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1.A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai 

A Szolgáltató adatai 

Név: DRAGON HHO GREEN ENERGY Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály utca 6. 

Telephely: jelenleg még nincs 

Képviseli: Szikora András 

Cégjegyzékszám: 15-09-081305 

Bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék cégbírósága 

Számlavezető bank neve: K&H Bank 

Adószám: 24763732-2-15 

Mobilszám: +36-30-858-7400 

Email címe: info@inciajandekgyar.hu  

Honlap: www.inciajandekgyar.hu  

Közösségi oldalak: https://www.facebook.com/inciajandekgyar , 

https://www.instagram.com/inci_ajandekgyar/ 

 

Az inciajandekgyar.hu weboldal tárhelyszolgáltatója: 

Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, 3. em. 3008 a. 

Tel/Fax: +36 70 362 4785 

E-mail: info@rackforest.hu 

Adószám: 14671858-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-914549 

Képviseli: Atiyeh Nabil 

Honlap: www.rackforest.com  

Adatkezelési tájékoztató: https://rackforest.com/wp-content/uploads/2019/07/adatkezelesi-szabalyzat.pdf  

Az inciajandekgyar.hu webáruház ügyfélszolgálatának elérhetősége munkanapokon 8-16 óra 

között: 

Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály utca 6. 

Email cím: info@inciajandekgyar.hu 

Telefonszám: +36-30-858-7400 

 

Általános szerződési feltételek alkotóknak 

mailto:info@inciajandekgyar.hu
http://www.inciajandekgyar.hu/
https://www.facebook.com/inciajandekgyar
https://www.instagram.com/inci_ajandekgyar/
http://www.rackforest.com/
https://rackforest.com/wp-content/uploads/2019/07/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
mailto:info@inciajandekgyar.hu
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Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik és elfogadott magatartási kódexre 

nem utal. A megrendelés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kinyomtatásra, iktatásra nem kerül. 

Fogalmak: 

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a 

www.inciajandekgyar.hu oldal tartalmához hozzáfér; 

Vásárló: az a felhasználó, aki a webáruházban megrendelést adott le, természetes személy esetén feltétel 

a 16. életév betöltése. 

Szolgáltató: DRAGON HHO GREEN ENERGY KFT 

Honlap: www.inciajandekgyar.hu weboldal 

Termék: azok a termékek, melyet a www.inciajandekgyar.hu webáruház 3. félnek értékesítésre, 

feliratozva / mintával ellátva felkínál. 

Alkotó: természetes személy vagy vállalkozás, aki a www.inciajandekgyar.hu webáruházban Saját boltot 

regisztrál, ahol saját mintáit kínálja értékesítésre 3. fél vásárlók részére. 

Saját bolt: az Alkotók által feltöltött minták, termékek bemutatására, árusítására szolgáló aloldal a 

www.inciajandekgyar.hu webáruházban. 

Webáruház: www.inciajandekgyar.hu webáruház 

Felek: a Webáruház és az Alkotó 

Minta: Az Alkotók által feltöltött grafika, ábra, felírat, mely az Alkotó saját szerzői alkotása, melynek 

felhasználási jogaival rendelkezik. 

Jutalék: az Alkotóknak az általuk felkínált, Termék vagy Minta értékesítéséből kifizetett üzletszerzési 

jutalék.  

2.A szerződés tárgya 

A Webáruház lehetőséget biztosít az Alkotók számára, hogy Saját boltot hozzanak létre a 

www.inciajandekgyar.hu webáruházban, ahol saját mintáikat (szerzői alkotások felhasználását) 

felkínálhatják 3. fél vásárlók részére. A vásárlóknak lehetőségük van továbba arra is, hogy a Webáruház 

saját kínálatában szereplő termékekre helyezzék el az Alkotók által felkínált Mintákat. A Webáruház a saját 

boltban értékesített termékek és a vásárlók által felhasznált Minták után az Alkotóknak jutalékot fizet. A 

Webáruház, akkor tekinti sikeresnek a vásárlást, amennyiben  

- a Vásárló a megrendelt terméket megkapta és a vételárat maradéktalanul megfizette a 

Webáruháznak, és 

- a megrendelés nem került törlésre és a Vásárló nem élt a fogyasztói ÁSZF szerinti kellék- és 

termékszavatossági jogával, esetleges jótállási jogával. 

http://www.szatmari.hu/
http://www.inciajandekgyar.hu/
http://www.szatmari.hu/
http://www.szatmari.hu/
http://www.szatmari.hu/
http://www.szatmari.hu/
http://www.szatmari.hu/
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Az Alkotóknak a Saját bolt létrehozásakor, illetve a Minták feltöltésekor a regisztrációs folyamat során el 

kell fogadniuk jelen Általános szerződési feltételeket. 

Az Alkotó felhatalmazást ad a Webáruház részére, hogy a megrendelés részeként feltöltött Mintát (ábrát, 

fényképet, grafikát) az általa választott termék(ek)re nyomtassa. 

A Webáruház a feltöltött alkotást csak megtekintésre bocsátja a weboldal felhasználóinak rendelkezésére, 

az alkotások másolását kifejezetten megtiltja a felhasználók által elfogadandó Általános Szerződési 

Feltételekben. Az Alkotó tudomásul veszi, hogy a technikai lehetőségek jelen állapotban nem teszik 

lehetővé, hogy az alkotások jogellenes letöltését a Webáruház száz százalékban megakadályozza. 

Jogellenes letöltés esetén az Alkotó semminemű jogot, kártérítést nem érvényesíthet a Webáruházval 

szemben, elismeri, hogy a jogsértés kockázatát jelen nyilatkozat aláírásával elfogadja. 

A honlapon közzétett Minták valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett 

írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez 

vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre. 

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti 

tiltó nyilatkozatnak minősül. 

A Webáruház. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő 

másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását magyar 

és nemzetközi jogszabályok védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket 

von maga után.  

A weboldalon található tartalom teljes vagy részleges lemásolása esetén a weboldal üzemeltetője és az 

azt felhasználó között a másolt tartalom tekintetében szerződéses jogviszony jön létre, melynek keretében 

a Webáruház jogosult 

 60.000 Ft / nap / domain összegű díjat, valamint 

 a közjegyző által kiállított weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét 

5 napos fizetési határidővel - kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és 

visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon. A tartalom átvételével a felhasználó ezen kikötéseket és 

díjakat elfogadja 

Az Alkotó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az alkotás, mint szerzői mű saját alkotása, vagy a mű 

felhasználási jogaival rendelkezik, melyet jogában áll felhasználásra a Webáruháznak átadni. 

3. ÁSZF hatálya és módosíthatósága  

Jelen ÁSZF a www.inciajandekgyar.hu weboldal használata, valamint a Webáruház egyéb 

szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek 

jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket, 

amennyiben a megrendelés elküldése, fax, e-mail felhasználásával történt, és így távollévők között létrejött 

ügyletnek minősül. 

http://www.szatmari.hu/
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A jelen ÁSZF hatálya kizárólag az Alkotóknak minősülő személyekre terjed ki, és a jogviszony határozatlan 

időre jön létre. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Webáruházat és az Alkotókat, 

azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar 

jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A 

vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

A jelen ÁSZF 2021. 07. 13. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult 

egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Alkotók előzetes értesítése mellett. A 

módosításokat a Webáruház azok hatályba lépése előtt 21 (huszonegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. 

4. A Saját fiók (alkotói regisztrció) folyamata 

Az Alkotó amennyiben saját fiók létrehozása mellett dönt, a webáruház menüjében a Nyiss boltot gombra 

kell kattintania. Regisztrációhoz szükséges egy e-mail fiók és egy jelszó rögzítése az oldalon. A megnyíló 

oldalon lehetősége van az Alkotónak a Fiókom menüben megadnia az e-mail elérhetőségét, 

bankszámlaszámát, jelszavát, a Saját boltja nevét. Ezután lehetősége van rövid bemutatkozó szöveget 

rögzíteni, majd profil és borítóképet feltölteni. Szükséges rögzítenie a számlázási adatait (cég vagy 

magánszemély minőség, teljes név, adóazonosító vagy adószám, teljes cím, email cím és telefonszám) 

rögzítése kötelező. 

Az Alkotónak ezután lehetősége van a Mintákat feltölteni, a feltöltött mintáit és termékeit kezelni, 

megtekintheti a Forgalmát és tájékozódhat a kifizetései állapotáról. 

Az Alkotó felel a saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és 

a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy 

részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű 

felelősség az Alkotót terheli. A Saját fiókból kapcsolódó mindennemű ügyféloldali tevékenységért a saját 

fiók tulajdonosa felel, a webáruház e-tekintetben felelősségét kizárja. 

Amennyiben az Alkotó Saját fiókban rögzített adataiban változás következne be, az Alkotó haladéktalanul, 

de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles az adatokat a valóságnak megfelelően frissíteni. 

5. Az Alkotók és a Webáruház felelőssége és kötelezettségei 

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy elutasíthatja az Alkotók által feltöltött mintákat, amennyiben nem 

felelnek meg a Webáruház által elfogadott minőségnek, tartalmuk sértő vagy alapos a gyanú, hogy 

harmadik fél jogait sérti, vagy más módon ütközik jogszabályba a megjelentetése. Az Alkotó felel azért, 

hogy az általa feltöltött Minta összhangban van a mindenkor hatályos törvényi szabályozással, különös 

tekintettel a fiatalkorúak védelmére vonatkozó szabályozással és nem ütközik büntetőjogi tilalomba, 

A Webáruház fenntartja a jogot a termékek és Minták árainak megváltoztatására.  
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Az Alkotó felel az általa feltöltött Minták jogtisztaságáért, kijelenti, hogy a Minták felhasználási jogával teljes 

körűen rendelkezik. Az Alkotó jelen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy jogosult a feltöltött Minták 

nyilvánosságra hozatalára, sokszorosítására és forgalmazására, melynek jogát jelen szerződéssel a 

Webáruház részére továbbadhatja. 

Az Alkotó köteles a Webáruházat haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül írásban értesíteni, ha 

jogsérelemről érkezik hozzá bejelentés a Webáruház által forgalmazott Mintákkal kapcsolatosan. 

A Webáruház az Alkotók által feltöltött Mintákat felhasználhatja a Webáruház marketing céljaira a 

Webáruház és a közösségi oldalain. 

Az Alkotó kijelenti, hogy nincs olyan kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen megállapodásban 

foglaltak érvényességére, teljesítésére, saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

Feleket a jelen megállapodás hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott együttműködési 

kötelezettség terheli. 

Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a megállapodásban 

foglalt feladatok teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a határidőben történő teljesítését 

akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak. 

Az Alkotó vállalja, hogy megtéríti a Webáruháznak okozott mindazt a kárt, mely a nyilatkozatainak 

valótlanságából származik, illetve amelyet a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban az Alkotó, 

magatartása vagy mulasztása okozott. 

6. Az Alkotók díjazása, a jutalék kifizetése 
A Webáruház az Alkotóknak a Minták felhasználásáért jutalékot fizet, melynek összegéről az Alkotókkal 

az ügyfélszolgálatán keresztül egyedileg állapodik meg. 

A Webáruház az Alkotók jutalékát a Forgalom menüpontben tünteti fel, ahol tájékozódhatnak az összegyűlt 

összegről. Kifizetés cask akkor történik, ha a jutalék összeg eléri a húszezer forintos összeget és maximum 

havonta egy alkalommal történik a kifizetés. 

Magánszemély Alkotó esetén a jutalék összegéből levonásra kerül a 27% általános forgalmi adó. A 

fennmaradó nettó összegből levonásra kerül a hatályos személyi jövedelmadó előlege, így a 

magánszemély további adófizetésre nem köteles. Amennyiben a magánszemély jutalékának összege az 

évi hatszázezer forintot eléri, és így adózása magagasabb kulcs alá esik, a Webáruház a jutalék kifizetését 

felfüggeszti és a további kifizetéseket az Alkotóval történő egyeztetés után teszi meg 30 napon belül. 

Amennyiben az Alkotó vállalkozó vagy társaság, a Webáruház a jutalékot ugyancsak a 27% általános 

forgalmi adó levonása utáni nettó összeg alapján, teljesítési igazolás megküldése után, az Alkotó által 

kibocsátott számla alapján fizeti meg. 

A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §- nak 169. 

§-nak, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseinek, valamint a számla és a 
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nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági 

ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 

Amennyiben a Webáruház fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla hiánya miatt nem 

tud eleget tenni, úgy ez az Alkotó késedelmi kamat követelését kizárja, amihez az Alkotó kifejezetten 

hozzájárul 

7. A szerződés megszűnése 
Jelen Általános szerződési feltétel alapján létrejött jogviszonyt a Felek, indoklási kötelezettség nélkül, 

azonnali hatállyal írásban felmondhatják. A Webáruház írásbeli felmondásnak tekinti az Alkotó részéről a 

Saját fiók megszüntetését. A felmondást követően a Webáruház az Alkotó részére elszámol a felmondást 

megelőzően jóváírt jutalékokkal. 

A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez 

önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli 

nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását. 

A szerződő felek a jogviszony megszűnésekor egymással elszámolnak, a webáruház egyidejűleg törli 

rendszeréből az Alkotótt, illetve a honlapon bárki számára hozzáférhető részéről az Alkotóra vonatkozó 

valamennyi adatot az adatvédelemi rendelkezések betartása mellett. 


