ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Partnereknek
A jelen általános szerződési feltételek alkalmazója:
HÖOK Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban, mint HÖOK
Kft.)
teljes név: HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.
cégjegyzékszám: 01-09-921744
adószám: 18087073-2-41
nyilvántartásba vette: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
képviselő: Maszlavér Gábor ügyvezető

I./ Bevezető rendelkezések
1./ Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet értelmében, az ott
felsorolt, a diákigazolványhoz kapcsolódó szolgáltatások körének meghatározását, továbbá
az állam által nem garantált belföldi és nemzetközi kereskedelmi kedvezmények szervezését,
kiépítését és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körű hasznosítását, valamint kommunikációját
(együttesen: Diákkedvezmények Szervezését) az Oktatási Hivatal, mint adatkezelő
kizárólagos joggal látja el.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (székhelye: 1134 Budapest, Dózsa
György út 150., nyilvántartási szám: OH/73-2/2007, adószám: 18158067-1-42) és az Oktatási
Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., államháztartási nyilvántartási szám:
229726, kincstári nyilvántartási száma: 329727, adószám: 15329729-2-41) között
együttműködési megállapodás jött létre, amely alapján a Diákkedvezmények Szervezését az
Oktatási Hivatal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája bevonásával látja el. A
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája ezen jogosultság gyakorlására, a
Diákkedvezmény Rendszer szervezésére a HÖOK Kft-t jelölte ki.
2./ A HÖOK Kft. a hivatkozott Diákkedvezmény Rendszer működtetése érdekében internetes
honlapot, illetve mobiltelefonos alkalmazást üzemeltet. A hivatkozott honlap, illetve
mobiltelefonos alkalmazás segítségével a Diákkedvezmény Rendszerben kedvezményekre

jogosultak és az egyéb felhasználók közvetlenül tájékoztatást kaphatnak a kedvezményeket
biztosítók személyéről, tevékenységéről és a biztosított kedvezmények mértékéről, valamint
igénybevételük feltételeiről. A hivatkozott honlap és mobiltelefonos alkalmazás a fentiekre
tekintettel a Diákkedvezmény Rendszerben a jogosultak részére kedvezményeket biztosító
személyek, vállalkozások népszerűsítésére, reklámozására, a jogosultakkal és felhasználókkal
történő megismertetésre alkalmas.
3./ A HÖOK Kft. a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel
biztosítja a vele szerződő, a Diákkedvezmény Rendszerben hirdető, illetve a jogosultak
részére kedvezményeket biztosító felek (a továbbiakban: Partner) részére a Diákkedvezmény
Rendszerben történő részvétel, illetve a hivatkozott internetes honlapon és mobiltelefonos
applikációban történő megjelenés, reklámozás lehetőségét.
4./ A HÖOK Kft. kijelenti, hogy a hivatkozott kedvezményrendszer, az azzal kapcsolatos
internetes felület, telefonos alkalmazás, valamint az azokat működtető programcsomag,
számítástechnikai programalkotás kizárólagos használatára jogosult. Másnak nincs olyan
joga, mely a hivatkozott kedvezményrendszer, számítógépes programalkotások, alkalmazás,
internetes felület használatára vonatkozna, vagy azt bármilyen formában korlátozná.
5./ A Partner szándéka, hogy az 1. pontban hivatkozott kedvezményrendszerben részt
vegyen, vagyis
-

a jelen általános szerződési feltételekben, illetve a felek közötti egyedi szerződésben
foglalt feltételekkel a kedvezményrendszerben résztvevő, diákigazolvánnyal
rendelkező személyek (a továbbiakban: jogosultak) részére kedvezményeket
biztosítson,

-

a kedvezményrendszer résztvevői (mint kedvezményeket biztosítók) között az
internetes felületen és a telefonos alkalmazásban feltüntetésre kerüljön,

II./ A HÖOK Kft. által a Diákkedvezmény Rendszer keretei között a Partner részére nyújtott
szolgáltatás tartalma

1./ A HÖOK Kft. vállalja, hogy a Partner részére a Diákkedvezmény Rendszer hivatalos
honlapján (www.diakkedvezmeny.hu) és mobiltelefonos alkalmazásán keresztül a felek
között létrejött egyedi szerződés szerinti hatállyal megjelenési lehetőséget biztosít a jelen
általános szerződési feltételekben foglalt feltételekkel.
2./ A Partner és a HÖOK Kft. közötti, a Diákkedvezmény Rendszerben történő részvétellel
kapcsolatos egyedi szerződés egyedi feltételeit a Partner által elektronikus úton elfogadott
szolgáltatás megrendelő felület, adatlap tartalmazza, melyben a felek rögzítik
-

a választott szolgáltatások tartalmát: a Partner megjelenítheti szolgáltatása
adatlapját, és a Diák Kedvezmény rendszeren keresztül is elérhető kedvezményét a
felhasználók számára az erre a célra kialakított weboldalon, és egyúttal a
mobiltelefonos alkalmazáson keresztül. Az adatlapon keresztül információt közölhet,
képeket tölthet fel, és korlátlan számú kedvezményt kommunikálhat (amit azonban
kötelezően biztosítania is kell a felhasználók számára).

-

A Partner a HÖOK Kft. a Diákkedvezményen Rendszeren keresztül nyújtott
szolgáltatásait ingyenesen jogosult igénybe venni. Amennyiben a jelen Általános
Szerződési Feltételek módosításra kerülnének és a Diákkedvezmény rendszeren
keresztül nyújtott szolgáltatásokért ellenértéket kellene fizetni, akkor a Partner vagy
elfogadja a változást követő harminc napon belül írásban, hogy a jövőben
ellenértéket fizet, vagy az egyedi szerződés a HÖOK Kft és a Partner között - minden
külön jognyilatkozat nélkül - megszűnik.

3./ A felek közötti egyedi szerződés az elektronikus úton történő szerződéskötésnek a Polgári
Törvénykönyv 6:82. – 6:85. § -aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jön létre, melyre
tekintettel a HÖOK Kft. tájékoztatja a Partnert, hogy
-

az egyedi szerződés vonatkozásában az elektronikus úton történő szerződéskötés
technikai lépéseiről a megadott hivatkozáson elérhető részletes tájékoztatókban
olvashat: www.diakkedvezmeny.hu/partnereknek. A Partner a jelen általános
szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik egyúttal arról is, hogy a hivatkozott

tájékoztatást elolvasta és az abban foglaltakat tudomásul vette
az elektronikus úton megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a
szerződést a HÖOK Kft. rögzíti oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen
- a szerződéskötés során lehetőség van az adatbeviteli hibák azonosítására és
javítására a fenti hivatkozás alatt elérhető leírásban foglaltaknak megfelelően
- a szerződés nyelve a magyar.
4./ A Partner a Diákkedvezmény Rendszerben való részvétel esetén a hivatkozott honlaphoz,
illetve telefonos alkalmazáshoz saját felhasználói fiók formájában közvetlen hozzáférést
nyer, melyen keresztül testre szabhatja a honlapon és az alkalmazáson történő megjelenését
az alábbiak révén:
-

-

meghatározhatja, hogy milyen néven kíván megjelenni a Diákkedvezmény
Rendszerben;
meghatározhatja, hogy milyen bemutatkozó szöveget állít be maga, illetve
vállalkozása, tevékenysége, valamint az általa biztosított kedvezmények bemutatása
érdekében;

meghatározhatja, hogy földrajzilag hol találhatóak azok az üzletei (székhely, fióktelep,
telephely), ahol a Diákkedvezmény Rendszer jogosultjai az általa árult termékeket,
illetve nyújtott szolgáltatásokat megvásárolhatják, illetve igénybe vehetik;
- feltöltheti azt az ábrát, logót, védjegyet, mellyel magát, illetve vállalkozását
népszerűsíteni, reklámozni kívánja;
- meghatározhatja hogy milyen Kedvezményeket fog biztosítani a Diák Kedvezmény
rendszeren keresztül az arra jogosultak számára;
- feltölthet képeket, amelyekkel jobban meg kívánja ismertetni
vállalkozását/szolgáltatását a felhasználók számára.
5./ A Partner az általa a Diákkedvezmény Rendszer honlapjára, illetve a telefonos
alkalmazásra feltöltött adatokért, információkért, közleményekért, fényképekért, média
tartalomért teljes felelősséggel tartozik. A Partner a hivatkozott Diákkedvezmény Rendszer
honlapjára, illetve telefonos alkalmazására nem tölthet fel közerkölcsbe ütköző, vagy olyan
tartalmat, mellyel jogszabályt, vagy más jogait, törvényes érdekeit (különösen más szellemi
alkotáshoz fűződő jogait) sértené, vagy a Diákkedvezményrendszer céljaival össze nem illő
lenne. A HÖOK Kft. jogosult a Partner által a hivatkozott rendszerbe feltöltött, közerkölcsbe,
jogszabályba ütköző, illetve más jogait, törvényes érdekeit sértő, vagy a
Diákkedvezményrendszer céljaival össze nem illő tartalmat egyoldalú döntése alapján
bármikor eltávolítani és a Partnerrel megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.
-

6./ A HÖOK Kft. a Partner Diákkedvezmény Rendszerrel kapcsolatos fenti – felhasználói név
és jelszó alapján gyakorolható - hozzáférését a szolgáltatásnak a megrendelő felületen
véglegesítést követően aktiválja.

III./ Partnerekkel szembeni, kötelezően teljesítendő elvárások (a Diákkedvezmény
Rendszer minőségbiztosítási feltételei)
1./ A HÖOK Kft. rögzíti, hogy a Diákkedvezmény Rendszer által biztosított kedvezmények
jogosultak által történő igénybevételének feltételei az alábbiak:
- érvényes diákigazolvány és valamely magyarországi oktatási intézményben fennálló
érvényes, diákigazolványra jogosító jogviszony fennállása
- a jogosultak számára kialakított általános szerződési feltételekben foglaltak
tudomásulvétele és elfogadása
- a HÖOK Kft. adatvédelmi szabályzatában és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
tudomásulvétele és elfogadása
- a HÖOK Kft. által a Diákkedvezmény Rendszer működtetése érdekében üzemeltetett
internetes honlapon történő előzetes regisztráció és annak érdekében a szükséges
személyes adatok megadása.

A Partner a fenti feltételeknek megfelelő jogosultak részére köteles az általa kínált
kedvezmények folyósítására. A Partner az általa kínált kedvezményeket köteles
egyértelműen, félreérthetetlenül, megkülönböztetések nélkül megfogalmazni és alkalmazni.
3./ A Partner az általa kínált kedvezmények igénybevételének feltételeinek lényeges elemeit
a felek közötti egyedi szerződés hatálya alatt a HÖOK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül nem változtathatja meg.
4./ Amennyiben a Partner az általa a Diákkedvezmény Rendszer jogosultjai részére
biztosítani vállalt kedvezményeket nem nyújtja a jogosultak részére az általa előzetesen
meghatározott feltételekkel, vagy a kedvezmények nyújtása során diszkriminatív, illetve
következetlen gyakorlatot folytat, úgy a HÖOK Kft. jogosult a vele megkötött szerződést
azonnali hatállyal felmondani.

IV./Egyéb rendelkezések
1./ A Partner és a HÖOK Kft. között létrejött egyedi szerződést a Partner jogosult írásos
felmondással 30 napos felmondási idővel megszüntetni.
A HÖOK Kft. és a Partner között létrejött egyedi szerződést a HÖOK Kft. jogosult írásos
felmondással 30 napos felmondási idővel megszüntetni.
2./ Mindkét fél jogosult a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegésére hivatkozva
azonnali hatállyal felmondani.
3./ A Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben az általa
biztosítani ígért kedvezményeket nem nyújtja, vagy azok alkalmazása során következetlenül,
illetve diszkriminatívan jár el, illetve a Diákkedvezmény Rendszer internetes honlapjára,
és/vagy mobiltelefonos alkalmazására közerkölcsbe, jogszabályba ütköző, vagy mások jogait,
törvényes érdekeit sértő, vagy a Diákkedvezményrendszer céljaival össze nem illő tartalmat
tölt fel.
4./ A HÖOK Kft. részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben az
egyedi szerződésben hivatkozott szolgáltatást legalább 15 nap összefüggő időtartamban nem
nyújtja a Partner részére, vagy amennyiben a Partner felhasználói felülete, fiókja szintén
ilyen időtartamban nem elérhető. A HÖOK Kft. részéről nem minősül súlyos
szerződésszegésnek, amennyiben a HÖOK Kft-nek fel nem róható okból a Diákkedvezmény
Rendszer szervezésére más személy, szervezet, jogi személy válna jogosulttá, és ezért a
HÖOK Kft. az általa biztosítani ígért szolgáltatást nem tudná nyújtani. A HÖOK Kft.
kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti nem várt esetben a Diákkedvezmény Rendszer
szervezésének új jogosultját az általa vállalt kötelezettségekről és megkötött szerződésekről
tájékoztatja és minden ésszerűen elvárható nyilatkozatot megtesz a hivatkozott
szerződésekkel kapcsolatos jogutódlás, illetve annak dokumentálása érdekében. A HÖOK Kft.
a fenti nem várt esetben a Diákkedvezmény Rendszer szervezésének új jogosultja
tevékenysége, vagy mulasztása vonatkozásában semmilyen felelősséget nem vállal.
5./ A Diákkedvezmény Rendszer üzemeltetése érdekében a HÖOK Kft. által (informatikai,
marketing, PR stb. feladatok ellátása érdekében) megbízott szakcégekkel, alvállalkozókkal
kizárólag a HÖOK Kft. áll jogviszonyban, velük a Partner semmilyen jogcímen nem kerül

semmilyen jogviszonyba.
6./ A HÖOK Kft. jogosult a jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani a
Partner tájékoztatása mellett, mely történhet a módosítás, illetve a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt általános szerződési feltételeknek a Diákkedvezmény Rendszer internetes
honlapján történő közzététellel, nyilvánosságra hozatallal.
7./ Amennyiben a módosított tartalmú általános szerződési feltételek elfogadása a
Partnertől nem várható el (mivel a szerződést a módosított tartalommal el sem fogadta
volna), úgy jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.
8./ Az egyedi szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a jelen Általános
Szerződési feltételek is hatályukat vesztik az adott Partner irányába.
A jelen általános szerződési feltételek hatályba lépésének időpontja:
2018. 04. 09.

