
1 

 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

AFFILIATE EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ 

hatályos: 2021.07.05. napjától módosításig vagy visszavonásig 

 

A jelen marketing affiliate megállapodás általános szerződéses feltételek, beleértve annak 1. számú 

mellékletét („ÁSZF”), a Megbízottra vonatkozóan az Affiliate Rendszerben rögzített különös 

feltételekkel („Különleges Feltételek”) (azok mindenkor hatályos állapota szerint) együttesen képezik 

a szállás- és turisztikai szolgáltatásokat világszerte támogató online platformokat üzemeltető a 

Szallas.hu Zrt., és a Megbízott között létrejött, marketing tevékenységekkel kapcsolatos 

együttműködésükről szóló teljes megállapodást (“Megállapodás”). 

1. REGISZTRÁCIÓ 

1.1 A Szallas.hu Zrt. tartja fenn és működteti a szoftver- és adatbázisrendszert („Affiliate 

Rendszer”), amely rögzíti valamennyi Megbízott adatait és az Affiliate Weboldalakon 

keresztül érkezett Foglalásokat.  

1.2 A Megállapodás a Megbízott adatainak az Affiliate Rendszerbe történő regisztrációjával, és 

ennek során az ÁSZF elfogadásával lép hatályba. A Szallas.hu Zrt. a Megbízott számára az 

Affiliate Rendszerhez online hozzáférést biztosít. 

1.3 A Megállapodás határozatlan időre jön létre.  

2. FOGALMAK 

Megbízott jelenti a Szallas.hu Zrt.-nek, az Affiliate Rendszerben regisztrált 

partnerét. 

Affiliate Weboldal jelenti a Megbízott által működtetett weboldalakat, amelyen a Megbízott 

a jelen együttműködés szerinti hirdetéseket jelenít meg. 

Affiliate Rendszer jelenti a Szallas.hu Zrt. által működtetett, a jelen Megállapodásban 

foglalt marketing együttműködés működéséhez szükséges 

információkat és adatokat rögzítő online regisztrációs és ellenőrzési 

rendszert. 

Affiliate Látogató jelenti a Szallas.hu Zrt. honlapját, az Affiliate Weboldalon keresztül 

látogató felhasználót. 

Megállapodás jelenti az ÁSZF-et és a Különleges Feltételeket együttesen.  

Foglalás jelenti a Szallas.hu Zrt. honlapján, egy Affiliate Látógató által eszközölt 

foglalást. 

Ptk. jelenti a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

Cookie jelenti az Affiliate Rendszer által, az Affiliate Látogatóról rögzített 

adatot. 

Cookie Élettartam jelenti azt az előre meghatározott időszakot, ameddig a Cookie tárolásra 

kerül és felhasználható a vonatkozó jutalék kiszámítására. 
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Jutalékszint jelenti a jutalék kiszámításának alapjául szolgáló százalékos értéket. 

ÁSZF jelenti a marketing affiliate megállapodás általános szerződési 

feltételeit. 

Marketing Anyagok jelenti az összes Szallas.hu Zrt. által kidolgozott marketing anyagot, 

beleértve a logókat, bannereket, szövegeket és fényképeket, plug-ineket, 

kódokat, adatbázisokat és egyéb hirdetési elemeket, amelyeket 

Szallas.hu Zrt megfelelőnek tart az online platformjának, valamint 

annak tartalmának népszerűsítése érdekében. 

Felek (vagy külön-

külön Fél) 

jelenti a Szallas.hu Zrt.-t és a Megbízottat. 

Különleges Feltételek jelentik a Felek által megállapított, és a jogosult Fél által az Affiliate 

rendszerben rögzített különleges feltételeket. 

Szallas.hu Zrt. jelenti a Szallas.hu Zrt.-t (székhely: HU-3525 Miskolc, Régiposta utca 

9.; cégjegyzékszám: 05-10-000622). 

3. AFFILIATE WEBOLDALAK 

3.1 Az Affiliate Weboldalakat a Megbízott működteti.  

3.2 A Megbízott szavatol azért, hogy rendelkezik az Affiliate Weboldalak működtetéséhez 

szükséges megfelelő jogokkal, felhatalmazással és jogosultságokkal, valamint, hogy ezeket 

a jelen Megállapodásban rögzített feltételekkel összhangban gyakorolja. 

3.3 A Megbízott a saját maga által biztosított eszközökkel köteles biztosítani, hogy az Affiliate 

Weboldal fenntartása, üzemeltetése és használata a hatályos jogszabályoknak megfelel, 

ideértve az adatvédelmi előírásokat is. 

3.4 A Megbízott felelős és köteles a Szallas.hu Zrt-t kártalanítani minden olyan kárral, 

költséggel és kiadással szemben, amely az Affiliate Weboldal Megbízott általi jogellenes 

használatával kapcsolatban merült fel a Szallas.hu Zrt.-nél.  

4. MARKETING ANYAGOK 

4.1 A Marketing Anyagokat a Szallas.hu Zrt. dolgozta ki és/vagy azok Szallas.hu Zrt. 

tulajdonában állnak. A Szallas.hu Zrt. szavatol azért, hogy rendelkezik minden joggal, 

felhatalmazással és licensszel amely a Marketing Anyagoknak az itt meghatározott 

felhasználáshoz szükséges.  

4.2 A Szallas.hu Zrt. a vonatkozó jogszabályok által megengedett teljes mértékben rendelkezik 

a Marketing Anyagokhoz fűződő valamennyi szellemi alkotásokra vonatkozó joggal. 

4.3 A Megbízottnak lehetősége van arra, hogy a saját logóját az Affiliate Rendszerbe feltöltse, 

amely a Szallas.hu Zrt. logója mellett megjelenik az Affiliate Weboldalon és a foglalás 

visszaigazolásában is. A feltöltött logóval kapcsolatos szellemi jogokat a Szallas.hu Zrt. 

nem ellenőrzi, a logó használata minden esetben a Megbízott kizárólagos felelőssége. 

5. MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉS 

5.1 Az Megbízott vállalja, hogy a Szallas.hu Zrt. utasításainak megfelelően közzéteszi és 

nyilvánosságra hozza a Marketing Anyagokat és a Szallas.hu Zrt. által biztosított foglalási 
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rendszert az Affiliate Weboldalon, azoknak a Szallas.hu Zrt. által történő rendelkezésére 

bocsátását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, a Megállapodás 

megszűnéséig, annak teljes időtartamára. 

5.2 Megbízott felel és biztosítja az Affiliate Weboldalon, hogy a jelen Megállapodás szerinti 

tevékenysége és az Affiliate Weboldal tartalma megfeleljen minden vonatkozó reklámjogi 

szabályozásnak, és kizárólagos felelősséget vállal a reklámjogi rendelkezések betartásáért. 

Az említett jogszabályoknak való megfelelés elmulasztásáért, illetve a szálláshelyek 

Affiliate Weboldalakon való közzétételéért a Szállás.hu Zrt. nem vonható felelőségre.  

5.3 A Szallas.hu Zrt. a Marketing Anyagokat és az általa foglalhatóként megjeleníthető 

szállások körét a Megbízott számára az Affiliate Rendszeren és e-mailen keresztül 

biztosítja. Megbízott jogosult az Affiliate Rendszeren keresztül megjelölni, hogy mely 

szálláshely-hirdetéseket szeretné megjeleníteni az Affiliate Weboldalaknál 

5.4 A Szallas.hu Zrt. a Megbízott részére a Marketing Anyagok használatára vonatkozóan 

korlátozott felhasználási jogot biztosít, kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott célokra. 

A Megbízott nem jogosult a Marketing Anyagoknak a Megállapodástól eltérő használatára, 

továbbá nem jogosult azokhoz harmadik személy számára hozzáférést vagy al-licencet 

biztosítani. A Megbízott nem jogosult a Marketing Anyagokat megváltoztatni, módosítani, 

lefordítani vagy bármilyen más változtatást végezni rajtuk. 

5.5 A Megbízott vállalja, hogy eleget tesz a Szallas.hu Zrt. által megszabott, a Marketing 

Anyagok közzétételével és eltávolításával kapcsolatos technikai és design követelménynek.  

5.6 A Megbízott nem kezdeményezhet támadásokat a Szallas.hu által üzemeltetett vagy által 

tulajdonolt weboldalak ellen.  

5.7 A Megbízott felelős és köteles a Szallas.hu Zrt.-t kártalanítani minden olyan kárral, 

költséggel és kiadással szemben, amely a Szallas.hu Zrt.-nél merült fel az Marketing 

Anyagok visszaélésszerű használatával, vagy jelen Megállapodás rendelkezéseinek 

megsértésével összefüggésben. 

6. JUTALÉK, ELSZÁMOLÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1 A Megbízott nettó járulékra jogosult, mely egy előre meghatározott időtartamon belül 

(„Cookie Élettartam”), a Affiliate Weboldalról érkező látogatók által teljesített Foglalás 

és a foglalásokra ténylegesen kifizetett összeg bruttó értékének egy előre meghatározott 

százaléka („Jutalékszint”). 

6.2 A Szallas.hu Zrt. Affiliate Rendszere Weboldalán érkező látogatók („Affiliate Látogató”) 

tevékenységi adatait („Cookie”). Ennek megfelelően amennyiben a Cookie Élettartamon 

belül az Affiliate Látogató közvetlenül visszatér a Szallas.hu Zrt weboldalára, a Megbízott 

akkor is jogosult a jutalékra, ha  az Affiliate Látogató ekkor egy olyan szálláshelyet Foglal 

le, majd fizet ki ténylegesen, amelyet Affiliate Weboldalon keresztül tekintett meg.  

6.3 A vonatkozó Jutalékszinteket és Cookie Élettartam szinteket az 1. számú melléklet 

tartalmazza.  

6.4 A jutalék magába foglalja a Megállapodásban rögzített tevékenység teljes ellenértékét, a 

Megbízott nem jogosult a Megállapodás teljesítésével felmerült költségekkel vagy 

kiadásokkal kapcsolatban további költségtérítésre. 

6.5 A jutalék elszámolásának alapját a Szallas.hu Zrt. Affiliate Rendszerének adatai képezik, 

amelynek kimutatását a Megbízott minden esetben elfogadja. A Megbízott által az Affiliate 
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Rendszerben megadott e-mail címre minden hónap 10. napjáig a Szallas.hu Zrt. emailben 

teljesítési igazolást küld az előző hónapra vonatkozó jutalékról.  

6.6 A Megbízott a teljesítési igazolás alapján, annak kézhezvételét követő 10 napon belül 

köteles a számláját benyújtani a Szallas.hu Zrt. részére a elsősorban elektronikus számlán 

az einvoice@szallas.hu címre vagy papír alapú számla esetén a 3525 Miskolc, Régiposta 

utca 9. címre. a Szallas.hu Zrt. a számlát annak kézhezvételtől számított 30 napon belül 

átutalással fizeti meg a Megbízottrészére. Nem magyarországi illetőségű Megbízott köteles 

az EU adószámát megadni, illetve a számlát fordított ÁFA megjelöléssel köteles kiállítani, 

azaz a számla ÁFA tartalma 0%. 

6.7 A Megbízott az őt várhatóan megillető jutalékról és annak esedékességéről az Affiliate 

Rendszerben tájékozódhat. 

6.8 A Megbízott külföldi regisztráció esetén a Szallas.hu által biztosított lehetőségek közül 

választhatja ki a kifizetés pénznemét.  

6.9 A Szallas.hu Zrt. késedelmes fizetése estén a Megbízott a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi 

kamatra jogosult. 

7. MÓDOSÍTÁSOK 

7.1 A Szallas.hu Zrt. az ÁSZF-et (ideértve az 1. számú mellékletet), jogosult bármikor saját 

belátása szerint egyoldalúan módosítani oly módon, hogy a módosításról legalább 20 nappal 

a hatálybalépést megelőzően tájékoztatást küld a Megbízottnak az Affiliate Rendszerben 

regisztrált email címre. 

7.2 Amennyiben a Megbízott nem járul hozzá a módosításhoz, jogosult a 8.1. pontban foglalt 

felmondási jogával élni. Abban az esetben, ha Megbízott nem mondja fel a Megállapodást, 

a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. 

8. MEGSZŰNÉS 

8.1 A Megállapodást bármelyik fél 15 nap felmondási idővel felmondhatja. 

8.2 A Megállapodást bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a Fél súlyos 

szerződésszegése esetén, ideértve, ha: 

a) a Megbízott az ÁSZF 3.3, 5.4 vagy 5.5 pontját megszegi; 

b) a Megbízott olyat tesz vagy olyan mulasztást követ el, amelyet a Szallas.hu Zrt., saját 

döntése alapján, a Szallas.hu Zrt. jó hírnevére / a róla kialakult jó közvéleményre / 

vagy státuszára nézve sérelmesnek tekint; 

c) a Szallas.hu Zrt. jutalékfizetési kötelezettségét elmulasztja, amennyiben a fizetés 

elmulasztását nem orvosolja a Megbízott erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől 

számított 15 napon belül;  

8.3 A Megállapodás megszűnése esetén, a megszűnés hatálybalépésének napjától a Megbízott: 

a) hozzáférése az Affiliate Rendszerhez megszűnik; 

b) nem tarthat igényt jutalékra a megszűnés hatálybalépésének napját követően tett 

Foglalások után; 

mailto:einvoice@szallas.hu
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c) nem jogosult az Marketing Anyagok bármely célú felhasználására, valamint 

Megbízott köteles az elektronikus vagy nyomtatott Marketing Anyagokat az Affiliate 

Weboldalról, adatbázisaiból, egyéb rendszereiből eltávolítani. 

8.4 A 3.4, 5.7 és 8.3 pontok a Megállapodás megszűnését követően is hatályban maradnak. A 

6. pont a Megállapodás megszűnését követően, a fennmaradó jutalék Megbízott részére 

történő teljes kifizetéséig hatályban marad.  

9. VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1 A Megállapodást kizárólag a magyar joggal összhangban kell értelmezni, ide nem értve a 

kollíziós jogszabályokat. 

9.2 Felek a Ptk. 6:85.§ (2) bekezdése, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. Törvény („Elektronikus kereskedelmi törvény”) 5.§ (3), 6.§ (4) 

bekezdéseinek értelmében megállapodnak a Ptk. 6:82-6:84§ szakaszait és az Elektronikus 

kereskedelmi törvény 5.§ (2) és 6.§ (1)-(2) bekezdéseit mellőzik.  

9.3 Felek kötelesek törekedni a Megállapodással kapcsolatban felmerült valamennyi jogvita 

békés úton való rendezésére. Amennyiben a jogvita békés rendezése, annak felmerülésétől 

számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy Felek hatáskörtől függően kikötik a 

Miskolci Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
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1.számú melléklet – Jutalékszabályzat 

 

A fizetendő jutalék mértéke sávosan kerül megállapításra, amelynek mértéke függ a Megbízott 

weboldalán foglalt és ténylegesen teljesített (leutazott) foglalási szám mennyiségétől, valamint a 

Szallas.hu Zrt. Megbízott részére biztosított cookie élettartamától. A Megbízott állíthatja be, hogy 

milyen élettartamú cookie-k használatát engedélyezi. 

 

 Jutalék százaléka 

Az adott év leutazott 
foglalási száma 

7 napos cookie 
élettartam esetén 

14 napos cookie 
élettartam esetén 

21 napos cookie 
élettartam esetén 

200 5,0% 4,0% 3,0% 

500 5,5% 4,5% 3,5% 

1 000 6,0% 5,0% 4,0% 

2 000 6,5% 5,5% 4,5% 

3 000 7,0% 6,0% 5,0% 

4 000 7,5% 6,5% 5,5% 

5 000 8,0% 7,0% 6,0% 

 

 


