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Általános Szerződési Feltételek Törzsvásárlók 
 
 
 
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSZF – 
 

az SCnetwork Magyarország Kft. (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 206. B ép. I. lph. IV. 

em. 440., adószám: 23276107-2-43, cégjegyzékszám: 13-09-145580, bankszámlaszám: 

10701276-66357849-51100005) – (továbbiakban „SCnet”) és 
 

az SCnet-cégcsoport által közösen üzemeltetet Nemzetközi Törzsvásárlói Közösség 

(továbbiakban „SCnet-rendszer”) működését szabályozzák. 
 

A Felek az SCnet-rendszer működtetése során kötelesek mindenben eleget tenni az ide 

vonatkozó jogszabályoknak és más előírásoknak (ideértve különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt [Ptk.]), valamint az adózásról szóló 

törvényeknek, rendelkezéseknek. 
 

 
 

1.  A Törzsvásárlói rendszer szerződő felei: 
 

Az SCnet-rendszer résztvevői jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól 

független piaci részvevők: 
 

1.1 Az SCnet és az SCnet-cégcsoport – a rendszer üzemeltetői. Az elérendő cél: a 

potenciális vásárlók és terméket, szolgáltatást nyújtó termékpartnerek  összefogása annak 

érdekében, hogy számukra lehetővé tegye a gazdaságosabb vásárlást, illetve a nagyobb 

volumenű értékesítést. 

Az  SCnet-rendszer  lehetővé  teszi  az  INTERNET-en  működő  informatikai 

rendszerével az elektronikus elszámolást. Minden résztvevőnek külön Web irodája van, 

ezzel  tudja  irányítani  piaci  részvételét.  Az  ehhez  szükséges  információ  a 

www.scnethu.com oldalon keresztül elérhető mindenki számára. 

1.2  Törzsvásárló:  olyan  magyarországi  vagy  külföldi  nagykorú,  cselekvő  képes 

természetes  személy,  vagy  vállalkozás,  aki  az  SCnet-rendszer  tagja  és  legalább  egy 

vásárlást eszközöl valamelyik termékpartnernél. A rendszerben a Törzsvásárló két 

minőségben közreműködik: vásárlói minőség, amikor egy konkrét termékpartnernél 

konkrét vásárlást eszközöl, és vállalkozói minőség, amikor új törzsvásárlókat toboroz, 

illetve a termékpartnerek árúit és szolgáltatásait népszerűsíti. 

A  Törzsvásárló  a  www.scnethu.com  oldalon  található  jelen  ÁSZF  megismerését 

követően, annak betartását vállalva, on-line regisztrációs lap kitöltésével regisztrál a 

rendszerbe. 

Törzsvásárló jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy nagykorú és nem áll 

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság hatálya alatt. 

A Törzsvásárló kijelenti továbbá, hogy a regisztráció során kitöltött adatlapon általa 

megadott   adatok   a   valóságnak   megfelelnek,   ezen   kívül   semmilyen   olyan   tényt, 

információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen Szerződés létrejöttét és működését 

befolyásolja. 
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Az SCnet-renszerbe természetes és jogi személy csak egy alkalommal regisztrálhat, 

többes regisztrációra nincs lehetőség, amit a Törzsvásárló a jelen ÁSZF elfogadásával 

tudomásul vesz. Regisztrációt követően a Törzsvásárló nem jogosult az ajánlója nevének 

módosítására. 

Ezen regisztráció előnyeit és annak minden hasznát nem csak saját országában, hanem 

bármelyik más országban is (ahol az SCnet-cégcsoport valamelyik üzemeltető cége 

hivatalosan  be van jegyezve), az ottani feltételeknek megfelelően gyakorolhatja. 

1.3.  A  Termékpartner  –  a  Termékpartneri  Szerződés  aláírásával  -  egy  általa 

felajánlott %-os kedvezményt nyújt a termékeiből és szolgáltatásaiból a Törzsvásárlóknak. 

A termékpartneri csatlakozással kapcsolatos feltételek a Termékpartneri Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-ben találhatók, mely teljes összhangban vannak jelen 

Törzsvásárlói ÁSZF-el is. 
 
 

2. A szerződés tárgya: 
 

Az SCnetwork Magyarország Kft. licensz szerződés alapján Magyarországon üzemelteti a 

Shopping Center Network Nemzetközi Törzsvásárlói Rendszert, melyben a Törzsvásárlók 

a rendszeren belüli vásárlásokon keresztül, kedvezményeket vehetnek igénybe, illetve 

továbbajánlás esetén különböző jutalékokat gazdálkodhatnak ki.   Az SCnet-rendszerben a 

vásárlások készpénzzel, bankkártyával, utalással, illetve on-line vásárlási utalvánnyal 

történnek.    A rendszer működésének részletei, a rendszerműködés menete az 

INTERNETEN a www.scnethu.com oldalon találhatók. 
 
 

3. Az SCnet kötelezettségei és jogai: 
 

3.1. A SCnet vállalja  hogy a rendszer működését érintő minden lényeges információt 

Web oldalán aktualizálva a Törzsvásárlók és Termékpartnerek rendelkezésére bocsát. 

Vállalja   továbbá,   hogy   a   rendszer   működtetésének  elősegítésére  a   Web   oldalon 

meghirdetett időpontokban Web konferenciák keretében folyamatos képzéseket tart 

tagjainak. 

3.2. Az SCnet vállalja, hogy a rendszerhez leszerződött termékpartnereket bemutatja, 

reklámozza, továbbá, hogy a szerződött termékpartnerek termékeiről, szolgáltatásairól, 

értékesítési feltételeiről a törzsvásárlókat megfelelő időben és pontossággal tájékoztatja. 

Az SCnet kizárólag a termékpartner által rendelkezésre bocsátott adatokat és 

információkat köteles és jogosult kiadni az érdeklődők számára. 

Az SCnet köteles a Termékpartnerek felé továbbítani az érdeklődő Törzsvásárlók 

mindazon kérdéseit, igényeit, melyek az SCnet rendelkezésére álló információk alapján 

nem megválaszolhatóak, s melyekre a Termékpartner, amennyiben szükségesnek tartja, és 

lehetséges a megfelelő tájékoztatást megadja. 

3.3. Az SCnet vállalja, hogy a Törzsvásárlók és Termékpartnerek részére 

zökkenőmentes, személyes ügyintézés céljára ügyfélszolgálati irodát, és ügyfélszolgálati 

hot-line vonalat üzemeltet, melyet a Web oldalon tesz nyilvánossá. 

3.4. Az Scnet-nek jogában áll ellenőrizni, hogy a Törzsvásárló által folytatott 

tevékenység megsérti-e valamelyik jogi szabályt, vagy etikai normát, továbbá, hogy a 

Törzsvásárló rendelkezik-e az SCnet-rendszer üzemeltetéséhez szükséges ismeretekkel. 

 
4. Törzsvásárló jogai és kötelezettségei: 

 

4.1. Regisztráció után a Törzsvásárlónak joga van az SCnet Termékpartnereknél 

kedvezményes vásárlások és szolgáltatások igénybevételére, a Web oldalon feltüntetett 

kedvezmény erejéig. 
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4.2. Törzsvásárló kizárólag egy SCnet ID szám alatt jogosult igénybe venni az SCnet- 

rendszer szolgáltatásait. Törzsvásárló az SCnet honlapján üzemeltetheti a saját személyes 

Web irodáját, melyet regisztrációja során saját maga nevezi el (például: 

www.scnethu.com/xyxyxy). 

4.3. Törzsvásárló nem jogosult a SCnet-rendszerben keletkezett karrier pozíciók, profit 

pozíciók és jutalékok (a továbbiakban Scnet-jogosultságok) elajándékozására, eladására és 

semmilyen jogcímen történő átruházására sem. 

4.4. Törzsvásárló vállalkozói minőségében tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 

alapján a tevékenységéért (1. sz. Melléklet (Marketing Terv) alapján) járó bármely Scnet- 

juttatás adó és járulékköteles (ez alól csak az 1%-os vásárlói visszatérítés kivétel). 

Ezért  a  Törzsvásárló  vállalkozói  minőségében  egy  vállalkozás  alkalmazottjaként 

(megbízottjaként), vagy egyéni vállalkozóként számla ellenében veheti fel a juttatásait. 

A Magyarországon bejegyzett cégek, egyéni vállalkozók az érvényes adószámukat, az 

Európai Unióban bejegyzett cégek, vállalkozók az érvényes Uniós adószámot kötelesek 

feltüntetni a számlán. Az SCnetwork Magyarország  Kft. felé kiállított számlák adatainak 

valódiságáért a kiállító vállalja a felelősséget. 

Kivételes esetekben a Törzsvásárló magánszemélyként (eseti megbízási szerződés 

keretén belül) is felveheti juttatását. Ilyen esetben a keletkezett jutalékok adó és járulék 

vonzatát a mindenkori adó magyarországi jogszabályoknak megfelelően az SCnetwork 

Magyarország Kft. számfejteti, levonja és befizeti az adóhatóságnak. 

4.5. Törzsvásárló vállalkozói minőségében az elvégzett munkájáért az 1. sz. 

mellékletben (Marketing  Tervben)-ben részletezett jutalékokban részesül.  Amennyiben 

ezen jutalékok   összege meghaladja a 13.000 Ft-ot, elszámolásuk – a Törzsvásárló 

kívánságának megfelelően - bármikor  megtörténhet. Kifizetésük számla alapján, a számla 

beérkezését követő 8 napon belül történik. 

Ugyanez az eljárás a mások kedvezményéből keletkezett vásárlási utalványok esetében 

is, Ezt a Scnet-juttatást szintén számla alapján kapja meg a Törzsvásárló, de a Törzsvásárló 

(vásárlói minőségében) csak konkrét vásárlás céljából tudja felhasználni az SCnet- 

rendszeren belül. Számlázást követően, egy rendelkezési nyilatkozat után az utalvány 

összege átkerül az adózott utalványszámlára. Ebben az esetben a Törzsvásárló 

kötelezettsége elintézni a számlát kibocsátó vállalkozásnál az utalvány összegének adózott 

jövedelemmé való konvertálását. 

4.6. Törzsvásárló jogosult a SCnet-rendszert újabb lehetséges Törzsvásárlók felé 

hirdetni, azonban ennek során köteles a SCnet által elkészített és előírt nyomtatványokat és 

anyagokat használni, valamint a SCnet képzésein elhangzottakat maradéktalanul átadni és 

betartani. 

A Törzsvásárló köteles a jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit 

gondossággal gyakorolni és elvégezni, és jóhiszeműen eljárni az SCnet-rendszer használata 

során. 

4.7 Keresztvonalazás, más hálózati ágak megkeresése, más hálózati ágon lévő tagok 

beléptetése semmilyen formában nem elfogadott, a tagság megszüntetését eredményezi. 

4.8. A SCnet Hálózati vezetői más direkt, vagy Network értékesítő társaságnál nem 

tölthetnek be vezetői pozíciót, vagy bármilyen, a konkurens társaság tagjaira befolyással 

bíró egyéb feladatkört. 

Amennyiben valamely Törzsvásárló regisztrációjakor már betölt vezetői pozíciót egy 

másik direkt, vagy Network értékesítő társaságban, az nem zárja ki az SCnet- rendszerében 

való szponzori szerepkör betöltését, downline építését és ez alapján a kapcsolódó 

jutalékjogosultság megszerzését, azonban kizárja annak  lehetőségét, hogy az  illető  az 

SCnet szervezetében a vezetői pozícióval járó jutalomutazásokon, illetve a vezetőknek 

szóló találkozókon részt vegyen. 
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4.8. Törzsvásárló nem köteles közvetítést, hirdetéseket teljesíteni, nem köteles 

vásárlásokat bonyolítani, szolgáltatásokat igénybe venni, erre vonatkozó semminemű 

eredmény elérésére nem kötelezett, kizárólag saját belátása szerint jogosult használni a 

SCnet-rendszert, természetesen a jelen megállapodás keretei között. 

4.9. Az SCnet kifejezetten rögzíti, hogy Törzsvásárló tevékenysége során az SCnet- 

rendszer törzsvásárlóitól, illetve termékpartnereitől közvetlenül vagy más úton pénz ki- és 

befizetésére nem jogosult, a résztvevők részére más szolgáltatást nem teljesíthet. Ettől 

eltérő esetre az SCnet felelősséget nem vállal. 

 
5. Titoktartás: 

 

5.1. Felek kötelesek megőrizni az SCnet-rendszer használata során mindennemű 

megszerzett, vagy bármilyen módon tudomásukra jutott üzleti, gazdasági, bank-, adó-, 

vagy egyéb titkot, valamint a másik felet közvetlenül vagy közvetetten hátrányosan érintő 

mindenféle tényt, információt, adatot. 

Ide tartoznak különösképpen a továbbajánlás alapján történő Törzsvásárlói regisztráció 

során tudomásra jutott személyes adatok, ezeket semmilyen célra harmadik fél számára 

kiadni nem lehet, bármely más célra felhasználni tilos. 

5.2  A felek az adatok feldolgozása során kötelesek figyelembe venni és betartani az 

(1992. évi LXIII sz.) Adatvédelmi törvényben   foglalt rendelkezéseket. Az SCnet a 

Törzsvásárló adatait kizárólag csak azonosításra használhatja. 

 
6. A Felek gazdasági érdekeinek védelme: 

 

6.1. A Felek kötelesek az üzleti etika szabályait maradéktalanul betartani, a másik Fél 

jó hírnevét megőrizni.  A Felek – a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény [Tpvt.] vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel 

– kötelesek tartózkodni a tisztességtelen gazdasági tevékenységtől, ideértve különösen a 

másik fél jó hírnevéhez, hitelképességéhez, üzleti titkai védelméhez fűződő törvényes 

érdekeket sértő vagy veszélyeztető magatartást. 

6.2. Törzsvásárló – a Tpvt. 5.§-ának megfelelően  - nem intézhet olyan tisztességtelen 

felhívást, amely a harmadik félnek az SCnet-rendszerrel fennálló gazdasági kapcsolat 

felbomlását, bármilyen módon történő megszüntetését, vagy ezen kapcsolat létrejöttének a 

megakadályozását célozza. Törzsvásárló tagsága bármely okból történő megszűnését 

követően is korlátlan ideig köteles betartani az SCnet-rendszer érdekeinek védelmét 

szolgáló e rendelkezést. 

 
7. A tagság megszünése: 

 

7.1.  A  Felek  közös  megegyezéssel  -  írásban  -  bármikor  szüntethetik  meg  a 

Törzsvásárló tágságát. 

7.2. Az Scnet – amennyiben a Törzsvásárló valamilyen alkalommal súlyosan vét az 

Scnet-rendszer üzletpolitikai, gazdasági és morális érdekei ellen - bármikor különösebb 

indoklás nélkül megszüntetheti a Törzsvásárló tagságát. 

7.3. A Törzsvásárló bármikor felmondhatja – egyoldalú írásbeli nyilatkozattal – a 

tagságát. 

7.4. A Törzsvásárló tagsága bármely okból történő megszűnése esetén a Felek 30 

napon belül elszámolnak egymással. 

7.5. Amennyiben a Törzsvásárló részéről történt a felmondás, úgy 30 nap elteltével a 

Törzsvásárló újra regisztrálhat az SCnet-rendszerbe, de kizárólag csak az eredeti, 

felmondást megelőző ajánlójához, az akkori feltételek mellett. 
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8. Felelősség: 
 

8.1.   Az   SCnet   a   jelen   szerződéses   jogviszonyából   eredő   bármely   jogcímen 

Törzsvásárló által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kárt 

szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott, vagy a kárt a SCnet-rendszer valamely 

alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta, illetve amennyiben az SCnet- 

rendszernek felróható károkozás miatt a Törzsvásárló életében, testi épségében, vagy 

egészségében következett be kár, egyéb esetben az SCnet-rendszer Törzsvásárló által 

érvényesítendő minden kártérítési igénnyel szemben felelősségüket kizárják. 

8.2. Az SCnet nem vállal jog- és kellékszavatosságot azokért a termékekért és 

szolgáltatásokért, amelyeket Törzsvásárlók a Termékpartnerektől vesznek igénybe az 

SCnet-rendszeren keresztül. 

E termékekért és szolgáltatásokért a Termékpartnerek vállalnak szavatosságot az 

általános szabályok szerint. A Termékpartner áruértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása 

kizárólag a Termékpartner és a Törzsvásárló között létrejött szerződéses jogviszony, ezen 

jogviszonynak az   SCnet-rendszer nem válik alanyává vagy résztvevőjévé semmilyen 

jogalap, sem jogcím szerint. 

8.3. Az SCnet nem vállal felelősséget azért az esetleges téves tájékoztatásért, 

félrevezető információkért, amit a Törzsvásárló az ajánló Törzsvásárlótól kap a rendszerbe 

való belépésről, a rendszer használatáról, az elérhető Scnet-jogosultságokról, azok 

mértékéről. 

E tekintetben a mindenkori Általános Szerződési Feltételek és azok mellékleteinek 

közzétett változata az irányadó. 

8.4. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül az eseménnyel érintett SCnet 

érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti 

katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, 

háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az SCnet Web oldalhoz való 

hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós SCnet érdekkörén kívül eső okokból 

történő szünetelése. 

 
9. Szerződés módosítása: 

 

9.1. Felek tudomásul veszik, hogy az Scnet - amennyiben szükséges - átdolgozhatja a 

jelen Általános Szállítási Feltételeket és az 1. számú mellékletet, összehangolva a 

mindenkori inflációs indexxel, piaci helyzettel, a törzsvásárlói állomány jellemzőivel, 

valamint az adózási keretfeltételekkel. 
 
10. Jogviták rendezése: 

 
10.1. A Felek a Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely 

jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés 

területén szorosan együttműködnek. 

10.2. A jelen Szerződésre és annak értelmezésére, illetve a Szerződésben nem 

szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és 

más előírások irányadók. 

10.3. A jelen Szerződés teljesítése során keletkező jogviták esetén a Felek a magyar 

jogot tekintik irányadónak. 

 
Melléklet (a jelenlegi ÁSZF elválaszthatatlan része): 

 

1.  számú melléklet: Marketing terv 
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