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BRANCSKÖZÖSSÉG.HU ZRT. 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK   

 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Brancsközösség.hu Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető), 
valamint a szerződő, a Platformon finanszírozás gyűjtése céljából jelen Általános Szerződési 
Feltételek szerint megjelenni kívánó természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban: Partner) 
közötti szerződéses feltételeket tartalmazza.  
 
1.  Általános rendelkezések: 
 
 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései 

irányadók az Üzemeltető és a Partner között a Partner Platformon történő 
megjelenésével, kampányával, támogatás kérésére és értékesítésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben, kivéve, ha erről felek kifejezetten eltérően, írásban 
megállapodnak.  

 
 
2.  Fogalom meghatározások: 
 

- Felek:  Üzemeltető és Partner együttesen. 
 

- Kampány:  Partner által kezdeményezett és Üzemeltető által szabályozott 
folyamat a Platformon, melynek célja Partner jövőben 
elkészítendő terméke vagy nyújtandó szolgáltatásának 
előfinanszírozása. Két típusa lehetséges: normál, üzleti 
kampány, illetve non-profit kampány. 
 

- Kampányadatlap: Üzemeltető által rendszeresített, partner által kitöltött, a 
 Kampány legfontosabb adatait tartalmazó adatlap. 
 

- Kampányidőszak:  A Kampány kezdete és vége közötti időtartam. 
 

- Non-profit kampány: Olyan kampány, amelynek tárgya nem Termék szállítása  
    vagy szolgáltatás nyújtása a vevő számára, hanem egy     
    társadalmilag hasznos cél, feladat teljesítése, melyhez Vevő     
    befizetésével hozzájárulhat. 

 
- Partner vagy   azon természetes, vagy jogi személy, aki / amely az 

Kampánygazda: Üzemeltetővel a Platformon finanszírozás gyűjtése céljából      
szerződéses kapcsolatba lép. 

 
- Platform:  az Üzemeltető által a jelen ÁSZF szerint működtetett online 

felület, melyen az arra regisztrált partnerek kampányt indíthatnak 
jövőben elkészítendő termékeik vagy nyújtandó szolgáltatásaik 
előfinanszírozására. 

 
 

- Utalvány:   olyan többcélú utalvány, amelyet Vevő elsődlegesen az általa 
megvásárolni kívánt termék, illetve szolgáltatás árának 
kiegyenlítésére használhat fel, azonban, amennyiben azt 
jogszabály vagy az Üzemeltető és Vevő közötti szerződés 
kifejezetten lehetővé teszi, úgy más, a Platformon található 
termék vásárlására is felhasználhatja, illetve Üzemeltetőnél az 
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értékének megfelelő pénzösszegre visszaválthatja, melyet utalás 
útján vevő bankszámlájára teljesítünk. 

  
- Üzemeltető:  a Brancsközösség.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(6326 Harta, Rét utca 39., cégjegyzékszám:  
03-10-100653, adószám: 27552744-2-03)  

 
- Vevő:  azon természetes vagy jogi személy, aki / amely Üzemeltetővel 

Utalvány megvásárlására szerződik a Platformon.    
 

 
3.  Szerződő felek: 
 
3.1. Üzemeltető Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely nem áll 

csőd-, felszámolás-, végelszámolás, törvényi vagy törvényességi felügyeleti eljárás 
hatálya alatt, valamint egyébként sem minősül ténylegesen fizetésképtelennek.  

 
 Üzemeltető a kizárólagos jogosultja a www.brancskozosseg.hu url alatt elérhető 

Brancs, a közösségi piactér elnevezésű Platformnak. Üzemeltető szavatol érte, hogy a 
Platform felett teljes rendelkezési joggal bír, a Platformon történő megjelenés, 
közzététel, kampány és értékesítés biztosítására kizárólag az Üzemeltető a jogosult. 

 
3.2. Partner Magyarországon bejegyzett és működő jogi személy vagy magyarországi 

lakcímmel rendelkező természetes személy lehet, aki jelen Általános Szerződési 
Feltételeket elfogadva, a Platformra regisztrál és tervezett termékét vagy szolgáltatását 
ott kampányra meghirdeti.  

 
 Partner a Platformra történő regisztrációval automatikusan elfogadja a jelen Általános 

Szerződési Feltételek valamennyi rá vonatkozó rendelkezését.  
 
 Partner a Platformra történő regisztrációval automatikusan szavatol érte, hogy az 

általa, a Platformon meghirdetett kampány tárgyát képező termék vagy szolgáltatás 
felett kizárólagos rendelkezési joggal bír, harmadik személy hozzájárulása ezen termék 
vagy szolgáltatás platformon történő meghirdetéséhez, illetve a Platform útján történő 
értékesítéséhez nem szükséges és a jövőben sem lesz az. 

 
 
4. Platformon történő megjelenés feltétele a regisztráció: 
 
4.1. Partner kizárólag akkor jelenhet meg a Platformon, ha kampányának megindítása előtt 

a Platformra regisztrál. A regisztrációs folyamat során Partner megadja a Platform által 
megjelölt szükséges adatait, valamint elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek 
és a Platform Adatkezelési Tájékoztatójának rendelkezéseit. A regisztráció sikeres 
voltáról Üzemeltető a Platformon keresztül, illetve az általa megadott e-mail címen, e-
mail útján tájékoztatja a Partnert. 

 
4.2. Partner szavatol a regisztráció során megadott adatai helyességéért és 

teljeskörűségéért. Partner a polgári jog szabályai szerint korlátlanul felel minden olyan, 
Üzemeltetőnél vagy a Platformot felhasználó más személynél keletkező kárért és 
költségért, amely azért keletkezett, mert Partner a regisztráció során hiányos adatokat 
adott meg, illetve adatai módosítását nem vagy csak indokolatlan késedelemmel 
jelentette be Üzemeltető számára.  

 
 Üzemeltető minden felelősséget kizár Partner jelen pontot megsértő magatartásával 

vagy mulasztásával összefüggésben károkért.  
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 Partner köteles a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett mindennemű 

módosítást haladéktalanul, késedelem nélkül a Platform partneri profil felületén történő 
átvezetéssel Üzemeltető és a Platform felhasználói tudomására hozni.  

 
 A regisztráció során megadott személyes adatokat az Üzemeltető a vonatkozó 

jogszabályok, valamint az Üzemeltető Adatkezelési Tájékoztatója (elérhető itt: ...) 
szabályai szerint kezeli. 

 
 
5. Kampány indítása a Platformon:   
 
5.1. Partner a sikeres regisztrációt követően a Platformon elektronikus úton tudja 

Kampányának létrehozását elindítani. A kampánygazda által megszerkesztett, minden 
kötelező adatot tartalmazó kampányt ellenőrzik az Üzemeltető által dedikált 
kampánymenedzserek, akik döntenek a kampány publikálásának elfogadásáról. A 
jóváhagyásukat követően a kampány publikálásra kerül. A kampánygazdák döntenek 
a kampány típusáról is, a kampánygazdával közös egyetértésben: normál, tehát üzleti, 
vagy nonprofit kampányok indíthatóak a Brancs platformon.  

 
5.2. Partner (kampánygazda) tudomásul veszi, hogy  
 

a) a Kampány körében a gyűjtés kizárólag forint devizanemben történhet, 
b) kizárólag olyan Kampány fogadható el, amely magyar nyelven kerül elindításra 

és lefolytatásra, 
c) a Kampány körében közzétett minden tartalomért kizárólagosan felel az 

Üzemeltető és harmadik személyek irányába. Az általa közzétett tartalom nem 
sértheti harmadik személyek jogát, nem lehet jogszabályba vagy jó erkölcsbe 
ütköző, nem lehet megtévesztő tartalmú, nem tartalmazhat túlzó vagy valótlan 
tényállítást és nem tüntethet fel valós tényt valótlan színben, továbbá nem lehet 
ellentétes a Platform szellemiségével. Az ennek meg nem felelő tartalmat az 
Üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolíthatja, mely esetben Partner 
kompenzációra vagy egyéb címen kifizetésre nem jogosult. Az e pontban írtakat 
sértő tartalomért Partner – az Üzemeltető eltávolítási joga ellenére – korlátlanul 
felel Üzemeltető, harmadik személyek és a hatóság irányába. 

d) Az általa feltöltött kampányadatlapnak teljes körűnek kell lennie, a 
kampányadatlap nem lehet megtévesztő. A kampányadatlap feltöltés 
minőségének megfelelőnek kell lennie (szövegezés, képanyag, video tartalom 
stb. 
Az általa feltöltött kampány nem  

− tartalmazhatja termékként, szolgáltatásként más vállalkozók, vállalatok 
termékeit azok lényegi módosítása nélkül, sem eredeti, sem átcsomagolt 
formában, 

− tartalmazhat olyan terméket vagy szolgáltatást, amelynek magyarországi 
forgalmazása engedélyhez vagy regisztrációhoz kötött és Partner az 
adott engedéllyel vagy regisztrációval nem rendelkezik  

− tartalmazhat olyan terméket vagy szolgáltatást, amely gyűlöletbeszédet 
vagy mások elleni erőszakra történő felhívást tartalmaz vagy arra irányul 

− tartalmazhat termékként vagy jutalomként élő állatot, 

− tartalmazhat politikai kampányhoz kapcsolódó termékeket vagy 
szolgáltatásokat 

− tartalmazhat explicit pornográf tartalmat megjelenítő terméket vagy 
szolgáltatást  

− tartalmazhat kábítószereket, dohánytermékeket és nikotint tartalmazó 
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terméket 

− tartalmazhat fegyvert, fegyver másolatát, replikáját és fegyvertartozékot 

− tartalmazhat olyan terméket vagy szolgáltatást, amely társadalmi 
csoporttal szembeni diszkriminációt, fanatizmust vagy intoleranciát hirdet 
vagy arra irányul. 

A fentieknek meg nem felelő kampányt az Üzemeltető előzetes figyelmeztetés 
nélkül eltávolíthatja, mely esetben Partner kompenzációra vagy egyéb címen 
kifizetésre nem jogosult. Az e pontban írtakat sértő kampányért Partner – az 
Üzemeltető eltávolítási joga ellenére – korlátlanul felel Üzemeltető, harmadik 
személyek és a hatóság irányába. 

e) kizárólag olyan Kampány fogadható el, melynek az üzleti célja a magyar piac 
kiszolgálásával, vagy Magyarországon való társadalmi haszon teremtésével függ 
össze 

f) a Kampány tartalma alatt annak szövegezésén módosíthat a Üzemeltető 
jóváhagyása feltételével, a már futó Kampányához új termékeket adhat, azonban  

i. nem vonhat vissza olyan terméket vagy szolgáltatást, mely része volt 
az Üzemeltető által elfogadott Kampánynak valamint 

ii. nem módosíthat a Vevő számára kedvezőtlen módon vagy irányba 
olyan terméken vagy annak árán, melyre már vevői befizetés érkezett. 

 
5.3. A Kampány indításához Üzemeltető online adatlapot bocsát Partner rendelkezésére, 

melyet Partner köteles helyes, valós tartalommal, hiánytalanul kitölteni, valamint az 
adatlapot és az azon megjelölt mellékleteket Üzemeltető dedikált web-tárhelyére 
feltölteni. Az Adatlap feltöltését követően a Kampány kezdő időpontját az Üzemeltető 
határozza meg, melyet Partner köteles elfogadni.  

 
5.4. Partnernek a Kampánnyal kapcsolatos döntéshozatalra és kapcsolattartásra 

Kapcsolattartót kell megjelölnie, akit Kampánygazdaként regisztrálnia kell a 
Platformon.  

 
 Üzemeltető a Kampány minősítésével összefüggésben a Kapcsolattartóval tartja a 

kapcsolatot. Minden olyan tájékoztatás, amely a Kapcsolattartónak megadásra került, 
Partnerrel közöltnek tekintendő. A Kapcsolattartót az Üzemeltető azonosításra hívhatja 
fel, melynek körében Kapcsolattartó az azonosításhoz szükséges dokumentumokat, 
valamint, ha a Kapcsolattartó nem azonos a Partnerrel vagy a jogi személy Partner 
törvényes képviselőjével, úgy a Partnertől származó, meghatalmazását Üzemeltető 
rendelkezésére kell bocsássa, mely dokumentumokat Üzemeltető megoszthat a 
Platform működtetésében közreműködő Adatfeldolgozókkal.  

 
5.5. A benyújtást követően a Kampányadatlap és a mellékletek tartalma – az Üzemeltető 

által végzett ellenőrzés alatt – már nem módosítható, Üzemeltető a benyújtott 
Kampányadatlapot és mellékleteket bírálja el, ez alapján dönt a Kampány 
befogadásáról és megindításáról.  

 
5.6. Amennyiben a Kampányadatlap és a mellékletek hiányosan, hibásan, 

ellentmondásosan kerültek benyújtásra, Üzemeltető felhívja – Kapcsolattartón 
keresztül – a Partnert a hiányok pótlására és erre rövid, legfeljebb 8 napos határidőt 
biztosít. Partner a 8 napos határidőn belül jogosult a hibák és hiányok kijavítására és 
pótlására és a hiánytalan Kampányadatlap és mellékletek ismételt beadására. 
Hiánypótlásra egy Kampányminősítés során csak kétszer kerülhet sor, kétszeri hiányos 
vagy hibás benyújtás esetén az Üzemeltető a benyújtott Kampányadatlapot és 
mellékleteket a hibás, hiányos tartalom szerint bírálja el és annak megfelelő döntést 
hoz.  

 
5.7. Amennyiben a hiánypótlási határidőn belül Partner nem nyújtja be hiánytalanul a 
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Kampányadatlapot és mellékleteket, úgy Kampánya visszavontnak tekintendő, annak 
további minősítését az Üzemeltető nem folytatja.  

 
5.8. Amennyiben a benyújtott Kampányadatlap és mellékletek a Platformon történő 

közzétételre megfelelnek, valamint a Partnerben és a Kapcsolattartó személyében 
sincs olyan kockázati tényező, amely a Kampány közzétételét kizárná, akadályozná 
vagy veszélyeztetné, Üzemeltető a Kampánynak a Platformon történő közzétételéről 
dönt, melyről Partnert a Kapcsolattartó útján e-mailben tájékoztatja.  

 
 Amennyiben a jelen pontban írt feltételek nem állnak fent, Üzemeltető a Kampányt 

elutasítja, melyről Partnert a Kapcsolattartó útján e-mailben tájékoztatja. Üzemeltető 
rögzíti, Partner tudomásul veszi, hogy Üzemeltető diszkrecionális jogköre annak 
eldöntése mely Kampányt tesz közzé a Platformon és melyet nem. 

 
 Üzemeltető szabadon bírálja el a Platformon közzé tehető Kampányokat és dönt azok 

közzétételéről, a közzététel ütemezéséről vagy az adott Kampány elutasításáról. 
Partnert semmilyen néven nevezendő kártérítési, kompenzációs, költségtérítési vagy 
egyéb vagyoni, vagy nem vagyoni igény, követelés nem illeti meg arra tekintettel, 
amiért Üzemeltető – bármely okból – a Kampány közzétételét megtagadja.  

 
 Üzemeltető a Kampány közzétételének megtagadását megindokolhatja, de erre nem 

kötelezhető.  
 
5.9. A Kampány befogadása esetén Üzemeltető a Partner által Kampány adatlapon 

megjelölt tartalom szerinti Kampányt a Partner által kért, de legalább 21, legfeljebb 40 
napos időtartamra közzéteszi, ezzel elindítva a kampány gyűjtési időszakot.  

 
6. Gyűjtési időszak, illetve kampány lezárása: 
 
6.1. A Kampány közzétételének időtartama alatt, Üzemeltető a Platformon keresztül 

biztosítja, hogy a Kampány tárgyát képező tervezett termék vagy szolgáltatás 
meghirdetése és a Platform felhasználói számára ismertetésre kerüljön, valamint, hogy 
ezen termék vagy szolgáltatás jövőbeni megküldése céljából a Kampányt a termék 
vagy szolgáltatás Kampányadatlapon közzétett ellenértékét a Kampány tartama alatt a 
Platform felhasználói befizethessék. 

 
6.2. A Platform felhasználói által befizetett ellenérték fejében Üzemeltető a Partner 

kampányára jelentkező Vevők számára Utalványt ad, melyet az érintett Vevő 
elsődlegesen a Partner termékére tud beváltani, ha a Kampány sikeresen zárul. 
Partner Kampánnyal érintett termékét megvásárolni kívánó Vevő Utalványait 
Üzemeltető tartja nyilván és zárolja azokat mindaddig, amíg a Kampány le nem zárul.  

 
6.3. A Kampány utolsó napján Üzemeltető megvizsgálja, hogy a 6.2 pont szerinti, 

Kampányra zárolt Utalványok összértéke eléri-e a Kampány megvalósításához 
szükséges, Kampányadatlapon megadott minimális célösszeg értékét.  
 
Amennyiben a vizsgálati napon, azaz a kampány utolsó napján legalább a 
Kampányadatlapon megjelölt, szükséges összeg 100 %-át eléri a Kampányra zárolt 
Utalványok összértéke, úgy a Kampányidőszak automatikusan sikeresen zárul.  
 
Amennyiben a vizsgálati napon, azaz a kampány utolsó napján nem éri el a 100%-ot, 
de a Kampányadatlapon megjelölt, szükséges összeg legalább 70 %-át eléri a 
Kampányra zárolt Utalványok összértéke, úgy a Kampányidőszak automatikusan 
meghosszabbodik 60 napra (a kampány indítás plusz 60 nap, nem további 60 nap).  
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6.4. Amennyiben a Kampány, a Kampányidőszak vagy a 6.3 pont szerinti meghosszabbított 
Kampányidőszak alatt sikeresen lezajlik, az Utalványok értékének megfelelő összeg 
üzemeltetői díjjal és jelen ÁSZF szerinti óvadékkal csökkentett értéke kifizetésre kerül 
Partner részére, melyről a Partnert, valamint az érintett Vevőt Üzemeltető írásban e-
mail útján, illetve a Platform kommunikációs felületén értesíti.  

 A Partner számára történő kifizetésre a 7. pont rendelkezései irányadók.  
 

6.5. Amennyiben a Kampányidőszak végén a kampányra zárolt Utalványok összértéke nem 
éri el a Kampányadatlapon megadott minimális célösszeg 70 %-át, vagy a 
meghosszabbított kampányidőszakban a kampányra zárol Utalványok összértéke nem 
éri el a Kampányadatlapon megadott minimális célösszeg 100 %-át, Üzemeltető a 
Kampányt, mint eredménytelent lezárja, erről Partnert és a Kampány során befizetést 
teljesítő Vevőket értesíti. A Kampány, e pont szerinti sikertelen lezárása esetén 
Partnert kifizetés nem illeti meg és a sikertelenségért kártérítés, költségtérítés, 
kompenzáció sem illeti meg, a Kampánnyal kapcsolatos valamennyi költségét Partner 
maga köteles viselni. A Kampány, e pont szerinti sikertelen lezárása esetén Partner 
számára vevői, érdeklődői adatok nem kerülhetnek átadásra. A vevők maguk döntenek 
az utalvány felhasználásról, vagy visszaváltásáról ebben az esetben.  

 
 
7. Üzemeltető díjazása, óvadék, fizetési szabályok: 
 
7.1. Üzemeltető a Platformon történő megjelenítés, valamint meghirdetés és a Kampány 

lebonyolítása ellenében díjazásra jogosult, melyet – kizárólag sikeres kampány esetén 
– Partner fizet meg Üzemeltető számára. Üzemeltetőt megillető díj mértéke a Kampány 
során Partner számára összegyűlt díjazás bruttó 9,9 %-a (azaz kilenc egész kilenc 
tized százaléka). 

 
7.2. A Partnert számára történő kifizetés feltétele a kampány 6.3 pont szerinti sikeres 

lezárásán kívül az, hogy Partner a kifizetést a kapcsolattartók útján igényelje 
Üzemeltetőtől. Az igényelt kifizetés feltétele, hogy legkésőbb a kifizetés igénylésekor  
a) Partner jelölje meg és a Platformba vegye fel azt az egyéni vagy társas vállalkozást, 
amely fogadja az üzemeltetői kifizetést és teljesíti a vevői kiszállításokat és. 
b) az a) pontban megjelölt vállalkozás rendelkezzen érvényes és fel nem függesztett 
adószámmal és bankszámlával, mely adatokat Partner köteles az igénylésig megadni 
Üzemeltetőnek és 
c) Partner és az a) pont szerinti vállalkozás képviselője (ha eltér Partnertől) 
nyilatkozzon a Platformon megjelölt módon arról, hogy a rá vonatkozó törvényi 
kötelezettségek ismeretében vállalja a kampányban megrendelt termékek általa vállalt 
határidőben történő kiszállítását.    

 
7.3. Az üzemeltetői díj kifizetése a 6.3 és 7.2. pontokba írt feltételek maradéktalan 

fennállássa esetén akként történik, hogy a Kampány 6.4 pont szerinti sikeres lezárása 
esetén a 7.1 pont alapján Partnernek kifizetendő összegből az Üzemeltetőt megillető 
díjazás összege és a 7.4 pont szerinti óvadék összege levonásra kerül, melynek 
ellenében üzemeltető az őt megillető díjról a számlát kiállítja és a megküldi Partner 
számlázási címére.    

 
 Az Üzemeltetőt megillető jutalék összegét Üzemeltető a kiutaláskor, pénzügyi 

rendezést nem igénylő módon kiszámlázza Partner számára, melyről Felek egy külön 
kompenzációs nyilatkozatban rendelkeznek.  

 
 
7.4. Üzemeltető az őt megillető díjon felül, a Kampányra zárolt Utalványok összértékének 

üzemeltetői díjjal csökkentett értéke 10 %-nak megfelelő összeget óvadékként kezel 
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annak biztosítására, hogy Partner a 8. pontban foglalt kötelezettségeit maradéktalanul 
betartja. Az óvadéki összeg fele a Kampánnyal érintett Termék kiszállításának 
megkezdését (az első Termék kiszállítását) és egy frissítés poszt közzétételét 
követően, a fennmaradó összeget valamennyi, a Kampány során az adott terméket / 
szolgáltatást megrendelő Vevő kiszolgálása után kerül kifizetésre. Felek rögzítik, hogy 
az óvadék összegét Üzemeltető nem köteles elkülönülten letéti számlán kezelni. Az 
óvadéki időtartam lezárultát követően Üzemeltető az óvadék összegét – a jelen ÁSZF 
szerinti rendben – elszámolással együtt átutalja Partner megadott bankszámlájára. 
Amennyiben az óvadék kifizetésének feltételei a Partner által a Kampányadatlapon 
vállalt teljesítési, kiszállítási határidő lezárultát követő 15 napon belül nem következnek 
be, Üzemeltető az óvadék visszaadására nem köteles, azt kötbérkövetelésének, 
kárainak és költségeinek megtérítésére fordíthatja.        

 Üzemeltető az óvadék összege után, az óvadék kezelésének időtartamára kamatot 
nem fizet. Az óvadékösszeg a kezelés időtartamára Üzemeltető tulajdonába kerül, az 
óvadékösszegről Üzemeltető a 7.2 pont szerinti számlával együtt számlát állít ki és küld 
meg Partner számára.  

 
7.5. Amennyiben Partner az ÁSZF 8. pontjában írt bármely kötelezettségét megsérti és 

emiatt harmadik személy Üzemeltetővel szemben követelést támaszt, Üzemeltető az 
óvadékösszegből jogosult ezen követelést kiegyenlíteni és erről Partnert értesíteni. 

 
 Partner haladéktalanul köteles az értesítésben megjelölt óvadékból kiegyenlített 

összeget pótolni és az óvadékot annak eredeti 7.4 pontban megjelölt összegére 
feltölteni az erre történő felhívástól számított 8 napon belül. Ennek elmaradása esetén 
Üzemeltető jogosult a Partnerrel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
Partnert a Platform további használatából kizárni, valamint a keletkezett kárai 
megtérítését követelni Partnertől.        

 
7.6. Felek rögzítik, hogy Partner Üzemeltetőtől a Platform használatával, illetve azon 

történő partneri megjelenéssel összefüggésben semmilyen néven nevezendő díjat 
vagy egyéb jogcímen, vagyoni vagy nem vagyoni szolgáltatást nem igényelhet és 
Üzemeltetővel szemben az Utalványok üzemeltetői díjjal és óvadékkal csökkentett 
értékének kifizetésén és a 7.4 pontban foglalt esetben az Óvadék visszafizetésén kívül 
semmilyen néven nevezendő követelést nem támaszthat. 

 
 Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a Partner és Vevő között a 

Kampány 6.4 pont szerinti sikeres lezárultát követően vita keletkezne vagy Vevő az őt 
jogszabály alapján megillető elállási vagy egyéb jogával élve a Termék vételárát 
Partnertől részben vagy egészben visszakövetelné. A Kampány 6.4 pont szerinti 
sikeres lezárását követően Partner Üzemeltetővel szemben a Kampánnyal vagy a jelen 
ÁSZF-ben szabályozott jogviszonnyal összefüggésben kizárólag a jelen pontban 
foglalt jogcímeken támaszthat követelést.    

. 
 
 
8. Partner további jogai és kötelezettségei:   
 
8.1. Partner köteles a Platformon értékesített termékei / szolgáltatásai vonatkozásában az 

ügyfélszolgálati feladatokat ellátni, így különösen a szállítás várható időtartamára, a 
termék/szolgáltatás jellemzőire, használatának módjára vonatkozó fogyasztói 
kérdéseket megválaszolni. 

 Partner e pontban írt kötelezettségeinek megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül és annak jogkövetkezményeivel jár. 

 
8.2. Kizárólag Partner felelős azért, hogy az elkészült termék, illetve szolgáltatás megfelel 
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a hatályos magyarországi és EU jogszabályoknak, a rendeltetésszerű használat 
szabályainak és rendelkezik valamennyi engedéllyel, minősítéssel, amely annak 
értékesítéséhez szükséges. Ennek hiánya esetén Üzemeltető jogosult az adott termék 
vagy szolgáltatás kampányát felfüggeszteni, a szükséges engedélyek, minősítések, 
engedélyek beszerzéséig.  

 
8.3. A termék Kampányadatlapon történő megjelenésével kapcsolatos, termékre vonatkozó 

mindennemű nyilatkozat tartalmáért kizárólagosan Partner felel. Partner felelős a 
termékkel, szolgáltatással kapcsolatos valótlan vagy túlzó nyilatkozatokkal 
összefüggésben üzemeltetőnél vagy harmadik személynél keletkezett mindennemű 
kárért, költségért. A termékre vonatkozó partneri nyilatkozatok valótlan vagy túlzó 
voltának megállapítása vagy gyanúja esetén üzemeltető jogosult a termék kampányát 
felfüggeszteni.  

 
8.4. Partner köteles arra, hogy sikeres Kampány esetén a 6.4 pont szerinti összeg 

folyósítását követően Terméket vagy Szolgálatást a Vevő számára a 
Kampányadatlapon megjelölt határidőn belül leszállítsa, illetve hozzáférhetővé tegye. 
Ennek elmaradásából vagy késedelméből eredő mindennemű kárért kizárólagosan 
Partner felel, aki köteles Üzemeltető minden olyan kárát vagy költségét kiegyenlíteni, 
amely abból származik, hogy Partner a jelen pontban írt kötelezettségének nem tesz 
eleget. Üzemeltető jogosult a Partner megkérdezése nélkül haladéktalanul 
felfüggeszteni Partner minden további, folyamatban lévő Kampányát, ha Vevőktől 
egynél több olyan panasz érkezik, mely szerint Partner Terméke vagy Szolgáltatása a 
sikeres Kampányt követően a jelen pontban írt határidőn belül a felhasználók számára 
elküldve, illetve hozzáférhetővé téve nem lett vagy annak minősége nem érte el a 
Partner által előzetesen vállaltat.  

 
8.5. Amennyiben Partner jelen ÁSZF-ben megjelölt bármely kötelezettségét megsérti, 

korlátozásmentesen felel az Üzemeltetőnél vagy harmadik személynél ezzel 
összefüggésben keletkezett mindennemű kárért vagy költségért.  

 
8.6. Partner köteles minden ahhoz szükséges jogi és szervezeti feltételt (így különösen, de 

nem kizárólag vállalkozás indítását, adószám kiváltását) biztosítani, hogy számára 
Üzemeltető a hatályos jog- és számviteli szabályoknak megfelelően kifizetést tudjon 
teljesíteni. Ezen feltételek maradéktalan teljesüléséig Üzemeltető a Partnet megillető 
mindennemű díjazás kifizetését visszatarthatja, melyért Partnert sem kamat sem 
kompenzáció sem bármely egyéb címen kifizetés nem illeti meg.    

 
8.7. Partner a Kampány 6.4 pont szerinti sikeres lezárultát követően, a 6.4 pont szerinti díj 

kifizetésekor köteles az egyes Termékek árának / Szolgáltatások díjának 90%-ról 
előlegszámlát kiállítani a Terméket / Szolgáltatást megrendelő Vevők számára.  
Partner a 7.4 pont szerinti óvadékösszeg első felének kifizetésekor köteles az egyes 
Termékek árának / Szolgáltatások díjának további 5%-ról előlegszámlát kiállítani a 
Terméket / Szolgáltatást megrendelő Vevők számára 
Partner az egyes Termékek kiszállítása / Szolgáltatások biztosítása időpontjában 
köteles a hatályos adó és számviteli szabályok szerinti végszámláját kiállítani Vevő 
felé.  
Előbbiek elmaradásból származó mindennemű következményért Partner felel.  

 
 
 
 
9. A szerződésszegés következményei 
 
9.1. Késedelmi kötbér 
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Amennyiben Partner a sikeres Kampányidőszakon belül megrendelt termékek leszállítását a 

6.4 pont szerinti a kampány-adatlapon megjelölt kiszállítási véghatáridő időpontjától 
számított 15. napon belül nem kezdi meg, úgy a Partner számára késedelmi kötbér 
fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja 
után a Partnernek kiutalásra került összeg 1%-a.  

 
9.2. Meghiúsulási kötbér: 
 

Amennyiben Partner a 9.1 pont szerinti késedelme a 20 napot meghaladja, úgy a 
késedelemmel érintett termék vagy szolgáltatás Kampányát automatikusan, a Felek 
külön nyilatkozata nélkül utólag meghiúsultnak kell tekinteni, mely esetben Partner 
köteles az érintett Kampányra tekintettel neki kifizetett pénzösszeget a meghiúsulástól 
számított 3 napon belül visszafizetni és azon felül további, a meghiúsult szállítással 
érintett termék vagy szolgáltatás ellenértéke 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért 
fizetni Partner számára.      

 
9.3. Szerződésszegési kötbér: 
 

Amennyiben Partner a tőle a kampányban megrendelt terméket leszállítja, de  a jelen 
szerződés 8. pontjában foglalt valamely kötelezettségét megszegi, köteles, 
szerződésszegési kötbér címén, kötelezettségszegésenként 1.000.000 Ft összegű 
szerződésszegési kötbért fizetni. 

 
9.4. Felek az e pont szerinti kötbérek alkalmazását indokoltnak, összegét arányosnak 

tekintik, figyelemmel arra, hogy Üzemeltető és Platform üzleti reputációja és 
hitelessége a Platform hosszú távú működésének alapvető feltétele, melyet a kötbérrel 
szankcionált magatartások és mulasztások alapvetően veszélyeztetnek. 

 
9.5. Üzemeltető a Partner általi szerződésszegéssel okozott, kötbéren felüli kárait és 

költséget jogosult Partnertől követelni. 
 
9.6. Üzemeltető jogosult a Partnerrel szemben fennálló kötbér-, kár-, vagy egyéb igényét a 

Partner felé fennálló bármely fizetési kötelezettséggel szemben beszámítani. 
 
    
10. A szerződés hatálya: 
 
10.1. A Partner és az Üzemeltető között egyes termék vagy szolgáltatás kapcsán 

lefolytatandó Kampány időtartamra jön létre. A szerződés Üzemeltető részéről a 
Kampány sikeres lezárultát követően bármikor, Partner részéről a Kampány sikeres 
lezárultát követő 1 év elteltével 60 napos felmondási idővel, rendes felmondással, 
írásban indoklás nélkül megszüntethető.  

 
10.2. A 10.1 pont szerinti egyedi szerződés bármely fél részéről írásbeli, indokolt, azonnali 

hatályú, rendkívüli felmondással megszüntethető, ha a másik fél jelen szerződésből 
származó lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti és a vétlen fél írásbeli 
felszólításától számított 15 napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, illetve 
állítja vissza a szerződésszerű állapotot.  
Nem szükséges az e pont szerinti 15 napos határidő biztosítása akkor, ha a 
szerződésszegés jellegére, vagy súlyára tekintettel ezen határidő biztosítása a vétlen 
féltől nem várható el.  

10.3. A Partner és Üzemeltető közötti szerződés megszűnése esetén, Üzemeltető jogosult a 
Partner termékei és szolgáltatásai Platformon történő elérhetőségét megszüntetni és 
erről a Platform felhasználóit tájékoztatni.  
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11. Non-profit kampányra vonatkozó eltérő szabályok 
 
11.1. A Non-profit kampányokra a jelen ÁSZF rendelkezéseit a e fejezetben írt eltérésekkel 

kell alkalmazni. 
 
11.2. A Non-profit kampány csak akkor indítható, ha ahhoz Üzemeltető a hozzájárulását 

adta. A hozzájárulás megadása úgy történik, hogy Üzemeltető a Platformon az adott 
kampányt, mint Non-profit kampányt teszi közzé. 

 
11.3. A Non-profit kampányt csak olyan Partner kezdeményezhet, amely az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szabályai szerint megalakított 
és a Kampányt megelőzően legalább egy éve működő szervezet. Partnernek ezen 
státuszát a kampány indításakor igazolnia kell Üzemeltető számára. 

 
11.4. Bármely kampány non-profit kampányként történő megindításáról Üzemeltető jogosult 

saját diszkrecionális jogkörében dönteni. Partner, amennyiben megfelel a 11.3 pontban 
írt szervezeti kritériumoknak és a kampány megfelel a Non-profit kampány e pontban 
írt feltételeinek kérheti a Kampány indításakor annak Non-profit kampányként történő 
besorolását. Üzemeltető nincs kötve Partner kéréséhez: jogosult a Non-profit-nak kért 
kampányt az általános szabályok szerint megindítani és jogosult az általános 
szabályok szerint benyújtott kampányt Non-profit kampányként indítani, amennyiben 
úgy látja, hogy annak feltételei fennállnak. Üzemeltető a döntését nem köteles 
megindokolni.  

 
11.5. A kampány Non-profit jellegét Üzemeltető a rendszerben feltünteti. 
 
11.6. Non-profit kampány esetében a kifizetésnek nem feltétele a kampányadatlapon 

megadott minimális bevételi szint elérése, a befolyt támogatás mindenképpen 
kifizetésre kerül a Non-profit kampányt indító partner számára.  

 
11.7.  Non-profit kampány esetében nem szükséges termék, szolgáltatás vagy jutalom küldése 

a Vevő számára. Vevőt a Non-profit kampányban összegyűlt összeg kifizetéséről 
Üzemeltető tájékoztatja.  

 
11.8. A Non-profit kampány során teljesített kifizetésekről Partner jogosult és köteles 

adóigazolást vagy egyéb igazolást kiállítani és Vevőhöz eljuttatni, amennyiben azt 
Vevő kéri és az igazolás-adás feltételei fennállnak. Üzemeltető nem felel azért, ha 
Partner az igazolást nem állítja ki, késve vagy hibásan állítja ki és ezért Vevőnél vagy 
másnál kár keleztkezik. 

 
11.9. Non-profit kampány esetén Üzemeltető jutalékának mértéke az összegyűlt összeg 

bruttó 4,5 %-a. Az összegyűlt támogatás a Non-profit kampány lezárultát követően, a 
jelen ÁSZF szerinti feltételek maradéktalan bekövetkeztétől számított 15 napon belül, 
az üzemeltetői jutalék levonásával kerül kifizetésre Partner számára.  

 
   
12. Az ÁSZF módosítása: 
 
12.1. Üzemeltető bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan 

megváltoztatni. Ezen megváltoztatási szándékát legalább 15 nappal a hatályba lépést 
megelőzően köteles e-mail útján illetve a Platform üzenetküldő rendszere útján  
Partnerrel közölni, mely esetben Partner jogosult az Üzemeltetővel kötött 
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szerződéseinek hatályát az Általános Szerződési Feltételek módosításának napja előtt 
legalább 8 nappal az Általános Szerződési Feltételek módosításának napjára 
megszűntetni. Amennyiben Partner az e pont szerinti megszűntetés jogával nem él, 
úgy részéről az Üzemeltető által közölt módosítás elfogadottnak tekintendő és az vele 
szemben a hatályba lépésével hatályossá, a felek szerződéses kapcsolatának részévé 
válik.  

 
 
13. Vegyes rendelkezések: 
 
13.1.  Kapcsolattartás:  
 
 Üzemeltető a partner részére dedikált kapcsolattartót biztosít. Felek a kapcsolattartók 

útján e-mailben (Üzemeltető felé a ............................, email címen, Partner felé a 
Partner által a Kampányadatlapon megadott e-mail címen), illetve a Platform dedikált 
felületén tudnak egymás számára értesítéseket küldeni. Az értesítések a Platform 
felületén történő közzététel, illetve az e-mail e pontban írt e-mail címre történő 
elküldésének időpontját követő munkanapon tekintendők közöltnek.     

 
13.2. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem számít írásba foglaltnak, azt az 

Üzemeltető nem őrzi és nem archiválja. 
 
13.3. Jelen Általános Szerződési Feltételekkel, illetve az az alapján létrejött egyedi 

szerződésekkel kapcsolatos jogviták irányadó joga a magyar jog. A jogvitákban a 
mindenkor hatályos magyar polgári perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, 
illetékes bíróság jár el. 

 
2022 április 24. 
 


