanki bejelentkezési adatok tárolására csak és kizárólag a Felhasználó 
kifejezett kérése esetén kerül sor.  

c) A Szolgáltató az Európai Bankhatóság 2018. június 13-án kiadott, ide 
vonatkozó útmutatásával összhangban ismeri meg és kezeli a Felhasználó 
netbanki bejelentkezési adatait. 

3. A Felhasználó által megadott bejelentkezési adatokat a Szolgáltató alapesetben nem 
tárolja. Ugyanakkor amennyiben a Felhasználó ezt kifejezetten kéri az „Elmentem a 
belépési adataimat” checkbox beklikkelésével, akkor a Szolgáltató ezen 
bejelentkezési adatait a felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank) által 
jóváhagyott technológia alkalmazásával titkosítva tárolja. 

4. Szolgáltató a Felhasználó által rögzített és a bankszámla-szinkronizáció során 
legyűjtött valamennyi információhoz hozzáfér és azokat titkosítva tárolja (kivéve: a 
netbanki bejelentkezési adatok a fent leírtak szerint). Szolgáltató az adatokhoz való 
hozzáférést a felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank) által jóváhagyott 
technológia alkalmazásával kezeli és felügyeli.  

5. A Társaság mint számlainformációs szolgáltató olyan mértékben fér hozzá a 
Felhasználók, bankszámláihoz kapcsolódó adataihoz, amilyen mértékben a 
szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükség van, továbbá mivel a Felhasználó ehhez 
hozzájárul az ÁFF-elfogadásával, így a Társaság megismerheti ezen adatokat, melyek 
a nyújtott szolgáltatás vonatkozásában nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak. 

6. A Szolgáltató a Felhasználók netbanki bejelentkezési adatainak [Ez leggyakrabban 
netbanki felhasználónevet és jelszót jelent, de néhány bank esetében további 
mezők (pl. bejelentkezéshez használt számlaszám) is ide tartozhatnak] tárolását, az 
azokhoz való hozzáférést illetően kiemelt biztonsággal ellátott minősített 
eljárásokat alkalmaz, és azokat külön titkosítással, erős titkosítási algoritmussal védi. 
Ezen adatokat a Szolgáltató a webscraping alapú banki hozzáférés és szinkronizáció 
végrehajtása miatt kéri.  A Szolgáltató az Európai Bankhatóság 2018. június 13-án 
kiadott, ide vonatkozó útmutatásával összhangban ismeri meg és kezeli a 
Felhasználó netbanki bejelentkezési adatait. 



7. A Szolgáltató a várható legnagyobb gondossággal jár el tevékenysége végzése során, 
az informatikai biztonsági elvárások maximális figyelembevételével. 
 

VIII. Díjazás, kondíciók 

1. A Szolgáltató az alábbi díjszabási struktúrát alkalmazza visszavonásig: 

• A Számlainformációs szolgáltatás igénybevétele a Felhasználók számára 
ingyenes. A szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználókat semmilyen díj, 
jutalék, egyéb költség nem terheli. 

• Az Információ-megosztási szolgáltatás igénybevétele a Felhasználók 
számára ingyenes. A szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználókat 
semmilyen díj, jutalék, egyéb költség nem terheli. 

IX. Általános rendelkezések 
 

1. A Szolgáltatásba Felhasználó csak és kizárólag olyan bankszámlát tud bekötni, 
melyhez Felhasználó az adott bankszámlát vezető bankjánál online hozzáféréssel 
rendelkezik. Amennyiben az adott bankszámlához Felhasználó nem rendelkezik 
bankjánál online hozzáféréssel, akkor a bankszámlának a Szolgáltatásban történő 
bekötése nem lehetséges. Ebben az esetben Felhasználó az adott bankszámlát 
vezető bankjától kell, hogy online hozzáférést igényeljen. 

2. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált emailcímére Szolgáltató tájékoztató 
vagy értesítő leveleket küldjön a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkkal az 
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. 

3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben súlyosabb 
működési vagy biztonsági esemény sérti vagy sértheti a Felhasználók érdekeit, a 
Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználókat az 
eseményről, valamint minden olyan rendelkezésre álló intézkedésről, amelyet az 
esemény káros hatásainak enyhítése érdekében meghozhatnak. A tájékoztatásra a 
Felhasználóknak küldött tartós adathordozó formájában, illetve a Szolgáltató 
Honlapján kerül sor. 

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy 3 hónapot meghaladó inaktivitás esetén 
Szolgáltató a felhasználói fiókját megszüntetheti. 

X. Felelősség 
 

1. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, és minden tőle 
elvárható intézkedést megtenni a biztonsági előírások betartása érdekében. A 
Felhasználó által bárkinek okozott kárért a Felhasználó teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

2. A Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor a Felhasználó érdekeinek – az adott 
körülmények között lehetséges – figyelembevételével és a tőle elvárható 
gondossággal jár el. 

3. A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amely a Szolgáltató által el nem hárítható 
okok vagy nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt következnek be, így 
különösen a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli rendszerek 
vagy a postai szolgáltatások hibáiért. 

4. A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, 
amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Szolgáltatónak nincs lehetősége, így 
különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatóság 



rendelkezéséből vagy a Szolgáltató működésének megzavarásából eredő károkért, 
így abban az esetben sem felel a Szolgáltató az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, 
amennyiben ezek miatt az okok miatt a Szolgáltató ideiglenesen beszünteti vagy 
korlátozza a Szolgáltatást. 

5. A Szolgáltató mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Szolgáltatás 
lebonyolításával összefüggő kötelezettsége teljesítését tevékenysége körén kívül 
eső elháríthatatlan ok (vis major) vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban 
előírt rendelkezések zárták ki. 

6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás elérhetőségét korlátozza, 
felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.  A Szolgáltató különösen jogosult a 
Szolgáltatások körét módosítani vagy azokat időlegesen felfüggeszteni, ha az 
azokhoz kapcsolódó kockázat vagy a jogszabályok változása miatt szükséges. 
Szolgáltató ezen eseményekről a Felhasználót legjobb tudása szerint időben értesíti 
tartós adathordozón, illetve a Szolgáltató honlapján történő közzététellel. 

 

 

XI. ÁFF és Szerződés módosítása 
1. A Felek a közöttük létrejött Szerződést közös megegyezéssel bármikor 

módosíthatják. 
2. A Szolgáltató jogosult a Szerződést, így különösen a jelen ÁFF-et egyoldalúan, a 

Felhasználó számára nem hátrányos módon a Felhasználó előzetes tájékoztatása 
nélkül módosítani. 

3. A Szolgáltató jogosult továbbá - a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal, valamint a 
Szerződésben rögzítettekkel összhangban a Szerződést, így különösen a jelen ÁFF-
et új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészíteni, módosítani. 

4. A Szolgáltató a Szerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség 
bevezetésével, ide nem értve az új szolgáltatás bevezetését. 

5. Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítését követően jogosult a Szerződést, így 
különösen a jelen ÁFF-et egyoldalúan az Felhasználó hátrányára módosítani a 
mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, így különösen, de 
nem kizárólagosan az alábbi okok bekövetkezése esetén: 

a) A jogi szabályozó környezet megváltozása 
b) Makrogazdasági környezet módosulása. 

6. Nem minősül egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos vagy kedvezőtlen 
módosításnak, ha a Szolgáltató új szolgáltatást, és ahhoz kapcsolódóan új díjat vezet 
be, ha az új szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó számára nem kötelező, 
valamint, ha a feltételek módosítása kizárólag az új felhasználókra vagy újonnan 
megkötött szerződésekre vonatkozik. Szintén nem minősül egyoldalú, a Felhasználó 
számára hátrányos módosításnak, ha a Szolgáltató az előre megadott időszak letelte 
vagy az előre meghirdetett feltételek bekövetkezése esetén az előre meghirdetett 
módon és mértékben megváltoztatja a szerződési feltételeket. 

7. A jelen ÁFF Szolgáltató általi egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos vagy 
kedvezőtlen módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt legalább 
2 hónappal értesíti a Felhasználót a módosítás Szolgáltató honlapján történő 
közzététellel, valamint a Felhasználókat tartós adathordozón is tájékoztatja a 
módosítás tényéről és tartalmáról. 

8. A Felhasználó számára kedvezőtlen módosítást nem jelentő módosításokról a 
Szolgáltató a Felhasználót legkésőbb azok hatálybalépését megelőző munkanapon 
értesíti a módosítás Szolgáltató honlapján történő közzététellel. 

9. Amennyiben a Szerződés egyoldalú, kedvezőtlen módosítását a Felhasználó magára 
nézve sérelmesnek tartja, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, díj-, költség-, vagy 
egyéb fizetési kötelezettség mentesen felmondani írásban vagy e-mailen a 



módosítás hatálybalépése előtti napig. Amennyiben a Felhasználó a hatálybalépést 
megelőző munkanapig nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását írásban vagy 
e-mailen, a módosított feltételek a Felhasználó által elfogadottnak tekintendők.  

 

XII. Érvénytelenség 
1. Ha a jelen ÁFF bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy 

végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezés jogszerűségét, 
érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, és nem akadályozza. 
 

XIII. Adatkezelés, adatvédelem  
1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a jelen ÁFF elválaszthatatlan 

mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. 
 

2. A Szolgáltató webalkalmazása a Google, Inc. által nyújtott Google Analytics 
webanalitikai szolgáltatást használja A Google Analytics sütiket (cookies), a 
Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy 
segítse a Honlap használatának elemzését. A sütik használatának engedélyezése a 
Felhasználó egyértelmű és kifezetett hozzájárulása alapján lehetséges, a 
weboldalon megjelenített erre vonatkozó felhívás alapján. A sütit a felhasználó 
képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 
alkalmazását is. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások 
menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti 
vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 

 
3. A Felhasználók Szolgáltató által kezelt személyes adatai a Szolgáltató által 

semmilyen formában nem kerülnek direkt marketing célú tevékenység során 
felhasználásra. 

 


