
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ajándékutalvány 

felhasználási szabályzata 

 

1. Ajándék utalvány kibocsátó adatai 

 Név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

 Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy 

 Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 86. 

 Telefonszáma: +36-1/391 4610 

 Email cím: dinpi@dinpi.hu 

 Adószám: 15325763-2-11 

2. Fogalom meghatározások 

2.1. Ajándék utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított és a jelen szabályzat szerinti 

vásárlásra jogosító okirat. 

2.2. Kibocsátó: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, az ajándék utalvány kibocsátója  

2.3. Felhasználási időszak: az az időszak, amíg az ajándék utalvány tulajdonosa az ajándék utalványt 

felhasználhatja. 

2.4. Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló a Kibocsátó beváltóhelyein 

ajándék utalvány felhasználásával árut vásárolhat vagy szolgáltatást vehet igénybe. 

2.5. Vásárló: az a Kibocsátón kívüli természetes vagy jogi személy, aki az ajándék utalvány tulajdonosa. 

2.6. Beváltó: a Kibocsátó bemutatóhelyei, illetve Zöld Pont Irodája (1121 Budapest, Költő u. 21.), amely 

a jelen ajándék utalvány szabályzat szerint kibocsátott ajándék utalvány elfogadására jogosult. 

2.7. Digitális adatbázis: A Kibocsátó által kezelt, az ajándék utalványok sorszámát és egyéb adatait 

tartalmazó elektronikus adatgyűjtemény. 

 

3. A szabályzat célja 

3.1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az ajándék utalvány kibocsátásának és felhasználásának 

módját. 

3.2. A szabályzat területi hatálya: Magyarország.  

3.3. A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik és mindaddig tart, ameddig 

a Kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz. 

3.4. A szabályzatot a Kibocsátó bármikor jogosult módosítani. A módosított szabályzat attól az 

időponttól kezdve hatályos, amikor azt a Kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette. 

  



4. Az ajándék utalvány kibocsátásának célja 

Az ajándék utalvány kibocsátásának célja, hogy olyan ajándékozási lehetőséget teremtsen a 

vásárlóknak, amely meghatározott ajándéktárgy, vagy szolgáltatás megvásárlása nélkül teremt 

lehetőséget az ajándékozásra. 

5. Az ajándék utalvány kibocsátása 

5.1. Az ajándék utalványt a Kibocsátó bocsátja ki. 

5.2.Az ajándék utalvány elektronikus úton előállított okirat. 

5.3. Az ajándék utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a Kibocsátó neve 

 ajándék utalványra vonatkozó utalás 

 kibocsátási érték 

 felhasználási időszak 

 ajándék utalvány sorszáma 

5.4. Az ajándék utalványok kibocsátási értéke: 2.000 Ft; 5.000 Ft. 

5.5. Az ajándék utalványt a Kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. 

5.6. Az ajándék utalvány felhasználása határidőhöz kötött (felhasználási időszak), mely 2021. 

december 31. A felhasználási időszak lejártát követően az utalvány beváltására, illetve felhasználásra 

nincs lehetőség.  

5.7. Az ajándék utalvány mintapéldányait jelen szabályzat melléklete (1. sz. melléklet) tartalmazza. A 

jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül ajándék utalványnak.  

5.8. A Kibocsátó a birtokában lévő ajándék utalványt bármikor megsemmisítheti. 

5.9. Az ajándék utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.  

5.10. Az ajándék utalvány hamisítása bűncselekmény. 

6. Az ajándék utalvány megvásárlása 

6.1. Az ajándék utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vásárló) 

megvásárolhatja. 

6.2. Az ajándék utalvány a Kibocsátótól vásárolható meg az alábbi módokon: 

 Elektronikus úton: https://www.dunaipoly.hu web áruházon keresztül. 

Az ajándék utalvány web áruházban való megvásárlására a jelen szabályzatban nem szabályozott 

kérdések tekintetében a Kibocsátó Webshop Általános Szerződési Feltételei az irányadóak. 

6.3. Az ajándék utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátáskori értékétől. 

6.4. Az ajándék utalvány megvásárlásával, illetve bármilyen módon történő megszerzésével a vevő az 

ajándék utalvány kibocsátására vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően 

elfogadja. 

6.5. Az ajándék utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár 

visszakövetelésére nem jogosít. 

https://www.dunaipoly.hu/


6.6. Az elektronikusan vásárolt ajándék utalvány érvényesítése külön nem történik, annak 

érvényességének ellenőrzése sorszám alapján a jelen szabályzat 7.5 pontban foglaltak szerint történik.  

6.7. Az ajándék utalvány vissza nem váltható. 

7. Az ajándék utalvány felhasználása 

7.1. Az ajándék utalvány a felhasználási időszak végéig váltható be a Kibocsátó alábbi bemutatóhelyein: 

 Pál-völgyi-barlang, Budapest; 

 Szemlő-hegyi-barlang, Budapest; 

 Sas-hegyi Látogatóközpont, Budapest; 

 Ócsai Tájház, Ócsa; 

 Hiúz Ház, Királyrét; 

 Pilisi Len Látogatóközpont, Pilisszentiván; 

 Zöld Pont irodájában (1121 Budapest, Költő u. 21.). 

A beváltó helyek listája módosulat. A teljes és mindenkori aktuális lista megtekinthető a 

https://www.dunaipoly.hu weboldalon. 

7.2. Az ajándék utalvány bárkire szabadon átruházható, aki az ajándék utalvány megvásárlására 

jogosult.  

7.3. Az ajándék utalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül a Beváltónál az ajándék 

utalvány értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni. 

7.4. Az ajándék utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az ajándék utalvány a birtokában van. 

A Beváltó nem köteles vizsgálni az ajándék utalvány tulajdonjogát. 

7.5. Az ajándék utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az ajándék utalványt a vásárló a 

Beváltónak kinyomtatott formában átadja vagy elektronikusan bemutatja és azt a Beváltó 

munkatársa/képviselője érvényteleníti. A Beváltó megbízott munkatársa/képviselője az érvényességet 

az ajándék utalvány sorszámának a Digitális adatbázisban szereplő adatokkal való összevetését 

követően nyugtázza és annak beváltását követően az ajándék utalványt a Digitális adatbázisban 

érvényteleníti. 

7.6. Ajándék utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. Sérült ajándék utalványt a Beváltó nem fogad 

el. Sérültnek minősül az ajándék utalvány, ha annak sorszáma egyértelműen nem állapítható meg. 

7.7. Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén. 

Vásárláskor a teljes összegről kerül a számla kiállításra. 

7.8. Az ajándék utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása, vagy szolgáltatás 

igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben történő 

visszatérítésére a vásárló nem jogosult. 

7.9. Az ajándék utalvány kibocsátási értékét teljes mértékben fel kell használni. 

7.10. Az ajándék utalvány készpénzre nem váltható át. 

7.11. A vásárló tudomásul veszi, hogy lejárt ajándék utalványt felhasználni nem lehet.  

7.12. A vásárló tudomásul veszi, hogy a lejárt ajándék utalvány érvényességét meghosszabbítani nem 

lehet.  

https://www.dunaipoly.hu/


8. A beváltó helyekre vonatkozó szabályok 

8.1. A Kibocsátó a beváltó helyekről nyilvántartást vezet, amelyet a 9. pontban meghatározott módon 

közzétesz. 

8.2. A Beváltó a nem sérült ajándék utalványt köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja 

meg. Amennyiben a vásárló ilyet tapasztal, az dinpi@dinpi.hu email címen tehet panaszt. 

8.3. A Kibocsátó jogosult a Beváltó ajándék utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságát megvonni, 

ha a beváltó jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi. A Kibocsátó ezen döntése ellen jogorvoslatnak 

nincs helye.  

8.4. Az a Beváltó, akinek az ajándék utalvány elfogadására vonatkozó jogosultsága megszűnt, köteles 

a honlapjáról és az üzlet portáljáról az utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságának jelzését 

haladéktalanul eltávolítani. 

8.5. A visszaváltott ajándék utalványt a Kibocsátó megsemmisítheti. 

9. A közlemények közzététele 

9.1. A Kibocsátó jelen szabályzatot, annak módosítását, a beváltó helyek megjelölését, valamint az 

ajándék utalványokkal összefüggő információkat a https://www.dunaipoly.hu weboldalon köteles 

közzétenni. 

  

https://www.dunaipoly.hu/


1.sz. melléklet 

 

 

 


