MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
a Webkontakt Internet Studio Kft. (székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 27.,
Adószám: 12566882-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-692904) mint a segitohalo.hu
weboldal Üzemeltetője, a továbbiakban: Üzemeltető
másrészről pedig
név: ……………………………………………………………………………………...
(lakcím/székhely:…………………………………………………………...………...
adóazonosító/adószám:
……………………………………………,
bankszlaszám:
………………………………………………………………………………………………...)
- magánszemély esetén: születési hely, idő: ……………………………………….
………………………., anyja neve:……………...……………………………...…,
- jogi személy: cégjegyzékszám…………………………….…………., képviselő neve, elérhetősége
(tel és email): …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
mint Partner, a továbbiakban: Partner
Üzemeltető és Partner együttesen a továbbiakban: Felek között, az alulírott napon, az
alábbi tartalommal.
Bevezető rendelkezések
1. A segítohalo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) a különböző területen
tevékenykedő, mentális segítő és fejlesztő szakemberek és szervezetek bemutatását célzó
platform. A Weboldalon keresztül a Weboldal olvasói, látogatói, felhasználói (a
továbbiakban: Ügyfél) tájékozódhatnak Partnerek tevékenységéről, jelentkezhetnek
Partnerek egyéni és csoportos programjaira, eseményeire, telefonos, online vagy
személyes konzultációira (a továbbiakban: Szolgáltatás), megvásárolhatják Partnerek
virtuális termékeit (online kurzus, letölthető képi vagy hanganyag stb., a továbbiakban:
Termék), olvashatják közzétett írásait (a továbbiakban: Tartalom). A jelen Megállapodás
alkalmazandó a Segítőháló facebook oldalára és csoportjára, hírlevélre és jövőbeni
telefonos applikáció(k)ra is.
2. Üzemeltetőt a Partner által a Weboldalon történő közzététel céljából rendelkezésre
bocsátott információ, adat, tartalom, program, szolgáltatás, termék tekintetében
semmilyen felelősség nem terheli. Üzemeltető a mindenkori moderálás jogát fenntartja, a
Partner által közzétett információ, adat, tartalom, program, termék tekintetében
Partnerrel egyeztetve jogosult azt megváltoztatni, sikertelen egyeztetés esetén pedig
törölni.
3. Partner a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy az általa végzett tevékenység
nem ütközik a hatályos magyar jogszabályokba (különösen, de nem kizárólagosan a a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénybe, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvénybe, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénybe). Partner
kijelenti, hogy tisztában van az általa végzett tevékenység szakmai és tárgyi feltételeivel,
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a jogszerű szakmagyakorláshoz szükséges, a törvényben meghatározott minden
végzettséggel, gyakorlattal rendelkezik, minden előírásnak megfelel, szakmagyakorlása
során nem terjeszkedik túl a törvényes határokon, így különösen de nem kizárólagosan
nem fejt ki jogosulatlanul az orvosi gyakorlat, az egészségügyi szakképesítéshez kötött
pszichoterápiás gyakorlat vagy a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati
eljárások körébe tartozó tevékenységet. Partner tisztában van tevékenysége személyes,
megbízási szerződés jellegű természetével, azaz Partner személyes jellegű Szolgáltatásai
teljesítésekor közreműködő igénybevételére nem jogosult, jogi személy Partner esetén
pedig a személyes jellegű Szolgáltatás teljesítésére csak a jogi személy tagja,
alkalmazottja, munkavállalója, egyéb, szerződéses közreműködője jogosult.
4. Partner megbízza Üzemeltetőt a szellemi tulajdonát képező tartalmak/szolgáltatások
felhasználása körében annak értékesítésére/közvetítésére és közzétételére. Felek
rögzítik, hogy a felhasználás fenti joga kiterjesztően nem értelmezhető, és arra
Üzemeltető csak jelen megállapodás teljesítése körében jogosult.
5. A jelen Megállapodás a Weboldal mindenkori ÁSZF-ének rendelkezéseivel együtt
értelmezendő. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodást keret-megállapodásként is
alkalmazhatják, vagyis több, a Partner által nyújtandó Szolgáltatásban és értékesítendő
Termékben is megállapodhatnak. Ez esetben a Megállapodást további mellékletekkel
látják el, mely esetben a Szolgáltatás vagy Termék alatt az adott melléklet szerinti
Szolgáltatást vagy Terméket értik.
Termékfelelősség
6. Üzemeltetőt a Termékekkel kapcsolatban semmiféle felelősség nem terheli, a
Termékekkel kapcsolatos reklamáció, kárigény stb. teljesítésére kizárólag Partner
köteles. Partner kijelenti, hogy a Termékek forgalmazására a hatályos magyar
jogszabályok szerint jogosult. Partner szavatolja továbbá, hogy amennyiben a
Megállapodásban, és különös tekintettel a jelen pontban foglalt kötelezettségvállalásait
megszegi, és ezért Üzemeltetővel szemben akár az Ügyfél, akár harmadik személy igényt
(kártérítés, stb.) érvényesít, vagy kíván érvényesíteni, vagy bármely hatóság bármely
hatósági szankciót alkalmaz vele szemben, úgy az ebből eredő kárt Üzemeltető
felszólítására haladéktalanul megtéríti.
Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések
7. Partner a Weboldalon a saját szellemi tulajdonát képező, teljes mértékben saját maga
által megírt tartalmat és olyan vizuális művet tehet közzé, mely nem érinti más
személyhez fűződő jogait.
8. Partner díjmentesen engedélyt ad Üzemeltetőnek a Tartalom felhasználásra, szükség
esetén egyeztetéssel történő átdolgozására, Üzemeltető a jelen megállapodás alapján
jogot szerez a Tartalom a Weboldalon történő elektronikus közzétételére.
9. Partner a Tartalom megjelenéséért semmiféle ellenszolgáltatásra, díjra, sem jogdíjra
nem tart igényt.
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10. Partner szavatol azért, hogy az általa biztosított Tartalmon nem áll fenn harmadik
személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a felhasználó
jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. E
tekintetben más harmadik személyt semmiféle jog nem illet meg és semmiféle jogcímen
díjigény nem érvényesíthető Üzemeltetővel szemben. Partner szavatolja, hogy jogosult a
Szolgáltatásban, a Tartalomban, a Terméken, illetve a vásárlás során megjelenített
valamennyi kereskedelmi név, logóvédjegy, márkanév, egyéb, szerzői vagy egyéb
jogvédelem alatt álló tartalom használatára és jogosult azokat a Weboldalon közzétenni.
Partner ezen kötelezettség megszegése esetén Üzemeltetőt harmadik személy
valamennyi igényéért való helytállás alól mentesíti.
Elszámolás, fizetési feltételek

11. Partner a Weboldalon keresztül értékesített Szolgáltatásai és Termékei után
Üzemeltetőnek jutalékot fizet, mely jutalék mértékét, a jelen Megállapodás 1. sz.
melléklete tartalmazza. Partner bemutatkozásának, Tartalmainak, Szolgáltatásainak
kiemelt helyen történő megjelenésének díjait a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete
tartalmazza. Üzemeltető jogosult a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét egyoldalúan
módosítani, ebben az esetben a módosított melléklet a Weboldalon történő közzétételtől
és a Partner figyelmének felhívásától számított 8 napon belül lép hatályba.
12. Az Ügyfél a Szolgáltatás vagy Termék Honlapon megjelenített ellenértékét közvetlenül
Üzemeltető részére fizeti meg. A Felek megállapodnak, hogy Üzemeltető a jelen
Megállapodás szerinti szolgáltatásaiért a Szolgáltatás vagy Termék Honlapon vagy a
teljesített megrendelésben szereplő ellenértékének, az 1. sz. mellékletben meghatározott
díjazására jogosult. Felek havonta elszámolnak egymással, a tárgyhót követő hó 5. napjáig
a tárgyhónapban teljesített (megvalósult) szolgáltatásokkal és értékesítésekkel
kapcsolatban. Az elszámolás alapja a Weboldalon keresztül történt értékesítés, melyet
Partner a Weboldalon történő bejelentkezéssel elérhető személyes felületen tud nyomon
követni.
13. Partner a Weboldal havi forgalmából az 1.sz. Mellékletben szereplő díjak, jutalékok
levonását követően – melyek Üzemeltetőt illetnek meg - számlát állít ki Üzemeltető
részére és megküldi tárgyhót követő hó 8. napjáig Üzemeltető részére.
14. Üzemeltető a határidőben beérkezett számla ellenértékét a beérkezéstől számított 30
napon belül átutalja Partner részére.
15. Amennyiben egy tárgyhóban a Partnert megillető díj összege nem éri el a nettó 5.000
Ft-ot, úgy a kifizetése a következő hó díjával együtt történik meg. Amennyiben ez a díj 1
év alatt sem éri el az 5.000 Ft-ot, úgy azt Üzemeltető azt kezelési költségnek tudja be és
megtartja.
16. Felek megállapodnak, hogy a Partner a Szolgáltatást és Terméket a jelen
Megállapodásban, valamint a Honlapon közzétett módon, a vásárlást követő értesítő emailekben feltüntetettek szerint köteles az Ügyfél részére nyújtani.
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17. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás nyújtására, és a Termék
értékesítésére a jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt jogosult és képes lesz. Partner
köteles haladéktalanul jelezni Üzemeltető felé, ha a Honlapon közzétett Szolgáltatás vagy
Termékértékesítés tartalmán (ideértve annak díját is) módosítani kíván. Amennyiben a
módosítást Üzemeltető nem fogadja el, úgy Üzemeltető jogosult az adott Szolgáltatást,
Tartalmat és Terméket a Honlapról törölni. Az Ügyfél által már lebonyolított vásárlás
szerint a Szolgáltatás vagy Termék módosítására a Partner nem jogosult.
A Megállapodás időtartama, a felmondás
18. Felek a jelen Megállapodást határozatlan időtartamra kötik.
19. Felek rendes felmondással a Jelen Megállapodást egyoldalúan a másik fél értesítését
követő 30 napos határidővel mondhatják fel.
20. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondásra adhat okot,
melynek közlése a vétkes fél székhelyére kézbesített tértivevényes ajánlott levélben
történik, az azonnali felmondás részletes indokolásával. A Felek ebben az esetben is
kötelesek jóhiszeműen együttműködni.
21. A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás (vagy az adott Szolgáltatásra vagy
Termékre vonatkozó Melléklet önálló) megszűnése esetén a Partner a már megtörtént
vásárlások szerinti Szolgáltatást vagy Terméket teljesíteni köteles.
Esemény, szolgáltatás elmaradása
22. Amennyiben a Partner által meghirdetett és a Weboldalon keresztül értékesített
esemény, program, konzultáció, szolgáltatás elmarad, úgy Partner köteles a már
beregisztrált
és
díjat
fizetett
Ügyfeleket
legkésőbb
a
program/esemény/konzultáció/szolgáltatás megkezdése előtt 2 nappal értesíteni és
pótidőpontot biztosítani. Amennyiben ezen új időpontot Ügyfél nem fogadja el, vagy
amennyiben Partner nem tud pótidőpontot biztosítani, úgy Ügyfél részére a Szolgáltatás
díja teljes egészében visszajár, azzal, hogy Üzemeltető ebben az esetben az Ügyfél részére
visszafizetendő díj 10%-ára tart igényt kötbérként, melyet Partner a következő
elszámolási időszak (hónap) végén térít meg Üzemeltető részére – a kifizetendő díjból
történő levonással, vagy ha az nem éri el a kötbér összegét, úgy azt Partner Üzemeltető
számlájára utalja. Az elmaradt eseményekkel kapcsolatos felelősség és kártérítési
kötelezettség kizárólag Partnert terheli.
Záró rendelkezések
23. Felek kötelesek a Megállapodáshoz kapcsolódó, tevékenységük során, vagy azzal
összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik Felet érintő információt bizalmasan, üzleti
titokként kezelni, a Megállapodás fennállása alatt és annak megszűnését követően is, azt
a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nyilvánosságra, vagy harmadik
személynek nem szolgáltatják ki, harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé,
és azt saját körben is kizárólag a Megállapodás teljesítése céljából használják fel. Felek
felelősséget vállalnak továbbá azért, hogy az érintett munkavállalói, tagjai, alvállalkozói,
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megbízottjai és egyéb partnerei a jelen pontban megfogalmazott titoktartási
kötelezettséget maradéktalanul teljesítik. Partner és Üzemeltető minősített adatként,
titoktartási kötelezettséggel kezeli Ügyfelek adatait és minden, az Ügyfelek által
megosztott információt.
24. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
25. Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodásból eredő
valamennyi vitát megkísérlik peren kívüli egyezséggel, elsősorban békés egyeztetéssel,
másodsorban mediációval, harmadsorban békéltető testület segítségével rendezni, ennek
sikertelensége esetén Felek kikötik hatáskörtől függően a XVI. Kerületi Bíróság, vagy a
PKKB kizárólagos illetékességét. Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Partner a Jelen
megállapodást nem Üzemeltető jelenlétében írta alá, ezért Partner aláírásának a
valódiságát két fő tanú igazolja.
Budapest, 2020……………………………….

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. név, aláírás, lakcím
2. név, aláírás, lakcím
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