
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”) 
a Menedzser Praxis Kft. partnerprogramjában résztvevők számára 

 
1. A szerződő felek: 

1.1. A partnerprogramot megindító Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági 
Tanácsadó Kft. (székhely: 1149 – Budapest, Nagy Lajos király útja 127., Cg.01-09-
883770., Tel: 06-1-880-76-00, Fax: 06-1-880-76-99, e-mail: info@menedzserpraxis.hu, 
képviseli: Hivessy Zoltán és Korsós Imre ügyvezetők), valamint  

1.2. a partnerprogramba belépő partner (továbbiakban: Partner). Partner az a 18. életévét 
betöltött számlaképes személy (akár magánszemély, akár jogi személy vagy egyéb 
szervezet), aki vagy amely minden szempontból működőképes weboldal 
tulajdonjogával vagy üzemeltetési jogával rendelkezik, és a jelen szerződésben 
foglaltakat egészében elfogadja, és a szerződéses jogviszony fennállása alatt 
maradéktalanul betartja. 

 
1.3. Különösen az alábbi tartalmakkal foglalkozó weboldalak üzemeltetőinek partnerként 

való csatlakozása ajánlott: 
 adózás, számvitel; 
 gazdálkodás; 
 munkaügy, HR; 
 munkavédelem; 
 TB, bérszámfejtés, cafeteria; 
 közszolgálat. 

 
1.4. Kizárt a partnerként való csatlakozás abban az esetben, ha a Partner weboldala 

 pornográf tartalmú;  
 közízlést, jó erkölcsöt sértő;  
 egyes etnikai, vallási, nemzeti, politikai vagy egyéb csoportokat sértő;  
 a Menedzser Praxis Kft. jogaira vagy jogos érdekeire nézve sérelmes;  
 technikailag rosszul működő vagy tartalom nélküli, ill. nem működő; 
 vírust, kémprogramot vagy egyéb, kéretlen szoftvert tartalmazó;  
 illegális tevékenységet támogató; 
 szerzői, vagy iparjogvédelmi jogokat sértő tartalmú; 
 tartalma egyébként harmadik személyek jogait sérti vagy a hatályos 

jogszabályokba ütközik. 
 

Amennyiben a fenti kizáró ok a szerződéses jogviszony létrejöttét követően áll elő 
vagy szerez róla tudomást a Menedzser Praxis Kft., úgy jogosult arra, hogy az ok 
bekövetkeztét követően vagy a tudomásszerzését követően a szerződést azonnali 
hatállyal írásban felmondja. Ennek érvényre juttatása érdekében jogosult arra, hogy a 
Partner weboldalát bármikor ellenőrizze, megvizsgálja. 

 
2. A szerződés létrejötte: 
 
A Partner - amennyiben e partnerprogramhoz csatlakozni kíván - köteles jelen ÁSZF 
rendelkezéseit alaposan végigolvasni, maradéktalanul elfogadni, ezután a Menedzser Praxis 
Kft. által kért személyi, illetőleg céges adatait pontosan megadni. Miután a Partner az általa 
kitöltött jelentkezési lapot, melyen kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve 
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kötelezőnek ismeri el, elküldi a Menedzser Praxis Kft. részére, e nyilatkozata szerződéskötési 
ajánlattételnek minősül. 
A szerződés azáltal jön létre, hogy a Partner jelentkezési lapon tett ajánlatát a Menedzser 
Praxis Kft. rövid határidőn belül írásban, e-mail útján jóváhagyja és azonosító kódot küld a 
Partner számára. 
A szerződő felek minden egyes nyilatkozatukat a webes felületen keresztül, illetve e-mail 
útján teszik meg. 
 
3. A szerződés célja, tartalma: 
 
A partnerprogram célja, hogy a Partner weboldalára érkező látogatók a Menedzser Praxis Kft. 
termékeit megismerjék, és a Partner weboldalán történő megjelenítés segítségével a 
termékeket megrendeljék. 
 
A Partner jogai és kötelezettségei: 
 
A Partner jogosulttá válik arra, hogy a Menedzser Praxis Kft. által értékesített bármely termék 
oldalának forráskódját saját weboldalán (tartalomként vagy hirdetésként) elhelyezze. 
 
A Partner kizárólagosan felel a saját honlapja felépítéséért, tartalmáért, karbantartásáért, 
működőképességéért. 

A Partner elfogadja, hogy nem szerepeltet weblapján más cégektől származó, azonban a 
Menedzser Praxis Kft. termékeivel azonos, vagy hasonló termékek értékesítésére vonatkozó 
közvetlen vagy közvetett ajánlatokat. 
 
A Partner a honlapjára beépített, tartalomként vagy hirdetésként megjelenített termékajánlón 
keresztül nem vásárolhat termékeket saját használatra, általa való továbbértékesítésre vagy 
bármilyen kereskedelmi célra. Amennyiben ilyen módon, jogsértően jár el a Partner, úgy ezen 
ügylet után jutalék nem jár, és a Menedzser Praxis Kft. jelen megállapodást a Partnerrel 
azonnali hatállyal felbonthatja.  
 
A Menedzser Praxis Kft. jogai és kötelezettségei: 
 
A Menedzser Praxis Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy pontosan nyomon követi és a 
Partner számára is nyomon követhetővé teszi a Partner honlapjáról érkező megrendeléseket.  
 
A Menedzser Praxis Kft. kötelezettséget vállal arra továbbá, hogy a Partner 
közreműködésével létrejött értékesítéseket és azok jutalékvonzatát összesíti, és a Partner 
számára elérhetővé teszi ezen adatokat a honlapján.  
 
A Menedzser Praxis Kft. kizárólagosan jogosult és köteles arra, hogy a megrendeléseket a 
vevők felé kezelje, azaz teljesítse, csomagolja, leszállítsa, stb. 
 
A Menedzser Praxis Kft. jogosult arra, hogy a Partner weboldalát bármikor ellenőrizze, 
megvizsgálja abból a szempontból, hogy az a szerződés rendelkezéseit betartja-e. 
 
4. Fizetési feltételek: 
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A Partnert jutalék illeti meg abban az esetben, ha harmadik félnek, mint megrendelőnek 
termék kerül eladásra oly módon, hogy a vevő a Partner honlapjáról, az ott elhelyezett  
termékajánlón keresztül jut el a Menedzser Praxis Kft. honlapjára, onnan bármely terméket 
megvásárol, majd a kiszállított csomagot átveszi, és a számlát a Menedzser Praxis Kft. részére 
teljes mértékben kiegyenlíti. 
 
Minden, a Partner által közvetített Megrendelőt a Menedzser Praxis Kft. saját 
megrendelőjének tekint, így ugyanazok a vásárlási, garanciális, szállítási és fizetési feltételek 
vonatkoznak rájuk, mint a Menedzser Praxis Kft. többi vásárlójára, megrendelőjére. A Partner 
számára tilos a termékeket eltérő árakon vagy egyéb eltérő szerződései feltételekkel ajánlani, 
hirdetni, vagy a Menedzser Praxis Kft. nevében bármely nyilatkozatot tenni. Amennyiben a 
Partner e tilalom ellenére ezzel ellentétes magatartást tanúst, úgy az ezáltal okozott károkért 
mind a Menedzser Praxis Kft. felé, mind harmadik személyek felé teljes mértékben 
felelősséggel tartozik. 
 
A Menedzser Praxis Kft. fenntartja magának a jogot, hogy termékei eladási árát, a rendelés, a 
szállítás, a csomagolás, a visszáru kezelés, az egyes akciók és kedvezmények feltételeit 
bármikor egyoldalúan megváltoztassa. E területekre jelen szerződés nem terjed ki, a Partnerrel 
való megállapodás semmilyen üzletpolitikai kérdést nem érint, nem befolyásol. 
 
A jutalék számítás alapja a megrendelés nettó értéke. A jutalék aktuális mértéke 15%. A 
jutalék mértékének egyoldalú változtatási jogát a Menedzser Praxis Kft. fenntartja, minden 
módosítás a www.menedzserpraxis.hu honlapon való közzétételétől számított 10 munkanap 
elteltével lép hatályba. 
 
A jutalék a megrendelés teljesítését és a vevő általi pénzügyi rendezését követő 30 napon 
belül kerül kifizetésre, amennyiben arról a Partner ezen időpontot megelőzően legalább 10 
nappal a törvényes előírásoknak mindenben megfelelő számláját a Menedzser Praxis Kft. 
részére elküldte és jutalékigénye eléri a 10.000,- Ft-ot. Amennyiben a jutalékkövetelés 
10.000,- Ft alatti, úgy az összeg a következő rendelésekhez kapcsolódó jutalékigényekhez a 
jövőben hozzáadódik és velük együtt kerül kiegyenlítésre, amint az utalandó jutalékok 
együttes összege a 10.000,- Ft-os limitet eléri.  
A fizetés módja banki átutalás, a Partner jelentkezési lapján megadott bankszámlaszámra való 
utalással. 
 
Amennyiben a megrendelő a terméket a jutalék kifizetését követő időpontban visszaküldi és a 
szerződéstől eláll, úgy a Partner - a Menedzser Praxis Kft. erről való értesítését követően - a 
kifizetett jutalékot 10 napon belül köteles hiánytalanul, azonban kamatmentesen visszafizetni. 
 
5. Nyilatkozatok: 
 
A szerződő felek egymás irányában minden egyes nyilatkozatukat a webes felületen keresztül, 
illetve e-mail útján teszik meg. 
 
Jelen szerződéssel, illetőleg a partneri jogviszonnyal kapcsolatban a Partner semmilyen 
jognyilatkozatot, illetőleg sajtónyilatkozatot nem tehet, a Menedzser Praxis Kft. 
képviselőjeként, ügynökeként, megbízottjaként - a weboldalon való banner elhelyezés 
kivételével - nem léphet fel. 
 



 4 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződéssel, illetőleg a partneri 
jogviszonnyal kapcsolatban tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik, 
azt harmadik félnek a másik szerződő fél hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem 
adják ki, arról adatot nem szolgáltatnak. 
 
Mindkét szerződő fél köteles tiszteletben tartani a webhelyet látogató felhasználók személyes 
adatainak védelmét biztosító jogait. 
 
A Menedzser Praxis Kft. honlapján (lásd: www.menedzserpraxis.hu) található tartalmak 
szerzői jogi védelme alatt állnak, azok a Kft. szellemi tulajdonát képezik. A tartalmak, vagy a 
tartalmak bármely részének bármely egyéb, írásos engedély nélküli felhasználása szerzői jogi 
jogsértés. A jelen ÁSZF-ben rögzítetten túlmenően a Menedzser Praxis Kft. semmilyen egyéb 
jogot nem engedélyez a webhellyel kapcsolatban. A jelen ÁSZF előírásainak megsértése 
esetén a Partner azonnal elveszti a webhely használati jogát és minden, a webhelyről letöltött, 
lemásolt tartalom, link vagy banner azonnali megsemmisítésére köteles. 
  
6. Felmondás: 
 
A Felek a partneri együttműködés keretében jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.  
 
A Partner és a Menedzser Praxis Kft. közötti jogviszony, illetőleg a szerződés bármely fél 
rendes felmondása következtében megszűnik. A rendes felmondás felmondási ideje 3 
munkanap, a felmondást a másik félhez e-mail útján elegendő eljuttatni.  
A szerződés megszűnésével egyidejűleg a Partner köteles a bannert weboldaláról eltávolítani. 
 
Bármelyik fél a szerződést írásban (e-mail útján), indokolással ellátva azonnali hatállyal 
felmondhatja, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követett el, vagy amennyiben a 
Menedzser Praxis Kft. a partnerprogramját egyoldalú döntése alapján megszünteti vagy 
felfüggeszti. 
 
A Menedzser Praxis Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben előírt határidők 
betartásával minden jutalékot kifizet a szerződés megszűnése esetén is, amennyiben az adott 
megrendelések nem kerülnek törlésre vagy visszaküldésre. 
 
7. Az ÁSZF módosítása: 
 
A Menedzser Praxis Kft. jogosult arra, hogy jelen ÁSZF feltételeit, szövegét egyoldalúan 
módosítsa. Módosítás esetén annak pontos, új szövegét köteles honlapján (lásd: 
www.menedzserpraxis.hu) elhelyezni és egyben elküldeni a Partner számára e-mail 
formájában. A módosítás a honlapon való elhelyezés és a Partnernek való megküldés napját 
követő 10 munkanapon belül lép hatályba. 
 
8. Záró rendelkezések: 
 
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 
Polgári Törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény és 
az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.  


