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Témáink  Hol vásárolhatunk online és 

okostelefonnal? Nagy 

webáruházak és a többi

 Milyen feltételek vannak?

 Biztonságos fizetési módok

 Internetbankon keresztül 

történő utalások

 Fizetés és pénz utalása 

okostelefonnal



Interneten 

vásárolni sok 

helyütt 

lehet. Pl.:

 eBay www.ebay.com

 Amazon www.amazon.com

 Aliexpress www.aliexpress.com

 Jófogás: www.jofogas.hu

 Vatera: www.vatera.hu

 Emag: www.emag.hu

 Auchan áruház: 

https://online.auchan.hu/

 Telefontokok, kiegészítők: 

www.tokcenter.hu

 Éttermek, könyvesboltok, áruházak stb.

http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.jofogas.hu/
http://www.vatera.hu/
http://www.emag.hu/
https://online.auchan.hu/
http://www.tokcenter.hu/


Miért választjuk az online vásárlást 

a hagyományos helyett?

Olcsóbb, mint az 
üzletben. Ez a 

hazai 
vásárlásokra is 

igaz, legtöbbször 
kedvezményben 

részesülünk 
online 

vásárláskor.

Mert olyan 
áruhoz is 

hozzájuthatunk, 
amely szebb, 

különlegesebb, 
értékesebb, 

vagy hiányzik a 
közeli üzletekből. 
(pl. telefontokok)

Az interneten 
könnyen 

megtalálhatjuk 
azt, amit 

szeretnénk, vagy 
amire szükségünk 
van. Amire van 

kereslet, azt 
valahol biztosan 

legyártják.



Mi szükséges az online fizetéshez?

Regisztráció a 
webhelyen és érvényes 

email cím, amelyre a 
rendelés 

visszaigazolását és más 
értesítéseket küldenek.

Internetkapcsolat

Bankkártya és 
számlapénz a legtöbb 

esetben. Hazai 
megrendelésekkor

készpénzben is 
fizethetünk sok 

esetben.



Egy vidám emlék 
az online eladások 
piacáról

Ez férfi a Facebook nagy 
sztárja lett, amikor 2012-bent 

ezzel a fotóval kínálta eladásra 

a fölöslegessé vált 

mikrosütőjét. 

Humoros kommentek 

keletkeztek. Voltak, akik 

klumpás grillcsirkének 

nevezték, mindazonáltal jó 
pénzért és rekordgyorsasággal 

sikerült eladnia ezt az árut, és 

büszkén viselte a személyét 

övező népszerűséget.



Az online fizetések módjai 1.

 Mobiltelefonon lehetséges közvetlenül fizetést lebonyolítani az előtelepített 
applikációval és böngészőn keresztül, de csak ha megadtuk bankkártyánk 
számát, lejáratát. 
Nem javaslom, hogy ezt megtegyük egy androidos készüléken! 

 Vannak okostelefonos, közvetlen fizetésre és átutalásra szolgáló applikációk 
is, pl. az OTP-nek és a Budapest Banknak. Ezeknél a biztonsági megoldásokat 
a bank informatikus fejlesztői garantálják.

 Lehetséges fizetni előre átutalásos módon (számítógéppel vagy 
hagyományos módon). Ilyenkor ún. díjbekérőt küldenek a megrendeléskor. 
Amint beérkezik befizetésünk, azonnal hozzáférhetővé teszik a szolgáltatást. 

 Igényelhetünk bankunktól ún. „virtuális kártyát” is. Ebben az esetben rajtunk 
múlik, hogy mikor utalunk valamennyi pénzt arra a kártyára. Amikor vásárolni 
szeretnénk, megadhatjuk nyugodtan ennek kártyaadatait, több pénzt nem lehet 
leemelni róla.



Egy biztonságos fizetési 
mód hazai és nemzetközi 
viszonylatban
HTTPS://WWW.PAYPAL.COM/HU/HOME

https://www.paypal.com/hu/home
https://www.paypal.com/hu/home
https://www.paypal.com/hu/home


Fizetés 

PayPal 

fiókon 

keresztül

Több szempontból is előnyös fizetési mód 

ez. 

 a PayPal átváltja a forintunkat olyan 

valutára, amire éppen szükség van a 

fizetéshez. A szolgáltató pedig nem fér 

hozzá a valódi bankszámlánkhoz, 

bankkártyánkhoz, csak mindig az 

esedékes összeghez.

 A PaYPal fióknak NINCS havi fenntartási 

díja! A valutaátváltásokért egy csekély 

díjat számítanak fel – tranzakciónként.

 A PayPalnak van magyar nyelvű 

felülete is.



A fizetés 

módja 

PayPal 

fiókon 

keresztül

 Megbízható és nemzetközi viszonylatban is 
alkalmazható fizetési mód. Én mindenkinek 
ezt ajánlom, 8 éve alkalmazom gond nélkül! 
Kétféle lehetőségünk van fizetés teljesítésére:

 A számlánkról átutaljunk a PayPal fiókunkra a 
szolgáltatás díját. 3 napos átfutási idő van a 
fizetés teljesítésére ebben az esetben. Ez egy 
óvatos megoldás.

 Vagy megadhatjuk a PayPalnak a 
bankkártyánk számát és lejáratát, továbbá 
megadjuk konkrétan, melyik szolgáltató felé 
engedélyezzük a pénz átutalását. Ez azonnal 
megtörténik. Ez a legkényelmesebb 
megoldás, és bármikor visszavonható. 



Fizetés 

PayPallal

 Ebben az esetben a 

webáruházban, a fizetés 

folyamatában bejelöljük a PayPalt, 

mint fizetési módot. Ilyenkor átirányít 

a szolgáltató weboldalára, és a 

belépési kódjaink megadása során 

engedélyezzük a tranzakciót.

 Havonta esedékes díjakat is tudunk 

így rendezni szolgáltatóknak, 

eladóknak. Pl. film, zene előfizetések



Rezsifizetés Díjnettel
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xrtAfwg_2Is

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xrtAfwg_2Is


Bankügyek

Minden pénzintézetnek van online felülete, de nem mindegyik 

biztosítja az internetbank funkciót. Mobiltelefonon történő utalásokat 
pedig még kevesebb nyújt:



Az interneten történő bankügyek 
intézésének előnyei:

A nap 24 órájában 
bármikor 

végezhetjük, 
amikor időnk 

engedi.

Nincs sorban állás 
a postán!



Mire kell 

nagyon 

ügyelnünk?

 Legyen rendben a számítógép biztonsági 

védelme: ne gátolja semmi az operációs 

rendszer és a vírusok, kémprogramok elleni 

védelmet.

 Legyen internetkapcsolat, mert azon 

bonyolódik a tranzakció.

 Ne alkalmazzuk közösségi térben, csak 

biztonságos körülmények között!

 Titkosítatlan wifit ne használjunk hozzá! 

 Ne osszuk meg senkivel sem a belépéshez 

szükséges azonosítóinkat!



Fizetés mobiltelefonnal - szükséges 

feltételek

NFC funkció a 
telefonon

Internetkapcsolat Banki applikáció

Biztonságos 
környezet

Vírusvédelem az 
okostelefonon



OTP – Simple alkalmazás

https://www.simple.hu/fooldal/

nemcsak OTP ügyfelek számára.

https://www.simple.hu/fooldal/


Budapest Bank
https://www.budapestbank.hu/mobilfizetes/

https://www.budapestbank.hu/mobilfizetes/


NFC –ről néhány szót

 Ez egy rövid hatótávolságú rádióhullámú 
kapcsolatátvitel.

 Az okostelefonokba van beépítve 
rádióhullámú antenna, amellyel wifire, 
bluetoothra tudjuk használni. 

 Az NFC típusú adatátvitelt nem 
mindegyik készülék tudja. Fájlokat, 
képeket lehet cserélni két telefon között 
vele, és a mobiltelefonnal történő 
fizetéshez is bekapcsolva kell, hogy 
legyen ez a funkció.

 Bekapcsolhatjuk a Beállítások / 
Továbbiak / NFC menüben, de ne 
legyen állandóan bekapcsolva!



Köszönöm a 

figyelmet!

SZILASSI ANDREA

SZILASSI.ANDREA@JAMK.HU


