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Vásárlás menete 
V.1.0.0 - 2022.06.24 

 
Online vásárlás menete a https://kanyargo.paty.hu weboldalon. 

 

A https://kanyargo.paty.hu weboldalon van lehetőségünk online utazási 
jogosultságot vásárolni a KanyarGo Páty járataira. A járatok fizetős 
időszaka 2022-07-01-től kezdődik. 

A weboldal sok más weboldalhoz hasonlóan úgynevezett sütiket használ 
funkció, köztük a bevásárló kosár, valamint a belépett felhasználók 
kezeléséhez is. Éppen ezért a vásárlás funkció használatához legalább a 
„Szükséges” sütik használatát engedélyezni kell a weboldal alján megjelenő 
kis felugró ablakban:  

 

 

 

Természetesen a sütihasználathoz való jóváhagyásunkat bármikor vissza is 
vonhatjuk a kis kezelő ablak újbóli megnyitásával: 
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A kiválasztott utazási jogosultság megvásárlásához egyszerűen válasszuk 
ki a megfelelő jogosultságot a főoldalon látható listából, és az érvényességi 
adatok megadása után kattintsunk az alul található kis kék kosár ikonra. 
Kosárba helyezés előtt az alábbi érvényességi adatok megadása kötelező: 

 Utazásra jogosult személy neve 
 Utazásra jogosult személy E-mail címe 
 Személyazonosításra alkalmas igazolvány első 4 számjegye 
 Érvényesség kezdetének napja 
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Amennyiben regisztrált felhasználóként vásárolunk, a rendszerbe 
bejelentkezve a név és e-mail cím adatokat automatikusan kitölti a 
bejelentkezett felhasználó adataival. 

A jogosult személy e-mail címe nem kerül rá az elkészült utazási 
jogosultságra, ezen adatra az elkészült jegy e-mailben történő 
kiküldéséhez, valamint felhasználói fiókhoz kötéséhez van szükség. 
Amennyiben más számára vásárolunk utazási jogosultságot, a jogosultság 
tulajdonosa abban az esetben fogja a KanyarGo felületére belépve látni a 
jogosultság adatait, ha a fiókjához az itt megadott e-mail címet használja. 

Szintén ezen a felületen van lehetőségünk az esetleges igénybe vehető 
kedvezményünk megjelölésére is. Fontos, hogy az itt bejelölt 
kedvezményre való jogosultságunkat ellenőrzéskor is be kell tudnunk 
mutatni! Amennyiben más nevére vásárolunk utazási jogosultságot, 
vásárlás előtt mindenképp győződjünk meg a tulajdonos által igénybe 
vehető kedvezményről! Napijegy esetében kedvezmény nem 
érvényesíthető! 

A tévesen megadott utazási jogosultság adatokat a kosár menüpontban 
később még szerkeszthetjük, ez a menüpont az oldal tetején található 
„Bevásárlókosár” ikonra kattintva érhető el: 
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Az adatok szerkesztése után ne felejtsük elmenteni a változásokat a 
táblázat bal felső sarkában található „Floppy” ikonra kattintva. Ezen a 
felületen az aktuális sor előtt található kis „Szemeteskosár” ikonra kattintva 
törölhetjük is a tévedésből választott utazási jogosultságokat. 

Az utazási jogosultság kosárból való törlése elvégezhető a főoldalon is az 
utazási jogosultságok alatt megjelenő kis kosár összefoglaló dobozkában is: 

 

Itt egyszerűen csak kattintsunk a feleslegesen választott utazási 
jogosultság felett lévő piros „X” ikonra, vagy akár az összes kiválasztott 
jogosultságot egy lépésben is törölhetjük az összefoglaló doboz tetején lévő 
„Kosár kiürítése” gombra kattintva. Ugyanez a funkció természetesen a 
kosár megjelenítő oldalon is elérhető. Fontos, hogy amennyiben 
elnavigálunk az oldalról, a kosár tartalma fél óra elteltével automatikusan 
törlődik! 

A megfelelő utazási jogosultságok kiválasztása után akár a kis összefoglaló 
dobozból, akár a kosár megjelenítő oldalról tovább léphetünk a fizetés 
oldalra. ezen az oldalon még a fizetés megkezdése előtt utoljára 
ellenőrizhetjük a kiválasztott utazási jogosultságok adatait az oldal felső 
részében megjelenő kis összefoglaló táblázatban: 
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A kosár tartalmának ellenőrzése után kell megadnunk a vásárlás után 
kiállítandó számlára kerülő vásárlói adatokat. Fontos, hogy ebben az 
esetben a számlát fizető személy/vállalkozás adatait kell megadnunk, ami 
eltérhet a jogosult személy adataitól! Például, ha hozzátartozónk részére 
vásárolunk utazási jogosultságot, vagy céges számlát szeretnénk kérni a 
vásárlás után. A fizetés megkezdése előtt gondosan ellenőrizzük az itt 
megadott adatokat, mivel a számla ezen adatok alapján kerül kiállításra, a 
fizetés megkezdése után ezeket az adatokat már nem módosíthatjuk! 
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Adószám megadására a „Cég nevére kérek számlát” jelölő négyzet 
bejelölése után válik lehetőség, ekkor azonban már ezen adat megadása 
kötelezővé válik! 

Regisztrált felhasználóink a számlázási adataikat is elmenthetik 
weboldalunkon, így nem szükséges ezen adatokat minden egyes vásárlás 
során megadniuk. 

Az adatok kitöltése, ellenőrzése után meg kell tennünk a vásárlás 
megkezdéséhez szükséges nyilatkozatainkat. Itt elolvashatjuk a 
nyilatkozatok megtevéséhez szükséges dokumentációkat is, a 
dokumentációk nevein található hivatkozásokra kattintva. A hivatkozásra 
kattintva a dokumentumok külön böngésző lapon jelennek meg, így a 
megtekintésükhöz nem kell elnavigálunk el az oldalról. 

 

A dokumentumok figyelmes elolvasása, majd a nyilatkozatok megtétele 
után a „Fizetés megkezdése” gombra kattintva jutunk el a bank fizető 
felületére, ahol a szükséges adatok megadása után megtörténik az online 
bankkártyás fizetés. 

Az OTP Mobil Kft. által biztosított online fizető felülettel kapcsolatos vásárlói 
tudnivalók az alábbi linkeken érhetők el: 

https://simplepay.hu/vasarloknak/ 

https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf 

Az utóbbi tájékoztató elérhető a weboldal alján található „SimplePay” / 
elfogadott kártya típusok logók valamelyikére kattintva is: 

 

Az online fizetés befejeztével a fizetés eredményének függvényében kétféle 
felületre juthatunk vissza. Sikertelen fizetési tranzakció esetén egy 
tájékoztató oldalt láthatunk, ami tartalmazza a sikertelen fizetési tranzakció 
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azonosítóját, ami alapján számlavezető bankunktól tájékoztatást kérhetünk 
a fizetés elutasításának okáról. 

Sikeres online fizetés esetén a fizetés sikerességéről kapunk tájékoztatást, 
azonban arra ügyelnünk kell, hogy a megvásárolt utazási jogosultság ekkor 
még nem kerül kiállításra! A SimplePay fizetési protokoll szerint a bank a 
sikeres fizetés után még lefuttat egy csalás figyelő eljárást, aminek sikeres 
elvégzése után értesítést (úgynevezett IPN üzenet) küld a webáruház felé. 
Az utazási jogosultság kiállítása ezen üzenet megérkezése után lehetséges. 
Ez a folyamat néhány percet is igénybe vehet! Az online fizetés befejezése 
után a vásárló egy egyedileg generált linket kap, amin keresztül 
ellenőrizheti a vásárlása állapotát, vagyis, hogy megérkezett-e az IPN 
üzenet a banktól. Természetesen a sikerességet jelző üzenet megérkezése 
után a megvásárolt utazási jogosultságokat azonnal elküldjük e-mailben is, 
ez az ellenőrző felület csupán egy plusz biztonságot jelent arra az esetre, 
ha a levelező szolgáltatásban hiba állna be, vagy spam mappába kerülne a 
kiküldött e-mail. Az ellenőrző linkre kattintva egy felületet látunk, amire a 
vásárláskor megadott e-mail címünket megadva jelenik meg a vásárlási 
tranzakció eredménye: 

 

A sikeres IPN válasz üzenet beérkezését követően a megjelenő oldalon 
láthatjuk a megvásárolt utazási jogosultságainkat, az egyes sorok elején 
lévő jelölő négyzetet bejelölve a kiválasztott jogosultságokat PNG, vagy PDF 
formában le is tölthetjük a megfelelő formátumot jelölő kis képecskére 
kattintva: 
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 A sikeres vásárlásról érkező tájékoztató e-mail fájl mellékletében a vásárló 
számára egy PDF állományban fog szerepelni az összes általa vásárolt 
utazási jogosultság. Amennyiben más számára is vásárolt utazási 
jogosultságot, a jogosult személy a számára vásárolt jogosultságot fogja e-
mailben megkapni PNG fájlmelléklet formájában.  

Regisztrált felhasználóink a rendszerbe bejelentkezés után a kis emberke 
formájú ikonra kattintva megjelenő személyes oldalukon tekinthetik meg a 
korábbi vásárlásaikat, valamint a nevükre szóló utazási jogosultságokat, 
külön kiemelve az aktuálisan érvényes utazási jogosultságot. Az erre 
szolgáló linkek a személyes adatlap tetején találhatók meg: 

 

A „Jegyek” oldal a bejelentkezett felhasználó adataival (név, e-mail cím, 
igazolvány első 4 számjegye) érvényes utazási jogosultságok láthatók 
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függetlenül attól, ki vásárolta ezen jogosultságokat, míg a „Vásárlások” 
oldalon a bejelentkezett felhasználó által vásárolt jogosultságok tekinthetők 
meg, illetve tölthetők le! 

Tipp: ellenőrzéskor elegendő mobiltelefonunkon a jegyek megtekintésére 
szolgáló felületen a „Jelenleg érvényes” felirat alatti QR kódot felmutatni 
ellenőrzéskor, nem szükséges a kinyomtatott jegyet is magunknál tartani! 
Az elővételben vásárolt jogosultságok mindig az érvényesség kezdetétől 
láthatók a kiemelt területen, az érvényességet megelőző időszakban az 
„Összes” felirat alatt ellenőrizhetjük, hogy jegyünk/bérletünk már 
megvásárlásra került-e. 

Fontos, hogy a regisztrációkor az igazolvány szám első 4 számjegyének 
megadása nem kötelező adat, azonban a rendszer csak ezen adat 
ismeretében tud a felhasználóhoz érvényes utazási jogosultságot rendelni, 
így amíg ez az adat nem kerül megadásra, a „Jegyeim” oldal a felhasználó 
számára üres marad. A saját magunknak vásárolt jegyeinket később is 
bármikor letölthetjük az ellenőrző oldalról már ismert metodikával a 
„Vásárlások” oldalunkról. 

Amennyiben papír alapú jegyet szeretnénk vásárolni, a 
https://kanyargo.paty.hu/ weboldalon a vásárolható online utazási 
jogosultságok listája alatt naprakész lista található az aktuális értékesítési 
pontokról. 


