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Miért a PayPal?

A PayPal egy online számla kezelő, amely lehetővé teszi a bankkártyás fizetést és a
bankkártya elfogadását ügyfelei részére. Sikerét annak köszönheti, hogy biztonságos
internetes fizetést biztosít azzal, hogy a vásárló személyes és bankkártya adatainak a 
kiadása nélkül egyenlíti ki a megrendelt szolgáltatást vagy terméket.

Hogyan működik a PayPal?

A PayPal fiókot úgy képzelje el, mint egy hagyományos bankszámlát, csak ennek a
számlának nem szám az azonosítója, hanem a létrehozáskor megadott e-mail cím
(két azonos e-mail címmel rendelkező PayPal fiók nem fordulhat elő).
A pénzt több féle devizanemben kezeli, pl: HUF, Euro, USD, GBP, CHF stb. A PayPal
egyenlege nulla, így fizetéskor a fedezetet a hozzá kapcsolt bankkártya
biztosítja.

Biztonságos a PayPal?

PayPal fizetés különösen biztonságos, mivel a PayPal fizetési felülete – hasonlóan a
többi bankhoz – biztonságosan és garanciával kezeli az ügyfelek információt. A PayPal az
Ön védelme érdekében az adatait fokozott titkosítással kezeli, amelyből a szolgáltató
semmit sem lát. A pénzátutalást követően a tranzakciója bekerül a számlatörténetébe,
amely bármikor visszakereshető. Minden tranzakcióról a PayPal a megadott e-mail 
címére értesítést fog küldeni.

Bízunk benne, hogy ezzel az útmutatóval költség- és probléma mentesen tudja
az igény-bevett szolgáltatásit kiegyenlíteni a továbbiakban!
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Menjen a PayPal weboldalára:
www.paypal.com, ahol a következőt látja:

Kattintson a “Sign Up for Free” gombra!

PayPal REGISZTRÁCIÓ 
Lépései
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1.

2.

Kattintson ide

1. Válassza ki az országot, ahol él
2. Kattintson a “Get Started” gombra

2
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PayPal REGISZTRÁCIÓ 
Lépései



1. Email Address: e-mail cím, amivel regisztrálni 
szeretnénk, egyébként majd ezzel lehet belépni is, 
illetve ide fog minden értesítést küldeni a PayPal.

2. Password: válasszunk egy erős jelszót, ami 
8-20 karakter közötti hosszúságú (célszerű kis, 
nagybetű, illetve szám és különleges karakter is 
tartalmaznia)

3. Retype Password: a választott jelszót írjuk be 
még egyszer

4. First Name: Keresztnevünk megadása
5. Last Name: Vezetéknevünk megadása
6. Address Line 1: Utca, házszám, emelet, ajtó
Address Line 2: itt folytathatjuk a címünk 
megadását, ha az előző sor nem elég

7. City: Város neve, ahol élünk
8. State / Province / Region: Megye neve, ahol élünk
9. Postal Code: Irányítószám
10. Phone number: telefonszám az országhívóval

Magyarországnak ez 0036….
11. Elolvashatja a szerződési feltételeket
12. Pipálja ki: a szerződési feltételeket
13. Hozza létre az accountját: Kattintson ide

Kattintson ide

PayPal REGISZTRÁCIÓ 
Lépései
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Első lépés az alap adataink megadása



1. Biztonsági kód
2. Írja be a biztonsági kódot
3. Kattintson a tovább gombra

Kattintson ide3.

PayPal REGISZTRÁCIÓ 
Lépései
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Spam robotok ellen irja be az ellenőrző képen látott karaktereket

Ha sikeres irta be a kódot ezt a képernyőt fogja látni



PayPal REGISZTRÁCIÓ 

Lépjen be a megadott e-mail fiókjába és nyissa meg a PayPal
levelét, hogy visszaigazolhassa a megadott e-mail címét.

Lépései

Igazolja az e-mail címét azzal, hogy rákattint a sárga feliratra

Kattintson ide
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PayPal REGISZTRÁCIÓ 
Lépései

A   megnyíló    böngésző    ablakban    jelentkezzen    be  a    PayPal
jelszavával, majd kattintson a “Login” gombra:
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Ön sikeresen megerősítette az e-mail címét!

Kattintson ide



PayPal REGISZTRÁCIÓ 
Lépései

A biztonsági kérdésekre elfelejtett jelszó vagy személyes beazonosítás 
esetén lehet szüksége. 

1-3. Válasszon biztonsági kérdést. Ezek közül válasszon két különbözőt:

• What’s the maiden name of your grandmother?      Mi a nagymamád leánykori neve?
• What is the name of your first flatmate?                Mi a neve az első lakótársadnak?
• What was the name of your favorite childhood toy? Mi a neve a gyerekkori kedvenc játékodnak?
• Where did you travel on your honeymoon?           Hol voltál nászúton?
• What’s your father’s middle name?                       Mi az édesapád középső neve?
• What’s your oldest child’s nickname?    Mi a legidősebb gyermeked beceneve?
• What’s the name of the hospital in which you were born? Mi a neve a korháznak, ahol születtél?
• What’s the name of your first pet?    Mi a neve az első állatodnak?
• What’s the name of your first school?     Mi a neve az első iskoládnak?

2-4. Irja be a válaszait a biztonsági kérdésekre. Ezeket a válaszokat jól jegyezze 
meg!

1.

2.

3.

4.

Kattintson ide
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PayPal REGISZTRÁCIÓ 
Lépései
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Kész is lett az Ön díjmentes PayPal számlája, ez a számlájának 
fő képernyője.



FIZETÉS
Lépései

A költségmentes fizetéshez rendeljen bankkártyát a számlájához.
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- Menjen a számlájának fő oldalára (lásd kép)
- Vigye a kurzort a “Profile” felíratra (1.)
- A lenyíló ablakból kattintson a “Add or Edit Credit Card” feliratra (kártya hozzá 
adása és szerkeztése) (2.)

1.

2.



Kártya adatok megadása.

1. Kártyán szereplő vezeték név
2. Kártyán szereplő kereszt név
3. Válassza ki a kártyája típusát
4. Bankártya száma
5. Lejárati dátuma (hónap/év)
6. Bankkártya 3 jegyű kódja
7. Jelenlegi számlázási cím
8. Új számlázási cím felvétele
9. Tovább (kártya hozzá adása)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FIZETÉS
Lépései
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FIZETÉS
Lépései

Erősítse meg bankkártyáját a használatához.

A PayPal a kártya adatok megadásakor egy 1 €-os körüli vagy 400 Ft-os próbaterhelést 
végzett el, amit jóváír a Paypal számlájára, ha a kártyája jóváhagyását elvégezte. Amíg
ez nem történik meg, addig csak korlátozottan használhatja PayPal számláját és a 
megadott kártyáját nem is tudja fizetésre használni a PayPal-on (amíg az összekapcsolás 
nem történt meg).

A kártya jóváhagyásához a próba terhelés közlemény rovatában talál majd egy 4 jegyű 
kódot, amit a bankszámla kivonatán, vagy banktól kapott sms-ben látható. Valami 
ilyesmit keressen: PP*1234CODE. Ha a kivonatokon nem találja, akkor hívja
fel bankja ügyfélszolgálatát és Ő tőlük kérje, hogy adják meg Önnek a PayPal terhelés  
megjegyzés rovatában szereplő 4 jegyű hitelesitő kódot.

Ezt a kódot a főoldalon, a "Notifications" ablakban "Confirm my debit or credit card" 
menüre kattintva tudja megadni. 

Az ön neve

Kattintson ide

13E-talking Network
You are not alone 

TM

www.etalkingnetwork.com
Tel.: 06 1 633 3841



Az Ön számlája aktív, használatra kész, ha ezt a kiírást látja. A “Go
to May Account” feliratra kattíntva visszatér a számlájának kezdő 
képernyőjéhez (2. kép). 

FIZETÉS
Lépései

Az Ön neve

Kattintson ide
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FIZETÉS
Lépései

Amennyiben sikeresen a PayPal számlájához illesztette bankkártyáját, 
akkor már ki tudja fizetni az nyelvi képzés havidíjas előfizetését. 

Kattintson az megrendelési oldalunkon a “Subscribe” vagyis az 
“Előfizetés” gombra, vagy az e-mailban kapott fizetési linkünkre.

Amennyiben kilépett volna időközben a PayPal számlájából          
jelentkezzen ismét be.
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Előfizetés elfogadása és kifizetése.

FIZETÉS
Lépései
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2.

3.

1.

1. Fizetés napja / forduló nap
2. Előfizetési összeg
3. Előfizetés elfogadása és fizetése, kattintson rá!



FIZETÉS
Lépései
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A sikeres fizetése után befejezésként a megadott e-mail címére a 
PayPal két levelet fog küldeni. 

Az egyik az a “You set up an automatic payment profile to E-talking 
Network” névvel, vagyis “Sikeresen létrehozta a fizetési profilját az E-
talking Network Ltd.-hez”. 

A második üzenet “You sent an automatic payment of €50.00 EUR” 
névvel fogja kapni, vagyis “Az €50.00 EUR-nak az automatikus fizetése 
megtörtént”. 

Bízunk benne, hogy ezen segédletünk segítségére volt. 
Amennyiben további segítségre lenne szügsége a PayPal számlájának létrehozásában 
vagy a fizetésben keressen meg az egyik elérhetőségünkön.

                                                                                                      E-talking Network


