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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
ÁSzF. 

 

1. MOTTÓNK 

„Keresd az okát mindannak, ami történik, de a „Miért” kérdés mellett elsősorban a „Hogyan”- 
kérdésre adj választ!  

Hogyan akarsz eredményesebbé válni? 
Cseréld ki nézeteidet másokkal, de ne minősítsd társaidat, mert egyek vagytok a keresésben és 
szükséged van rájuk a felemelkedésben és céljaid eléréséhez. Beszéld meg a többiekkel mi he-
lyes és helytelen, mert a tapasztalataikkal és a sajátjaiddal együtt messzebbre jutsz.  

Az  élmények megismerésével a többiek is gazdagodnak. 
A program használata előtt figyelmesen olvasd el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A 
csatlakozás, a játékos készségfejlesztési programban való böngészés vagy a szolgáltatásunk 
használata során jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit a használattal elfogadod. 
Jelen megállapodás a Felhasználó és a MARMIN Consulting Kft. között jön létre. 

 
2. ALAPOK 

A szerződő felek a MARMIN Consulting Kft. (a továbbiakban: "Társaság" vagy „Szolgáltató”) ) és 
a „„SZÓFOGADÓ”” programba bekapcsolódó regisztrált személyek akik a „SZÓFOGADÓ” prog-
ramot használják. 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJAI 

Új felismerések szerzése. Ismeret és jövedelemszerző célú befektetések, tapasztalatok megosz-
tása, szórakozás, szakmai és nem szakmai fejlesztések elérése a marketing, minőségügy, érték-
elemzés (innováció), szervezet és vezetőfejlesztés területén. 

4. A RÉSZTVEVŐK KÖRE 

    
A „SZÓFOGADÓ”  (módszereivel folytatott) programokon  kizárólag 18. életévüket betöltött sze-
mélyek (a továbbiakban "résztvevők"). vehetnek részt, ha a részvételre vonatkozó szándékukat 
jelzik, szerződést kötnek és a megvásárolt termékek, szolgáltatások díját a szervező bankszám-
lájára megfizetik. 

 
5. KÍNÁLAT 

A MARMIN Consulting KFt. 100%-os tulajdonában lévő „Szófogadó” módszereivel végezhető fel-
adatok és játékos készségfejlesztő gyakorlatok. 



 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készült 2015. 08.08.03. 

Engedélyezte: 
Lukács Béla 

1./2015. Oldal: 2 / 14 

 

MARMIN Consulting KFt. Cg.01-09-906444 cégjegyzékszám. Címe: 1153 Budapest, Bethlen Gábor 
utca 121. Telefonszám: 36-1-293-1768  E-mail: info@marmin.hu Web cím: www.marmin.hu 

www.zsetonpass.hu és www.szofogado.hu 

 
6. FELTÉTELEK 

6.1. A felhasználó a játékba regisztráció nélkül vagy regisztrálással, szerződéskötési ajánlatot téve 

jelentkezik és beleegyezik e-mail címe és adatai hitelesítésébe.  

6.2. A játékos ajánlatát a szolgáltató a szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználói fiók létre-

hozásával fogadja el. 

6.3. A felhasználói szerződés alapja a jelen ÁSzF. amit a felhasználó  a regisztrációval fogad el. 

6.4. Az üzemeltető elsősorban természetes személyekkel köt felhasználói szerződést. 

6.4.1. A felhasználói szerződés határozatlan időre szól és mindkét fél bármikor, azonnali hatállyal 
írásban, e-mail értesítés útján megszüntetheti. A felhasználó a szerződés felmondását köve-
tően ezután már nem formálhat igényt felhasználói fiókja nyitására, továbbá annak üzemelte-
tésére és az elérhetősége fenntartására illetve a játékban való részvétel lehetővé tételére.  

6.4.2. Programunk regisztráció nélkül is használható, azonban ebben az esetben a készségfejlesztő 
játék kapcsolt funkcióit nem használhatja. (szavak írása, szervezési jutalékfizetés, játékpénz 
bevétel). 

6.4.3. A program százalékban, pontokban és virtuális játékpénzben kifejezett értékeléssel használ-
ható. 

7. KÖLTSÉGEK 

7.1. A játékos készségfejlesztésben a részvétel ingyenes.  

7.2. A regisztrálás és a részvétel nem jár automatikusan felszámolható költségekkel, díjakkal, 
ugyanakkor a felhasználónak díjfizetés ellenében lehetősége nyílik rá, hogy virtuális fizető-
eszközöket vásároljon a fiókjához. Ennek díját a vonatkozó menü tartalmazza. 

7.3. A virtuális fizetőeszköz a gyakorlatokhoz szükséges tartalom vásárlására szolgál, nem kelet-
keztet jogot előnyök rendelkezésre állására vagy követelésére. 

7.4. A résztvevők virtuális játékpénzt vásárolnak, tudásukat a „Szófogadó” folyamatban használ-
ják, feladatokat, gyakorlatokat, jegyzeteket, tananyagokat vásárolhatnak.  

7.5. A virtuális fizetőeszköz használatával a felhasználó jogot szerez a választott gyakorlatra. 

7.6. A megvásárolt játékpénz felhasználásával a szófejtő feladványokban virtuális fizetőeszközben 
meghatározott nyereségrészesedés érhető el. 

7.7. A nyereségrészesedés nagysága a teljesítménytől függően eltérő!  

7.8. A Társaság kínálataiban való részvétel és érdekérvényesítés alapfeltétele a regisztráció. 

7.9. A szolgáltató különböző fizetési módot tesz lehetővé, amelyek közül a felhasználó választ. 
Ezek változatai a bankkártyás és az átutalásos fizetési mód. 
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7.10. Az üzembentartó megállapodást kötött a harmadik személyként szereplő szolgáltatóval az 
OTP bankkal.  

7.11. A pénzintézeti szolgáltató a fizetési folyamat részeként jogviszonyt létesít a játékos készség-
fejlesztő programban résztvevő felhasználóval. 

7.12. A Szófogadó programot üzemeltető szolgáltató Általános Szerződési Feltételei és a pénzinté-
zeti szolgáltató feltételei együtt érvényesülnek. 

7.13. Az üzembentartó szolgáltató a felhasználóval együtt a pénzintézet elsődleges szerződő part-
nereivé válnak.  

7.14. Az üzembentartó szolgáltató és az adott pénzintézeti szolgáltató a felhasználó részére teljesíti 
szolgáltatásait aki a szolgáltatói kötelezettség jogosultjává válik. 

7.15. A pénzügyi szolgáltató a 7.8 – 7.14 pontban foglaltaknak megfelelően gyűjt be kintlévősége-
ket. 

7.16. Amennyiben az ÁSzF. tartalmával kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük fordul-
jon ügyfélszolgálatunkhoz: 2Mrendszer@gmail.com  

7.17. A virtuális játéktérben virtuális játékpénz nyerhető. 

7.18. A fizetőeszköz a szolgáltatónál nem váltható át valódi pénzre. 

7.19. A virtuális pénzben meghatározott nyereséget a felhasználó a „Szófogadó” játékos készség-
fejlesztő programra jelentkezett felhasználók részére értékesítheti vagy elajándékozhatja. 

7.20. A felhasználó pénzfelvétel előtt azonosítja magát.  

7.21. A „SZÓFOGADÓ” programokra 2015 szeptember 01-től lehet jelentkezni.  

7.22. A jelentkezés helye www.zsetonpass.hu és www.szofogado.hu   

7.23. A jelentkezéssel a résztvevő megerősíti, hogy a weboldalon jelzett adatai helyesek és hiányta-
lanok, valamint hogy a regisztrációkor megnevezett személy fogja / vagy személyek fogják a 
programot használni.  

7.24. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az általuk adott információk bármilyen változása vagy 
helytelensége esetén a programból kizárásra kerülhetnek és elveszíthetik a nekik járó ked-
vezményt. 

7.25. A legjobban teljesítő felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek az általuk ki-
választható fejlesztési projektben, ezen felül tárgyi ajándékot is kaphatnak.   

7.26. Minden résztvevő maga felelős azért, hogy megfeleljen a tematikus fejlesztés feltételeinek. 

7.27. A résztvevők maguk állják (vagy a munkáltatójuk állja) a részvétel minden költségét. 

7.28. Az egyes programok résztvevői e-mailben vagy telefonon kapnak értesítést.  

7.29. Ha egy résztvevő nem reagál az e-mailben vagy telefonhívás során megadott módon a meg-
keresésre, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy az illetőt kizárja a programból.  

mailto:2Mrendszer@gmail.com
http://www.zsetonpass.hu/
http://www.szofogado.hu/
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7.30. A „SZÓFOGADÓ” program minden résztvevője köteles személyazonosságát az adott ese-
mény kezdete előtt érvényes igazolvánnyal vagy a lakhelyét igazoló hivatalos dokumentum-
mal igazolni. Ha valaki ilyen dokumentumokat nem tud felmutatni, a szervező fenntartja ma-
gának a jogot ahhoz, hogy a Szófogadó program hátralevő részéből kizárja az illetőt.  

7.31. A résztvevők beleegyeznek, hogy a „Szófogadó” programban való részvétel során (amennyi-
ben lehetőséget kaptak a nyilvános részvételre) nem hordanak a szervezőén kívül semmiféle 
látható márkajelet. (kivéve ha ennek a pontnak a kizárására írásban megállapodtak).  

7.32. Minden résztvevő kizárólagossági jogot ad a szervezőnek és szolgáltatóinak arra, hogy nevét, 
képét, hangját, és hasonló „SZÓFOGADÓ” programokon való részvételét illetően, propagan-
daanyagként használja, valamint biztosítja, hogy nem ruház át semmiféle szerződésben rögzí-
tett jogot a szervező versenytársára. Ez alól kizárólag a szervező előzetes írásos engedélye 
adhat felmentést.  

7.33. A résztvevők kizárólag a szervező előzetes írásos engedélyével adhatnak ki sajtóközleményt 
vagy más kiadványt a „SZÓFOGADÓ” programban való részvételükkel kapcsolatban.  

7.34. Minden résztvevő garantálja, hogy a SZÓFOGADÓ programban való részvétel során tett min-
den kijelentése a legjobb tudomása szerint igaz. Ezen kívül minden résztvevő garantálja, hogy 
a SZÓFOGADÓ programban való részvétele és a részvétel során tett bármely kijelentése 
nem lesz törvénytelen, becsületsértő, illetve nem sérti harmadik személyek jogait (beleértve, 
de nem kizárólagosan, a szellemi termékek tulajdonosi jogait). 

7.35. A tárgyi jutalom nem váltható át készpénzre és nem helyettesíthető más díjjal.  

7.36. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a résztvevők kifejezetten engedélyt adnak a 
szervezőnek arra, hogy üzeneteket küldjön nekik (SMS, email).  

7.37. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint kizárjon a programból minden 
olyan résztvevőt, akiről úgy gondolja, hogy nem felel meg ezeknek a felhasználási feltételek-
nek, illetve bármely résztvevőt, aki esetében fennáll az alapos gyanú, hogy beleavatkozott a 
SZÓFOGADÓ program tisztességes lefolyásába, tisztességtelen hasznot húzott a program 
tisztességes lefolyásába való beleavatkozásból, vagy csalást követett el a programmal 
és/vagy annak eredményével kapcsolatban. 

7.38. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy bármilyen indokolt lépést megtegyen annak 
érdekében, hogy megvédje magát és szolgáltatóit a SZÓFOGADÓ programmal kapcsolatos 
csalástól, vagy helytelen viselkedéstől. 

7.39. A szervező, annak szolgáltatói (beleértve, de nem kizárólagosan, a helyszínek működtetőit és 
a médiaközvetítéseken dolgozókat), tisztségviselői, alkalmazottai, és ügynökei nem vonhatók 
felelősségre olyan kihagyásért, eseményért, vagy körülményért, amelyet háború, földrengés, 
természeti katasztrófa, sztrájk, vagy más az irányításán kívül eső esemény idéz elő. 

7.40. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a program helyszínét.  

7.41. A felhasználói szerződés megszűnésével egyidejűleg a játékpénzre vonatkozó követelés is 
megszűnik. 
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8. A VIRTUÁLIS JAVAK TULAJDONJOGA 

8.1. Szolgáltató a felhasználó részére szolgáló fiókot biztosít, nevének minimális hossza 6 karak-
ter. A név tartalmazhat betűket, számokat, szóközöket is, viszont nem állhat kizárólag szá-
mokból. A fiók nevének kiválasztásakor a felhasználó köteles tiszteletben tartani az élő/létező 
személyek vonatkozó személyiségi jogait. Ugyanez vonatkozik hasonlóképpen a jelentkező 
csoportok elnevezésére, amelyek ennek megfelelően nem nevezhetők el létező szervezetek, 
társaságok, vagy márkák alapján.  

8.2. Az összes fiók, az ezekhez tartozó értékek, erőforrások, tárgyak, stb. a játékban virtuális ja-
vak. 

8.3. A felhasználó kizárólagos használati jogot szerez felhasználói fiókjához és nem kizárólagos 
használati jogot minden egyéb virtuális javakhoz.  

8.4. A használati jogok a felhasználói szerződés érvényességéhez kötötten időben korlátozottak, 
kivéve, amennyiben a játékban ennél rövidebb idő kerül meghatározásra.  

8.5. A felhasználó a virtuális javakra vonatkozóan a használati jogon túl semmilyen tulajdonjoggal, 
vagy egyéb joggal nem rendelkezik.  

8.6. A felhasználó nem jogosult a fiókját másik kiszolgálóra áthelyezni.  

8.7. A virtuális javak játékon kívüli használata, értékesítése, megvásárlása, eladása, elajándéko-
zása, vagy elcserélése tilos.  

8.8. Az ilyen műveletre tett kísérlet már önmagában is felelősségre vonást eredményezhet. 

8.9. A fiók elérési adatainak értékesítése, illetőleg bármilyen átruházása tilos.  

8.10. Minden játékos maga felel elérési adatainak biztonságáért és köteles biztonságos jelszót vá-
lasztani.  

8.11. Az üzemeltető a virtuális javak elvesztéséért semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.12. Kétség esetén a felhasználó köteles bizonyítani azt, hogy az őt ért kárért nem felelős és az 
nem a jelszó nem megfelelő kezelése miatt következett be.   

8.13. A fiókot érvényes e-mail címmel kell hitelesíteni.  

8.14. Amennyiben a megadott e-mail cím nem érvényes, az üzemeltető fenntartja a fiók zárolásá-
nak, vagy törlésének jogát.  

8.15. A játékba történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a meg-
adott e-mail cím ellenőrzése céljából részére e-mailt küldjön és szavatol azért, hogy jogosult 
ezen e-mail cím használatára.   

8.16. A felhasználó köteles kártalanítani az üzemeltetőt az esetlegesen felmerülő azon károk vonat-
kozásában, amelyek olyan e-mail cím megadása miatt keletkeznek, amelynek használatára a 
felhasználó nem jogosult.  
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8.17. Az üzemeltető fenntartja továbbá a nem használt fiókok bizonyos idő elteltével történő törlé-
sének jogát.  

9. SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOK 

9.1. A játékos készségfejlesztés szerzői és felhasználási jogainak tulajdonosa az üzemeltető és 
adott esetben a licencadó.  

9.2. A felhasználási jogok tulajdonosa kizárólagosan az üzemeltető.   
9.3. A rendelkezésre bocsátott grafikák, hanganyagok, mozgóképek és szövegek sokszorosítása, 

vagy használata más elektronikus, vagy nyomtatott publikációkban az üzemeltető egyértelmű 
engedélye nélkül tilos.  

9.4. A fentiek minden felhasználási módra vonatkoznak (TV, online adás, rádió, internet, e-mail, 
nyomtatás, stb.)  

9.5. A játék minden üzleti célú felhasználása az üzemeltető írásos engedélyéhez kötött.  
9.6. Ha a felhasználónak útmutatásra van szüksége, illetőleg, ha saját szerzői, vagy felhasználói 

jogainak esetleges megsértését észlelte, részletes információk megadásával azonnal fordul-
jon a szolgáltatóhoz. 

9.7. Az üzemeltető megalapozott információk esetén azonnal intézkedik az ügyben.  

10. TÖBB FIÓK HASZNÁLATA, FIÓK MEGOSZTÁSA, HELYETTESÍTÉSE 

10.1. A felhasználó kiszolgálónként egy fiókot vehet igénybe.   

10.2. Egy fiókot csak egy személy használhat.   

10.3. Ha egy játékos több fiókot használ, az érintett fiókok tartósan zárolásra kerülhetnek.  

10.4. A fiókmegosztás, vagyis egy fiók több személy által, felváltva történő használata tilos.  

10.5. A fentiek nem vonatkoznak a fiók-helyettesítésre. Ilyenkor egy adott felhasználó játszik egy 
másik, akadályoztatott felhasználó fiókjával. A fiók-helyettesítés időszaka 24 óra, de legfeljebb 
20 nap.  

10.6. Ezen időszak alatt a helyettesített fiók eredeti felhasználója nem jelentkezhet be.   

10.7. A fiók-helyettesítés teljes művelete a fiók létrehozójának kockázatára valósul meg.   

10.8. A hozzáférési adatok átadása fiók-helyettesítés céljából a fiókban nem kívánt változások be-
következtének nagymértékű kockázatával jár.   

10.9. A fiókban történő változások, veszteségek, vagy a fiók törlése kapcsán a szolgáltató semmi-
lyen felelősséget nem vállal.  

10.10. A szolgáltató kiváltképp nem vállal felelősséget ezen túlmenően a fiókhoz tartozó prémium fi-
zetőeszköz felhasználására. 

11. HIBÁK KIHASZNÁLÁSA ÉS SZKRIPTELÉS / CSALÁS 

11.1. A felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek túlzott mértékű adatátvitellel terhelik 
a kiszolgálót (például automatikus frissítés), vagy alkalmasak arra, hogy befolyásolják a játék 
alakulását.  
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11.2. Különösen szigorúan tilosak az olyan automatikus, vagy fél-automatikus szkriptek, amelyek 
lekérdezik az adatbázist, vagy játékmechanizmusokat indítanak el. Az ÁSZF ilyen jellegű 
megsértése esetén a megfelelő fiók előzetes figyelmeztetés nélkül zárolásra, vagy törlésre ke-
rül.   

11.3. A szolgáltató fenntartja az okozott kár és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek megtérí-
tésére vonatkozó igényét és az ennek érvényesítésére irányuló eljárás megindításával kap-
csolatos jogát.  

11.4. A felhasználó vállalja, hogy az általa felismert programhibákat haladéktalanul jelenti az üze-
meltető felé. Aki saját, vagy más részére a fenti programhibákat előny szerzésére használja 
fel, fiókja zárolásával számolhat.  

12. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 

12.1. A termékek, ajánlatok, honlapok, vagy cégek megnevezése, hivatkozása, valamint reklámo-
zása semmilyen formában nem engedélyezett.  

12.2. Az olyan fiókok, amelyek felhasználóik által, a játék során megadott szövegekkel, leírásokkal, 
nevekkel, cégnevekkel, cégleírásokkal, bejegyzésekkel, hiper hivatkozásokkal, vagy üzene-
tekkel túllépik a jó erkölcs határait és így bármely személyt megsértenek, vagy hatályos jog-
szabályt sértenek (különös tekintettel a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályokra), vala-
mint erre alkalmas tartalmakra mutató hivatkozásokat adnak meg, az üzemeltető által módo-
síthatók, vagy zárolhatók, továbbá az adott fiókok zárolhatók, vagy törölhetők.   

12.3. A felhasználónak számolnia kell a jogi úton történő felelősségre vonással is 

12.4. A szolgáltató nem azonosul a felhasználó által megadott, vagy hivatkozott szövegekkel.  

12.5. Ellenőrzés csak szúrópróbaszerűen, illetőleg konkrét információ alapján történik.  

12.6. A felhasználó saját magát más felhasználóként, az ügyfélszolgálat munkatársaként, ügyfél-
szolgálati csoportvezetőként, adminisztrációs munkatársként, community managerként, vagy 
üzemeltetőként nem tüntetheti fel és más felhasználókat sem fenyegethet szankciókkal.   

12.7. A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM NYELVE 

12.8. A játékos készségfejlesztés hivatalos nyelve a magyar.  
12.9. A karakterleírásokban, cégüzenetekben és játékon belüli üzenetekben idegen nyelv használa-

ta a fiók zárolásához, vagy törléséhez vezethet, mivel ellenkező esetben nem tarthatók be a 
magatartási szabályok.  

12.10. Kivételt képeznek ez alól az idézetek a karakter-, és cégleírásokban, illetve a szolgáltató által 
választott célország nyelve.  

13. A SZABÁLYOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

13.1. A szabályok érvényesítését egy community managerekből (CoMa), személyzetből és ügyfél-
szolgálati munkatársakból álló csapat ellenőrzi és a felhasználókkal együtt végzi. Ezek a sze-
mélyek kizárólag az ügyfélszolgálati felületen keresztül, a felhasználó fiókjában megadott e-
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mail cím megjelölésével egyidejűleg értesítendők, így garantálható a felhasználói adatok bi-
zalmas kezelése.  

13.2. Amennyiben a felhasználó úgy próbálja megkerülni bármely programfelügyelő döntését, hogy 
ugyanazzal az esettel egy másik programfelügyelőt is megbíz, fiókja zárolását és törlését koc-
káztatja. Mindez kizárja a panasz lehetőségét, tekintettel arra, hogy panasz az ügyfélszolgálati 
űrlap megfelelő kitöltésével nyújtható be  

14. FELELŐSSÉG 

14.1. A társaság felelőssége a szolgáltatás tárgyaira vonatkozik.  

14.2. A Felhasználó a gyakorlatokban való részvétel elkezdésekor kijelenti, hogy a részvételhez 
szükséges alsó korhatárt betöltötte. (18. év.).  

14.3. A felhasználó beleegyezését adja, hogy az átadott személyes jellegű adatait a Társaság tárol-
ja és kezelje.  

14.4. A Társaság jogosult rá, hogy a felhasználót telefonon vagy email-en tájékoztassa a speciális 
akciókról, az új szolgáltatásokról és termékekről, amennyiben a felhasználó az ilyen kapcso-
latfelvételt nem utasítja el.  

14.5. A felhasználó az ilyen elutasítást bármikor indoklás nélkül írásban közölheti a Társasággal. 

14.6. A befektetésekkel kapcsolatos csalásra, vagy a Szófogadó módszereivel folytatott gyakorla-
tokban elkövetett manipulációra vonatkozó gyanú felmerülése esetén a „Társaság” fenntartja 
a jogot, hogy az általa tárolt adatokat (beleértve a gyanúsítás tárgyával összegfüggésben álló 
befektetésről szóló információkat) a hatóságoknak vagy más, az ilyesfajta gyanúsítás felderí-
tésével foglalkozó harmadik félnek kiadja.  

15. JOGSZABÁLYVÁLASZTÁS /TELJESÍTÉS HELYE /SZELLEMI TULAJDON 

    
15.1. A felhasználók és a Társaság közötti jogviszonyra a magyar törvények, a magyar Polgári Tör-

vénykönyv szabályai az irányadók.  

15.2. A kötelezettség teljesítésének helye Budapest, vagy a Társaság által megjelölt egyéb hely-
szín. 

15.3. A Társaságnál történő regisztrációjával a felhasználó elismeri, hogy az Általános Szerződési 
Feltételek, valamint a program működését szolgáló rendszer kizárólag a Társaság (szellemi) 
tulajdona.  

15.4. A jelen ÁRF (Általános Szerződési Feltételek), valamint a szerződés feltételeiben szabályozott 
tranzakciók a Szófogadó gyakorlatok teljes egészében, mint jelen szerződés minden egyes, 
tartalmilag és tárgyilag összefüggő pontja szerzői jogi védelmet élveznek.  

15.5. A védett eszközök és módszerek részben vagy egészében való jogosulatlan felhasználása 
törvénysértő.  
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15.6. A Felhasználók/Résztvevők elfogadják, hogy az összes, a MARMIN Consulting Kft. által köz-
zétett időpont a magyar időszámítás/időzóna szerint van felsorolva, amennyiben a „Társaság” 
másként nem rendelkezett.  

15.7. A „Társaság” fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát módo-
sítsa.  

15.8. A felhasználó köteles folyamatosan tájékozódni az aktuális ÁSzF-ről.  

15.9. Fordítás vagy értelmezésbeli viták esetén az Általános Szerződési Feltételek magyar változa-
ta az érvényes.  

16. REGISZTRÁCIÓ / RÉSZTVEVŐI SZÁMLA  

16.1. A csillaggal (*) jelölt sorokban kért adatok kitöltése kötelező!  

16.2. A felhasználónak a regisztrációhoz a valóságnak megfelelően, hiánytalanul ki kell töltenie a 
megadott jelentkezési lapot, amely a következő adatokat tartalmazza: *Vezetéknév; 
*Keresztnév; *Email cím; *A felhasználó által választott jelszó; *Bankszámlaszám (az elszá-
moláshoz); Lakcím; Születési dátum; Anyja neve; Tetszés szerinti felhasználói név; A felhasz-
náló által választott titkos kérdés, ami a jelszó elfelejtése esetén segítséget nyújt! * Az adatke-
zelési szabályzat elfogadása. 

17. SZÁMLA ADATAI 

Név, E-mail cím, Lakcím, Bevételek ; Kiadások ; Egyenleg ; A valuta átváltási ára. 

18. KIFIZETÉS 

18.1. A felhasználó részére a regisztráció után költségmentes számlát nyitunk, amelyen keresztül a 
regisztráló személy részére a „Szófogadó” programban teljesített tranzakciók forgalmát nyil-
vántartjuk.  

18.2. Minden felhasználó egy számlával rendelkezhet.  

18.3. A már regisztrált felhasználóknak tilos más név vagy email cím megadásával új felhasználó-
ként bejelentkezni. Ezen rendelkezés megszegése esetén a „Társaság” jogosult a jelentke-
zést törölni.  

18.4. A „Társaság” a felhasználó számláján lévő esetleges játékpénz követelését a jelen feltételek 
szerint a költségek levonása mellett kifizeti, feltéve, hogy ahhoz jogszerűen jutott hozzá.
  

18.5. A felhasználó bármikor lemondhatja a Társaság által küldött hírlevelet, valamint minden más 
marketing és promóciós célú e-mailt.  

18.6. Amennyiben a felhasználó kizárja magát a gyakorlatokban való részvételből, műszaki okok 
miatt még a kizárást követő 30 napig rögzítve lesznek az adatai a marketinges akciókban. Az 
ezzel kapcsolatos bónuszok és egyéb jutalmak ez esetben nem kerülnek jóváírásra a felhasz-
náló számláján, hanem elévülnek. Ha a felhasználó újra megnyitja számláját, az ezt megelőző 
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követelései az elévülés miatt már nem érvényesíthetők és így nem lehet azokat utólag jóváír-
ni. 

18.7. A felhasználónak lehetősége van, hogy „egyéni zárolás” útján az általa meghatározott időtar-
tamra kizárja saját magát a „Szófogadó” használatából. 

18.8. A számla egyéni zárolásának időtartamát a felhasználó saját maga határozhatja meg, ami le-
het egy hét, egy hónap, három hónap vagy hosszabb idejű is.  

18.9. A résztvevő az „egyéni zárolás“ határidejének lejárta után a tranzakciós lehetőségeket ismét 
korlátlanul igénybe veheti.  

18.10. A működésbe hozott „egyéni zárolás“ a zárolás időtartama alatt nem vonható vissza. 

18.11. Az „egyéni zárolás“ időtartama alatt a felhasználó nem vehet részt a Társaság marketing ak-
cióiban.  

18.12. Határozatlan idejű működésbe hozott zárolás esetén előfordulhat, hogy a felhasználó részvé-
tele a zárolás megszüntetését követően is csak korlátozottan engedélyezhető a Társaság 
marketing akcióiban, ahol a Társaság dönt ezeknek a korlátozásoknak a mértékéről. 

18.13. Tranzakció kizárólag virtuális játékpénzzel megengedett! 

18.14. Pénznemek  

18.15. A fejlesztési programban való részvétel jelenleg virtuális valuta vásárlása esetén lehetséges. 
Virtuális valuták vásárolhatók a következő pénznemekben:, Zseton, Talentum és C-pont. 

18.16. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a tranzakciókat, beszüntesse. Ebben az esetben a fe l-
használó számláján az érintett pénznemben lévő pozitív egyenleg kifizetésre kerül.  

18.17. A lehető legnagyobb pontosság érdekében, az összes tranzakciót és eredményt, valamint a 
teljesítmény átváltásánál alkalmazott átváltási arányt két tizedes pontossággal számítjuk ki és 
az adatbankban így rögzítjük. Minden számításnál ezt az értéket vesszük alapul.  

18.18. Mindig a tényleges érték és a résztvevő számláján kimutatott két tizedes kerekítés az irány-
adó.  

18.19. A virtuális valuta vásárlás a tranzakciók során történő számla pénznemnek való átszámítása 
egy másik pénznemre a társaság meghirdetett árfolyamának megfelelően történik.  

19. BEFIZETÉSI MÓDOK 

19.1. A regisztrált felhasználó a saját országában elérhető fizetési lehetőségek teljes listáját a 
MARMIN Consulting Kft. honlapjának ki-és befizetési oldalán, a saját kódjával védett szám-
láján találja.  

19.2. Az Ön országára érvényes fizetési lehetőségek és pénznemek ki-és befizetési határait a 
MARMIN Consulting Kft. honlapján találja.  

19.3. A Társaság fenntartja magának a szélsőértékek változtatásainak jogát. 
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19.4. Az érvényes feldolgozási költségek mértékének teljes listáját a MARMIN Consulting Kft. hon-
lapján találja. 

19.5. Befizetési lehetőségek: banki átutalás vagy bankkártyával.  

20. KIFIZETÉS 

20.1. Kifizetés kizárólag a megadott számlatulajdonos nevére történhet.  

20.2. A felhasználó egyetért azzal, hogy a Társaság a számlája adatait felhasználja a pénz felhasz-
nálónak történő visszautalásakor.  

20.3. A MARMIN Consulting kft. a kifizetési összegeknél semmilyen olyan változtatásért nem tehető 
felelőssé, amik a devizaárfolyam ingadozásai miatt történnek.  

21. SZÁMLAEGYENLEG 

21.1. A résztvevő a számláján lévő pozitív egyenleg felett bármikor szabadon rendelkezhet.  

21.2. A tranzakciós gyakorlatokban elért nyereség a résztvevő számláján kerül jóváírásra, tetszés 
szerint további tranzakciókra felhasználható.  

21.3. A felhasználó kívánsága szerint a tranzakcióból származó nyereséget imitáló virtuális pénzt tel-
jes egészében vagy részben a résztvevő értékesítheti vagy elajándékozhatja.  

21.4. A piaci árat a felhasználó határozza meg. (ideális esetben a vevő és az eladó közösen határoz-
zák meg a játékpénz vételárát).     

21.5. Amennyiben a pénz helytelenül egy másik felhasználó számlájára kerülne jóváírásra, a felhasz-
nálónak azonnal értesíteni kell erről a Társaságot. 

21.6. Az ezekből a jóváírásokból közvetlenül vagy közvetetten származó tranzakciók eredménye ér-
vénytelen attól függetlenül, hogy a hibajelentés késve érkezett-e. 

22. SZÁMLAVEZETÉS 

22.1. A számlához való hozzáférés feltétele a felhasználó által a számla megnyitásakor megadott 
személyazonosító adatok (felhasználói név és a mindenkori jelszó) használata. 

22.2. A Társaság semmiféle felelősséget nem vállal azért, ha illetéktelen személyek a felhasználói 
név és a jelszó megadása révén jogtalanul használták a számlát. 

22.3. A felhasználói nevet és a jelszót szigorúan bizalmasan kell kezelni. Minden tranzakcióért, amely 
a felhasználói név és a jelszó megadásával történt, a felhasználót terheli a felelősség.  

23. SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓK 

A számlakivonatokkal és az azokban megállapított egyenlegekkel kapcsolatos panaszokat 30 
naptári napon belül kell benyújtani az után, hogy a számlaegyenleg hozzáférhetővé vált a Tár-
saság honlapján.  

 A reklamáció elmaradása a közzétett számlaegyenleggel való egyetértésnek tekintendő. 
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24.      TECHNIKAI PROBLÉMÁK KEZELÉSE 

24.1.  Az internet kapcsolathibáival összefüggésben keletkezett károkért a Társaság nem vállal fele-
lősséget. 

24.2.  A Társaság jogosult 

24.2.1. megtévesztés észlelésekor azonnal kiküldeni egy figyelmeztetést,  

24.2.2. a résztvevőt a www.szofogado.hu és a www.zsetonpass.hu oldalán való belépéstől illetve an-
nak használatától átmenetileg vagy korlátlan időre kizárni 

24.2.3. vagy egészen eltiltani,  

24.2.4. a résztvevő számlaegyenlegét lefoglalni,  

24.2.5. a számlát átmenetileg vagy korlátlan időre zárolni és esetleges kifizetéseket, bónuszokat és 
nyereséget visszatartani 

24.2.6. a szerződést előzetes vagy minden előzetes bejelentés nélkül feloldani, amennyiben feltétele-
zi, hogy a résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek egyikét vagy az „Általános Szerződé-
si Feltételekre” vonatkozó hivatkozások bármely alapelvét, irányelvét vagy előírását megszegte. 

24.3. Tilos a megtévesztés bármilyen formája - melynek meghatározása kizárólag a társaság vezetői-
nek megítélése alapján történik.  

24.4. A megtévesztés körébe tartozik bármilyen, a gyakorlat végeredményének manipulálására tett 
cselekedet, melynek célja a résztvevő tisztességtelen előnyhöz juttatása.  

24.5. Különösen és korlátozás nélkül, a megtévesztés körébe tartozik mindenfajta „összejátszás” en-
nek közismert értelmében.  

24.6. Az általános feltételekben meghatározott jogorvoslatokon túl a társaság bűnvádi eljárást és/vagy 
polgári peres ügyet is kezdeményezhet megtévesztési ügyekben. 

25. KAPCSOLÓDÁS 

25.1. Minden résztvevő személy szerint felelős saját Internet kapcsolata stabilitásáért. 

25.2. Jelen dokumentum aláírásának napján/a program használatbavételekor lép hatályba.  

25.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen dokumentum bármely részének érvénytelensége, 
vagy érvényesíthetetlensége nem jelenti a többi rész érvénytelenségét.  

25.4. Jelen dokumentum kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható.  

25.5. Alkalmazott jog, kizárólagos bírósági illetékesség:  

25.5.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló kereskedelmi megbízási szer-
ződésről szóló 2000. CXVII. Törvény, valamint a Ptk. rendelkezései, továbbá az egyéb vonat-
kozó jogszabályok az irányadók. 

http://www.szofogado.hu/
http://www.zsetonpass.hu/
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25.5.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen dokumentumból illetve annak végrehajtásával kap-
csolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik egymás közötti kölcsönös 
egyeztetéssel békés úton rendezni. Ezen törekvés eredménytelensége estén felek hatáskörtől 
függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki.  

25.6. Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegye-
zőt jóváhagyólag aláírták/elfogadták.  

26. ADATVÉDELEM 

26.1. Az e-mail cím mellett szükség van egy jelszóra és a bejelentkezéshez egy névre. A szolgáltató 
ezeket az információkat az adatvédelmi törvénynek megfelelően, a hatályos törvények szigorú 
betartásával használja.  

26.2. A felhasználó az adatai felhasználására vonatkozó engedélyét a jövőre nézve megvonhatja 
fiókja beállítások menüjében történő törlés útján.  

27. A VISSZAVONÁS JOGA 

27.1. A szerződés írásban (pl. levélben, vagy ügyfélszolgálati űrlapon keresztül), indokolás nélkül, 14 
napos határidővel vonható vissza.  

27.2. A határidő a nyilatkozat szövegformában történt kézhezvételétől számítandó, amely időpont 
nem eshet a szerződés keletkezését megelőző időpontra, nem akadályozhatja tájékoztatási kö-
telezettségünk teljesítését.  

27.3. Rendszerünk a bemeneti hibák felismerése során kizárólag technikai szabványokat vesz alapul. 
A visszavonási határidő betartásához megfelelő időben kell elküldeni a felmondást a következő 
címre: 

MARMIN Consulting Kft. 1153. Budapest, Bethlen Gábor utca 121.  

E-mail cím: 2Mrendszer@gmail.com                                

28. IMPRESSZUM 

28.1. Érvényes visszavonás esetén a mindkét fél által teljesített szolgáltatások visszajárnak és min-
den ily módon elért előny visszafizetendő.  

28.2. Amennyiben a felhasználó nem tudja visszatéríteni a teljesített szolgáltatást, e tekintetben kár-
térítés fizetésére kötelezhető.  

28.3. A kifizetések visszatérítésére rendelkezésre álló határidő 30 nap.  

28.4. A felhasználó szempontjából ezen határidő a visszavonási nyilatkozat elküldésével kezdődik, 
míg a „Társaság” szempontjából annak kézhezvételével.  

mailto:2Mrendszer@gmail.com
http://www.sfgame.hu/legal/index.php?type=imprint&mode=0
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28.5. A visszavonási jog idő előtt megszűnik, amennyiben a szerződés teljesítése mindkét fél részéről 
a Felhasználó kifejezett kérésére azelőtt végbement, mielőtt visszavonási jogát gyakorolta vol-
na.  

28.6. Az általános vélelem szerint ez a felhasználói fiók használatának megkezdésével megtörténik. 

29. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

29.1. Az üzemeltető csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállal felelősséget a program 
használatával összefüggésben felmerülő károkért.  

29.2. A felhasználó üzemeltetővel szembeni igényeinek átruházása harmadik személyre kizárt  

29.3. A szerződésre kizárólagosan a Magyar Polgári Törvénykönyvben foglalt jogszabályok vonat-
koznak.  

29.4. Amennyiben a felhasználóra vonatkozóan Európában az általános illetékesség szabályai sze-
rint az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy a kereskedelmi törvény szerint a felhasználó 
kereskedőnek minősül, a jogvitákban az üzemeltető székhelye szerint illetékes bíróság hoz 
döntést.  

29.5. Az üzemeltető jogosult a felhasználó személyére vonatkozóan általános illetékességgel rendel-
kező bíróságon történő kereset indításra is. 

29.6. Amennyiben jelen feltételek egyes részei nem, már nem, vagy részben nem felelnek meg a 
hatályos jogszabályoknak, az nem érinti a fennmaradó részek tartalmát és érvényességét.  

29.7. Az érvénytelen részt olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely gazdasági szempontból 
legjobban megfelel az eredeti célnak. 

Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadom. 

Felhasználó   

 

 

MARMIN Consulting KFt. 


