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1. Preambulum
Az OurOffset.com Interneten elérhető üzleti platform, amelynek szolgáltatásai a Föld
valamennyi országában hozzáférhetőek, annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályok
adta keretek között, valamint a technológiai fejlődés aktuális szintjéhez igazodva a
környezetvédelem iránt elkötelezett társaságokat és magánszemélyeket aktív részvételre
sarkallja, valamint az OurOffset.com rendszerét számukra átláthatóvá tegye, kidolgozta a
jelen Általános Szerződési Feltételeket.
A KarbonKredit (Carbon Credit, a továbbiakban: CC) kereskedelmének célja a Föld káros
anyag kibocsátásának csökkentése. A karbonkredit (CC) kereskedelemnek két szintje
különböztethető meg. Létezik egyfelől a kötelező piac, amely tőzsdei jelleggel működik.
Másfelől létezik a CC szabad, önkéntes piaca.
Az OurOffset.com egy, a CC-kereskedelem szabad piacán jelen lévő piaci szereplő, amely
nagy tételben vásárolja a zöld üzemektől a CC-ket, és tagjai útján kereskedik velük és
felhasználja a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez. Az OurOffset.com rendszerben lévő
karbonkrediteket korábban a CC Denmark tartotta nyilván egy Markit nevű regisztrációs
cégnél. A Markit egy londoni székhelyű nemzetközi szervezet, amely az internetes piaci
szereplők piaci kockázatának csökkentése és a tranzakciók hatékony lebonyolítása céljából
infrastruktúrát kínál.
A CC Denmark egy online platformot üzemeltetett, mely időközben megszűnt.
2013. július 29. napján az OurOffset Ltd. (Nyilvántartási szám: 128550, Székhely: Office 14.,
First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles) átvette a CC nyilvántartási rendszer –
azaz gyakorlatilag online platform - üzemeltetésének jogosultságát (a továbbiakban: Átvétel).
Az új Szolgáltató felülvizsgálta az Átvételt megelőzően kidolgozott Általános Szerződési
Feltételeket, és azokat a jogszabályoknak való megfelelés, a rendszer specifikus szabályainak
megtartása, az áttekinthetőség és a megismerhetőség érdekében kibővítette, és pontosította.
A rendszerbe történő belépés az átvételt követően valamint új regisztráció kizárólag az
alábbiakban ismertetésre kerülő Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) önkéntes és kifejezett elfogadását követően lehetséges.
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2. A szolgáltató neve, címe
Szolgáltató általános adatai
Név:OurOffset Ltd.
Székhely:Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles
Nyilvántartási szám:128550
Képviseletre jogosult: Rampasek László
Web oldal címe: www.OurOffset.com
Számlavezető bank:MKB BANK Zrt. Hungary
Banki adatok:
IBAN-szám: HU70 1030 0002 1060 1824 4882 0017 EUR (euro)
SWIFT-kód: MKKB HU HB

3. Ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám)
OurOffset Ltd. (Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles),
Technikai problémákkal és panaszkezeléssel valamint további ügyfélszolgálati
szolgáltatásokkal kapcsolatban a http://support.ouroffset.com támogatási felületen keresztül
érhető el ügyintézés.

4. Fogalom-meghatározások

Carbon Credit: (Emissziós egység, karbonkredit, szénhitel) Nemzetközi szerződésekben
meghatározott, elfogadott és körülírt egy tonna károsanyag kibocsátás ellentételezésére
használt instrumentum. Megvásárlásának és felhasználásának lényege, hogy a szennyező
technológiák irányából a megújuló, tiszta energiák irányába pénzt közvetítsen. A Carbon
Credit egy értékkel bíró, ám fizikai formában nem létező, át nem ruházható dolog, tehát azon
tulajdonjog nem alapítható a rendszerünkben. A carbon credit széndioxid kibocsátási egység,
amely 1 tonna CO2 egyenértéknek felel meg. A karbonkredit akkor szabadul fel, amikor az
kivezetésre - más néven: offsetálásra - kerül. A rendszerbe történő belépéssel, és a belépéskor
megfizetett csomaggal nem vásárolható meg, ezáltal azon tulajdonjog nem alapítható.
Carbon Credit rendelkezési jogosultság: Vagyoni értékű jog, mely arra jogosítja fel
tulajdonosát, hogy saját, vagy mások károsanyag kibocsátását a Carbon Creditek
felhasználásával az általa megválasztott időben és meghatározott ellenérték fejében
ellentételezze.
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Karbon Kupon: a belépésnél vagy azt követően váltható elszámolási egység, mely később
karbonkredit rendelkezési jogosultságra váltható át a felhasználás pillanatában. A kupon a
Carbon Creditek rendelkezési jogára vonatkozó vásárlási opció, pénzértékre vissza nem
váltható.
Fél: A Tag illetve a Szolgáltató.
Felek: A Tag és a Szolgáltató együttesen.
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a
pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -,
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése,
beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást illetőleg -továbbítást végző
vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;
Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállam: az Európai Unió tagállama és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam;
Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép
tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;
Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére,
rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe
vevője egyedileg fér hozzá;
Karbon nagykövet: az a Tag, aki a OurOffset.com rendszerben legalább egy „Nagykövet
opciós” csomaggal rendelkezik.
Karbon kereskedő: az a Tag, aki a OurOffset.com rendszerben legalább egy „Karbon
kereskedő” opciós csomaggal rendelkezik
Központi marketing anyagok: A Szolgáltató által kiadott vagy jóváhagyott marketing
anyagok, amelyek kizárólagos marketing anyagként használhatók a rendszerben.
Magyarország területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről a
használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy
magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni;
Pozíció: A rendszer által felkínált lehetőségek, különböző értékű opciós csomagok, amelyeket
a Tag a rendszerbe történő belépésével egy időben vagy azt követően maximum 120 nappal
aktiválhat.
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Regisztráció: A rendszerbe történő belépés, melynek során a Tag saját adatbázisa megnyílik
egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A regisztráció a leendő tagok számára csak az
Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadását követően válik lehetővé.
Rendszer: a felépült hálózat, amelyben a Tagok üzleti és ajánlási azonosítással kapcsolódnak.
Tag: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely
információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a 2001. évi CVIII. tv.
értelmében az igénybe vevő, aki a szerződés megkötése során maga nevében jár el, nagykorú,
jog és cselekvőképes állampolgár, akinek jogában áll honossága szerint a jelen Általános
Szerződéskötési Feltételeket kifejezetten, és mindennemű korlátozástól mentesen elfogadni és
a szerződést a Szolgáltatóval megkötni, és aki szerződéskötési szándékát és akaratát
mindennemű tévedéstől, megtévesztéstől, jogellenes fenyegetéstől mentesen, szabadon
alakította ki.
Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes,
illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, jelen ÁSZF értelmében az
OurOffset Ltd.
Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó
szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve
amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár
el.
Vezető: A rendszerben különböző feladatkörökre kinevezett személy.
Weboldal: A www.OurOffset.com weboldalon feltüntetett tartalom.
Webadatbázis: A Tagnak a rendszerben megjelenő saját felülete, amelyet az azonosító
adatok megadását követően használni tud. Itt jelenik meg valamennyi, a Tagra specifikus
adat.
Átvétel: 2013. július 29. napján az OurOffset Ltd. (Nyilvántartási szám: 128550, Székhely:
Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles) átvette a CC nyilvántartási
rendszer – azaz gyakorlatilag online platform - üzemeltetésének jogosultságát.
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5. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya
Az ÁSZF célja
Jelen ÁSZF célja, hogy a Tag és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt teljes körűen
szabályozza, a szerződéskötés feltételeit átláthatóvá tegye, továbbá a OurOffset.com rendszer
vonatkozásában a transzparenciát megteremtse.
Az ÁSZF tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya
Jelen ÁSZF tárgyi hatálya az önkéntes piacon értékesíthető karbonkredit közvetítésére,
karbonkredit rendelkezési jogosultság, karbon kuponnal történő opciós lefoglalására terjed ki,
továbbá a weboldalon biztosított szolgáltatások és rendszer igénybevételére terjed ki.
A Tag jogosult a weboldalon keresztül karbon kuponokat váltani és ezeket később
karbonkredit rendelkezési jogosultságokra beváltani, saját vagy mások javára carbon
crediteket felhasználni élve a carbon credit rendelkezési jogosultsággal, továbbá ajánlással a
rendszerbe további tagokat bevonni.
Személyi hatály: a OurOffset.com weboldalt üzemeltető cég, valamint a rendszerbe belépő
Tagok (lásd a fogalom-meghatározások között).
A Tag tudomásul veszi, hogy nem jogosult a jelen ÁSZF hatálya alatt a Szolgáltatóval azonos
vagy hasonló tevékenységet folytató más Rendszerben részt venni, vagy más Gazdasági
Társasággal együttműködni, a jelen ÁSZF tárgyi hatályát érintő kérdéssel azonos
tevékenységet folytatni. Ezen szabály alól kivételt képez, amennyiben a Tag a jelen ÁSZF
hatálya alatt engedéllyel végez azonos, hasonló vagy kapcsolódó tevékenységet.
Területi hatály: az ÁSZF elfogadását követően a világ valamennyi országa.
Időbeli hatály: Jelen ÁSZF alapján köttetett szerződések határozatlan időtartamra jönnek
létre.
A Felek között kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott polgári
jogi jogviszony jön létre, amely alapján a Tag tudomásul veszi, hogy a jelen Általános
Szerződési Feltételek és az OurOffset.com Szerződés Csomag előírásai szerint a Tag
OurOffset.com rendszerben való részvétele, valamint az esetleges további Tagok ajánlása
tekintetében önállóan, független piaci szereplőként, saját felelősségére jár el. A Tag maga
felel az általa folytatott tevékenységért, ezzel kapcsolatban a OurOffset.com-t, annak bármely
munkavállalóját vagy megbízottját, illetőleg más tagokat felelősség nem terheli.
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6. A szerződés létrejötte
A Tag és a Szolgáltató között a Szerződés a jelen ÁSZF kifejezett elfogadását követően a
támogatói kártyán szereplő debitcode megszerzésével jön létre. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan
részét képezik annak mellékletei.
A Tag a „Regisztráció” fülre kattintva megadja személyes adatait, amelyeket egy ellenőrzési
folyamatot követően küld el véglegesítve a Szolgáltató részére. A Tagnak a jelen ÁSZF
Adatkezelésre vonatkozó részében feltüntetett adatait kell megadnia az igényléssel egyidőben.
A rendszerben ekkor a Tagnak egy saját felülete keletkezik, amelyhez a felhasználónév és az
ideiglenes jelszó megadása kötelező. Amennyiben az adott felhasználónév már létezik, úgy a
rendszer figyelmezteti a Tagot, hogy új felhasználónevet kell választania.
A Tag köteles a regisztráció visszaigazolását követően a saját rendszerébe lépve
megváltoztatni a jelszavát, ellenkező esetben az ideiglenes jelszó a regisztrációt követő egy
hét elteltével lejár, és az ideiglenes adatbázisa megszűnik. Ez az intézkedés biztosítja, hogy a
Tag által megadott adatokat rajta kívül senki más ne ismerhesse meg.
A Tag köteles a felhasználói rendszert bizalmasan kezelni, a felhasználónevét és a
jelszavát nem adhatja ki harmadik fél részére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget
azért, ha a felhasználónév és jelszó illetéktelen harmadik személyhez kerül.
.
A Tag a regisztrációt követően választ azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú támogatói
kártyát vásárol, és annak megfelelően teljesíti a fizetési feltételeket.
A Szolgáltató banki adatai a weboldalon a regisztrált tagok számára az „Utalási adatok” c.
menüpontban megtalálhatóak.

7. A felek jogai és kötelezettségei
Jelen Szerződés a Tag jelentkezését és a OurOffset.com általi elfogadást követően a Tagok
illetve a Tag és az OurOffset.com között nem hoz létre munkaviszonyt.
A Tag tevékenysége során új Tagok toborzására illetve közvetítési szolgáltatásra nem köteles.
Amennyiben a tag elfogadta az ÁSZF-et, jogosult részt venni az értékesítési tevékenységben.
A Tag tudomásul veszi, hogy nem jogosult az OurOffset.com nevében a OurOffset.com
munkavállalójaként / megbízottjaként fellépni harmadik személlyel szemben. A Tag jelen
ÁSZF elfogadásával teljes körű felelősséget vállal az ilyen jellegű fellépésért, és az abból
eredő károkért.
A Tag nem jogosult a szolgáltatást befektetési szolgáltatásként hirdetni, továbbá köteles
valamennyi, a jelen ÁSZF mellékleteként csatolt Etikai kódexben szereplő előírásnak,
szabálynak eleget tenni.
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A Tag tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF illetve mellékleteinek – különös tekintettel az
Etikai kódexre – illetve a Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályoknak a megsértése
esetén a Szolgáltató jogosult jelen a Felek közötti szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
A Tag regisztrációja
A www.OurOffset.com weboldalon keresztül a Tag regisztrációja egy támogatói kártya
igénylésével történik a Kártyaigénylés gombra kattintást követően.
A tagsági jogviszony fenntartása érdekében ezt a kártyát évente hosszabbítani szükséges,
melynek költsége a támogatások fejlesztésére és a rendszer fenntartására fordítódik.
Amennyiben a regisztrációval, illetve a későbbiekben a rendszer használatával problémája
merül fel, kérjük írjon a http://support.ouroffset.com támogató rendszeren keresztül a
szolgáltatónak segítségért, a tárgy rovatban feltüntetve: „regisztráció”.
Elfelejtett belépés
Amennyiben a Tag elfelejti / elveszíti a belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát,
vagy azt észleli, hogy jogosulatlanul felhasználva ezeket illetéktelen személy lépett be a Tag
helyett a Rendszerbe, úgy a Rendszer a regisztrációkor megadott e-mail címre elküldi azt a
felületet, amelyen a Tag új jelszót alakíthat ki magának.
A regisztrációt követően a belépés minden alkalommal a Tag saját debitkódjának,
felhasználónevének és jelszavának a megadásával történik.
Tilos a felhasználónevekkel és jelszavakkal történő visszaélés, különös tekintettel arra az
esetre, amikor a támogató segít egy Tagnak a regisztrációban vagy belépésben, így megismeri
ezen adatokat.
Kommunikációs email cím
A regisztrációt követően a tagnak be kell állítania a kommunikációs email címét, mely azt a
célt szolgálja, hogy a Szolgáltató a megadott email címen értesítse a tagot a későbbiek során
hírlevélben.
Befizetés módja
A jelen ÁSZF-ben feltüntetett támogatások pénzügyi teljesítésének módja, a banki átutalás.
Amikor a rendszerben lévő Tag kiválaszt egy támogatói kártya típust, amelyet pénzzel
megvált, a fizetést a Szolgáltató részére a Szolgáltató bankszámlájára teljesíti banki
átutalással. Az összeg megérkezését követően a Szolgáltató bekönyveli ennek tényét a tag
adatbázisába. Ezt követően van lehetőség a rendszer aktiválására.
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A Szolgáltató banki adatai:
A számlatulajdonos neve: OurOffset Ltd.
Székhely: Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles
Nyilvántartási szám: 128550
Számlavezető bank: MKB BANK Zrt. Hungary
Banki adatok:
IBAN-szám: HU70 1030 0002 1060 1824 4882 0017 EUR (euro)
SWIFT-kód: MKKB HU HB

Befizetésre a Szolgáltató részére készpénzben nincs lehetőség.
KYC program
A tag köteles a cég kérésére 72 órán belül azonosító iratait a rendszerben feltölteni, melyet
ellenőrzést követően a szolgáltató elfogad. A tag ezzel elvégzi a KYC (Know Your Client –
Ügyfél azonosítás) programot, azonosítja magát.
Saját adatbázis
A regisztrációval létrejön a Tag saját adatbázisa, lehetősége van az weboldal olyan felületeit
is megtekinteni, amelyek a nyilvánosság számára, regisztráció nélkül nem megtekinthetők.
A rendszer felkínálja a különböző támogatói kártyák megváltását a Tag számára. Amennyiben
a Tag regisztrációját követően 120 napon belül nem váltja meg az Üzleti opciós csomagját, a
Rendszerben való tagsága megszűnik, az adatbázisa automatikusan deaktiválódik. A kezelt
adatokat a rendszer ilyen esetekben nem tárolja tovább.
Saját adatbázis / pozíció értékesítése
Az adatbázis egyfajta üzleti pozíciót képvisel, a rendszer ezért lehetőséget biztosít arra, hogy
a Tag a saját adatbázisát eladja. Ebben az esetben a kilépő és belépő Tagnak erre vonatkozóan
egy Megállapodást kell aláírnia, melyet a kilépő tag a szolgáltatónak a saját belső levelező
rendszerén keresztül küld meg. Az adatbázis átruházása adminisztrációs költséggel jár,
amelyet az átruházó fél visel.
Az adatbázis átruházásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Karbonkredit rendelkezési jogosultság vásárlása
A Tag egyedi üzleti opciós csomag megvásárlásával egyidejűleg, de legkésőbb 90 napon belül
lehetőséget kap a karbon kuponok karbonkredit rendelkezési jogosultságokra történő
átváltásával azokat felhasználni. Átváltásra kizárólag az offsettálás pillanatában van
lehetőség, a mindenkori Carbon Credit rendelkezési jogosultság – karbon kupon átváltási
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arányban. A Carbon Creditek felhasználásáig a jogosultságot a tag kuponban látja. A
rendelkezésre álló karbonkrediteket nemzetközi rendszer(ek)ben tarják nyilván.
A nemzetközi rendszer megtekinthető egy arra specializálódott nemzetközi pénzügyi
nyilvántartó és ellenőrző szervezet online regiszterében.
A Tag a karbonkredit rendelkezési jogosultságaival az alábbiak szerint élhet:
a) Rendelkezik carbon creditek kivonásáról, „offsetálja, ellentételezést hajt végre” saját
maga számára – ezzel hozzájárulva a környezeti pusztulás megállításához, és a
fenntartható fejlődés elősegítéséhez,
b) Rendelkezik carbon creditek kivonásáról harmadik fél részére, szintén a fenti cél
elérése érdekében.
Részvétel a teljes tagsági carbon credit állomány felhasználásában
A rendszerben lehetősége van a Tagoknak az offsetálási szolgáltatást értékesíteni a
karbonkrediteket felhasználók részére más tagok állományait illetően is. Ebben az esetben a
karbonkrediteket felhasználják és azokat többé már nem lehet offsetálásba vinni. Az
értékesítés elsődleges feltétele, hogy legalább a legkisebb Üzleti opciós csomagot megváltsa a
Tag.
A Tag értékesítheti
a) a saját rendelkezésében lévő karbonkreditjét,
b) más Tag rendelkezésében lévő karbonkreditet.
A karbonkreditek értékesítése kapcsán lehetőség van a szolgáltató által a weblapon mindenkor
közzétett mértékű jutalékban részesülni.
A Tag jutalékra azt követően válik jogosulttá, hogy a karbonkreditet kivonták a forgalomból,
és annak a vételára jóváírásra került a Szolgáltatónak erre a célra fenntartott bankszámláján,
valamint a vásárló lemondott a szerződéstől való elállási jogáról, vagy a szerződéstől való
elállásra vonatkozó 8 napos határidő eltelt.
A Rendszer építésében történő részvétel
A Rendszer a Tagok által történő építkezés eredményeként, illetve a Szolgáltató marketing és
PR tevékenységének eredményeként bővül.
A Tag jogosult, azonban nem köteles a Rendszerbe történő belépését és legalább egy Üzleti
opciós csomag megváltását követően:
a) a Rendszerbe további Tagot meghívni,
b) a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken (tanfolyamok, tréningek, konzultációk)
részt venni,
c) további Üzleti opciós csomagot megváltani
d) a Rendszer kihívás programjaiban részt venni,
e) a Rendszert egyéb módon népszerűsíteni.
10
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A tag köteles megadni egy bankszámlaszámot ahova a Szolgáltató a neki járó kifizetéseket
teljesíteni tudja. Az Üzleti opciós csomag megváltását követően a Szolgáltató ellenérték
megfizetése fejében lehetőséget biztosít a Szolgáltató honlapjáról átnavigálva egy Payoneer
számla megnyitására és egy dombor-nyomott bankkártya igénylésére amelyre a Szolgáltató
jutalék kifizetéseket képes eszközölni. A Tag nem köteles a Payoneer bankkártyát használni.
A Tag nem jogosult magát a Szolgáltató munkavállalójaként, hivatalos képviselőjeként
feltüntetni, és a Szolgáltató nevében és javára eljárni, kijelentéseket tenni. Az ilyen jellegű
kijelentésekből származó jogkövetkezményekért a Tag teljes körű felelősséget vállal.
A Tag mindenkor köteles a Szolgáltató üzletpolitikáját betartva eljárni.
A Tag kizárólag a Központi marketing anyagokat jogosult felhasználni a Rendszer
népszerűsítésekor. A Szolgáltató nem járul hozzá a www.OurOffset.com weboldal teljes vagy
részleges másolásához. Szolgáltató a nem a Szolgáltató nevére megvásárolt Domain címeken
terjesztett, közölt, feltűntetett információkért semmiféle felelősséget nem vállal. Szolgáltató a
nevével visszaélő, vagy annak jó hírnevét megsértőkkel szemben, jogi úton is fellép.
Súlyos etikai vétségnek minősül, amennyiben a Tag rendszerhibát észlel, és ennek tényére a
rendszergazda figyelmét nem hívja fel, továbbá a rendszerhibát kihasználva a rendszernek
kárt, vagy bármilyen jellegű vagyoni hátrányt okoz. Azon túlmenően, hogy a Tag ilyen
jellegű cselekménye a rendszerből történő feltétlen és azonnali kizárást von maga után, a
Szolgáltató kártérítési igényét érvényesítheti a Taggal szemben.
Támogató illetve Támogató váltás
A Tag –főszabály szerint nem jogosult a meglévő Támogató helyett új Támogató
megjelölésére. Erre csakis különösen indokolt esetben, a régi és az új Támogató előzetes
írásbeli hozzájárulásával, valamint a Szolgáltató engedélyével kerülhet sor. A Tag köteles,
ilyen szándéka esetén, Szolgáltatónak a Támogató váltás szándékáról írásos kérelmet írni,
amely kérelmét indokolással köteles ellátni. A Tag a http://support.ouroffset.com tagi
támogató felületen keresztül közölheti az OurOffset.com -mal a Támogató változtatási
szándékát, amit az OurOffset.com 15 munkanapon belül e-mail útján igazol vissza a Tag
részére.
Beszerzési és értékesítési hálózati struktúra elkülönülése vagy régi és új adatbázis rendszer
elkülönítése
Az OurOffset Ltd. az OurOffset.com rendszeren belül az eredeti beszerzési hálózati
struktúrától elkülönítve több értékesítési struktúrát hoz létre. Valamennyi tag jogosult az új
struktúrában regisztrálni és másokat regisztráltatni függetlenül a korábbi támogatói
viszonytól. Az átstrukturálásra kizárólag egy alkalommal, az értékesítési hálózat létrejöttekor
van lehetőség, azonban az eredeti viszonyok fenntartását támogatja a rendszer minden olyan
esetben, amikor a támogató időben aktivitást mutat.
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A Pozíció öröklése
A Tag halála esetén az adatbázisát, Pozícióját a jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt
örököse örökli, valamennyi azzal járó jogosultsággal és kötelezettséggel együtt. Az örökösre
valamennyi az adatbázisban található karbon kupon darabszám is átszáll módosítás nélkül.
Ha az elhunyt Tag örököse az OurOffset.com rendszernek saját jogon már a Tagja, ő a tagsági
jogviszonyt folytatja, az örökség részét képező pozíciók és tagsági jogosultságok
hozzáadódnak az örökös Tag meglévő Pozícióihoz és a hozzá tartozó jogosultságokhoz. Ez az
eset kivételt képez az egy Tag- egy Támogató szabály alól, és az OurOffset.com hozzájárul
ahhoz, hogy örökös két vagy több eltérő Pozíción vegye igénybe az OurOffset.com rendszer
szolgáltatásait.
Az örökös(ök) által megküldött valamennyi értesítést és nyilatkozatot a
http://support.ouroffset.com támogató felületen keresztül kell továbbítani, a jogerős
hagyatékátadó végzést pedig az OurOffset.com által meghatározott személynek kell – a
OurOffset.com által meghatározott módon – bemutatni, amelyről az OurOffset.com jogosult
másolatot készíteni. Amennyiben öröklés folytán közös tulajdon keletkezik, a közös tulajdont
elsősorban meg kell kísérelni megosztani. Ennek sikertelensége esetén lehetőség van a
Pozíciót közös tulajdonként használni és felette rendelkezni, azzal, hogy a tulajdonosok
kötelesek képviseletükre egyetlen tulajdonost kijelölni.
Jutalékok
Amennyiben a Tag a rendszerbe történő tevékenységük után Jutalékra jogosult. A Jutalék
mindenkori mértékét a jelen ÁSZF mellékletét képező az adott rendszert bemutató táblázat
tartalmazza.
A Tag megadja (és később megváltoztathatja) a számlavezető bankját és bankszámlaszámát.
A Tag részére a Szolgáltató általi kifizetés ezen bankszámlára vagy a Tag Payoneer kártyájára
történhet.
A Szolgáltató és a Tag egymástól jogilag, pénzügyileg független személyek. Ebből
következik, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Tag adózásáért.
A Tag részére a karbonkreditek felhasználása kapcsán realizált bevételek után járó jutalékok
elszámolásakor a Tag köteles a mindenkor és helyileg hatályos adójogszabályok figyelembe
vételével eljárni az adózási kérdésekben, ezzel összefüggésben a számlázás tekintetében. A
szolgáltatás jellegét tekintve folyamatos teljesítésű, az ellentételezés (jutalékok kifizetése)
időszaki elszámolás alapján kerül kifizetésre. Az elszámolási időszak hosszát a Tag határozza
meg, de abban az esetben, ha a Tag gazdasági társaság, az elszámolási periódus nem lehet
hosszabb, mint egy naptári év. A számla kiállításának végső határideje a tárgy évet követő év
január 15. napja.
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8. Szolgáltatási díjak és adminisztrációs költségek
Szolgáltató jogosult az általa közzétett Hirdetményben előírtak szerint szolgáltatási díjakat és
adminisztrációs költségeket felszámítani. A Hirdetmények a supportrendszerben
http://support.ouroffset.com elérhetőek.

9. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok
Szerződő felek megállapodnak, hogy minden a jelen szerződés alapján vagy azzal
összefüggésben történő értesítésnek írásban kell történnie. Írásban történő értesítésnek
minősül http://support.ouroffset.com támogató felületen keresztül történő közlés valamint a
hivatalos levél útján történő közlés.
Szerződő felek kijelentik, hogy a Tag írásbeli nyilatkozatának tekintik, ha a Tag a Szolgáltató
által számára fenntartott és működtetett személyes oldaláról (a Tag saját adatbázisa) küld
írásos üzenetet Szolgáltatónak.
Szerződő felek kijelentik, hogy Szolgáltató írásbeli nyilatkozatának tekintik, ha a Szolgáltató
az általa a Tag számára fenntartott és működtetett személyes oldalára (a Tag saját adatbázisa)
küld írásos üzenetet a Tagnak. Ezen nyilatkozatok és értesítések azon a napon tekintendők
kézbesítettnek, mikor a címzett számára hozzáférhetővé válnak.
A Szolgáltató által a weboldalon közzétett információ mindenkor érvényes és hatályos.
A Szolgáltató ezen felül a Tag által megadott e-mail címre Hírleveleket küldhet. A
Szolgáltató minden egyes hírlevélben lehetőséget biztosít a Tag számára a leiratkozásra. A
leiratkozást követően az információ elmaradásából eredő károk a Tagot terhelik.
Tájékoztatási kötelezettség adatok vagy feltételek változása esetén
A Tag kötelezi magát, hogy a Szolgáltató részére a regisztráció időpontjában vagy a későbbiekben
megadott adataiban bekövetkezett változásokról, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő
minden egyéb lényeges adat, információ változásáról (pl. lakcím, székhely, adószám, bankszámla
szám, e-mail cím, telefonszám stb. változást), a Tag supportrendszeren keresztül haladéktalanul
tájékoztatást küld a Szolgáltató részére. A Szolgáltató mindenkor a Tag által megadott adatokat,
elérhetőségeket tekinti érvényesnek.

10. A szerződés módosítása
A Szerződés Felek általi módosítása
A Szolgáltatási Szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mail) is sor kerülhet
a felek közös megegyezése esetén.
A Szerződés Szolgáltató részéről történő egyoldalú módosítása
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A Szolgáltató tájékoztatja a Tagot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. §
(1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén
egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben a Tag az Általános Szerződési Feltételektől
el kíván térni, azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra
irányuló ajánlatot.

11. A szerződés megszüntetése
A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással,
rendkívüli felmondással, továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és
feltételekkel - elállással.
A felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 7 napos felmondási idővel a szerződést –
elektronikus úton is - felmondhatják.
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.
Amennyiben a Szolgáltató felmondja a Taggal kötött szerződést a Tag szerződésszegése
miatt, úgy a Tag adatbázis belépését a Szolgáltató megszünteti, továbbá a Tag nem jogosult
kifizetésre. A Tag a szerződésnek az ezen ok miatti Szolgáltató általi megszüntetése esetén
nem jogosult semmilyen követelést érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.
Amennyiben a Tag a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató
tájékoztatja, hogy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül, minden további
jogkövetkezmény nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Tagok
beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Tag ezen jogát attól a naptól kezdve
gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez
esetben nem terheli.
A felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szolgáltató
egyidejűleg törli rendszeréből a Tag, illetve a rendszer bárki számára hozzáférhető részéről a
Tagra vonatkozó valamennyi adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatok
kivételével.
Az elszámolás kapcsán Szolgáltató kifizeti a Tag részére járó ellenértékeket, levonja az
offsetálásért járó 10%-ot minimum 1,8 € / CC a Tag rendelkezései alapján, valamint offsetálja
a Tag tulajdonát képező karbon kuponokból átváltott karbonkrediteket a Tag által megadott
névre. Minden esetben biztosítania kell a tagnak az offsetálás költségét.
A Szolgáltató jogosult a Taggal kötött Szerződését azonnali hatállyal megszüntetni,
amennyiben:
a) az Etikai Bizottság ilyen tárgyú határozatot hoz,
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b) a Tag három etikai vétséget elkövetett egyszerre vagy egymást követően.
Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Tag a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegte,
úgy jogosult az elbírálás ideje alatt - amelyet a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül
köteles végrehajtani – jogosult a Tag adatbázisa működtetését felfüggeszteni.

12. Adatvédelemmel, titokvédelemmel kapcsolatos szabályok
a) Adatvédelem
A Tag büntető- és polgári jogi felelőssége tudatában egyértelműen kijelenti, hogy az általa
szolgáltatott és közölt személyes és különleges adatok a valóságnak teljes mértékben
megfelelnek. A Tag a szerződés létrejöttéhez a következő adatokat köteles megadni a
regisztráció megtételekor:
keresztnév és vezetéknév,
e-mail cím,
felhasználói név
A Tag az adatok megadásához hozzájárulását adja.
A felhasználói név megadásakor a Szolgáltató annak elfogadása tekintetében az elutasítás
jogát fenntartja, amennyiben az online adatlap kitöltését megelőzően, vele szerződéses
kapcsolatba lépő vevő azonos, vagy ahhoz hasonló, felhasználói nevét korábban már
regisztrálta a weboldalon.
jelszó
születési ideje és helye
lakcím
telefonszám, mobil
Szolgáltató a fenti, a Tag által megadott adatokat a szolgáltatáshoz, és a rendszerben való
részvételhez szükséges mértékben és kötötten, bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek
részére nem teszi hozzáférhetővé és nem adja át.
A Tag a Szolgáltató által kezelt adatairól személyes oldala útján bármikor tájékoztatást kérhet.
Az elektronikus levél tárgysorában köteles feltűntetni a ”tájékoztatás a személyes adataimról”
hivatkozást. Szolgáltató köteles a Tag írásbeli kérésének megfelelően az elektronikusan kezelt
adatokban bekövetkezett változásokat átvezetni.
Szolgáltató a jelen szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az ezzel összefüggő követelések érvényesítése céljából
kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel a Tag természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó
adatokat.
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Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások, a rendszere és üzletpolitikájának minél szélesebb
körű megismertetése érdekében promóciós, ismertető előadásokat tájékoztatókat,
konferenciákat, konzultációkat és oktatásokat szervez, amelyek megismerése és elérhetősége,
érdekében hírlevelet szerkeszt. A Tag a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy Szolgáltató ezen hírleveleket az általa megadott e-mail címre megküldje. A Tag
számára a hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetősége időbeli korlátozás nélkül rendelkezésre
áll.
Szolgáltató kijelenti, hogy szigorú biztonsági eljárások bevezetésével és működtetésével
gondoskodik a személyes adatok nem rendeltetésszerű használatának megakadályozásáról és
az azokhoz való illetéktelen hozzáférés megelőzéséről.
A jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató
Adatvédelmi nyilatkozata, amely a weboldalról letölthető.
b) Titokvédelem
A felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően üzleti titokként kezelnek minden
tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony
vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik a hozzáférhetővé tett nyilvános adatok,
információk körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé
tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezés hatálya kiterjed a felekkel
munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik
személyekre is.
A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a
Tag által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.
A Tag adatfeltöltése során köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

13. Fogyasztóvédelem, panaszkezelés
Szolgáltatással kapcsolatos panasz:
A Szolgáltató elsődleges célja, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítésével a Tag
megelégedettségét szolgálja. Amennyiben Tagnak a szerződés tartalmi vagy technikai
feltételeivel, teljesítésével, az elektronikus rendszer működtetésével, az értékesítés szervezési
feladatokkal kapcsolatos kérése, kérdése vagy problémája merül fel, az alábbi címhez
fordulhat:
Levelezési cím:
OurOffset Ltd.
8556 Pápateszér, Pf. 3.
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Technikai és egyéb problémákkal kapcsolatos elérhetőség: support.ouroffset.com
Szolgáltató a fenti címre érkező megkereséseket és esetleges panaszokat haladéktalanul
kivizsgálja és legkésőbb 30 napon belül válaszol.
Etikai Bizottság:
A tagság Etikai Bizottságot működtet, amelynek feladata a tagok tevékenységének
felügyelete, és a Tagok által előterjesztett panaszok kezelése.
Az Etikai Bizottságnak 3 tagja van. Ezt a bizottságot az adott ügyben érintett vezetőkből
nevezi ki az OurOffset Ltd. vezetősége, az adott ügyben való közös vélemény és javaslattétel
kidolgozására.
Etikai vétség esetén panaszt lehet benyújtani a http://support.ouroffset.com támogatói
felületen keresztül. Az etikai bizottság a panaszt kivizsgálja és megteszi a szükséges
intézkedéseket. Amennyiben nem merül fel etikai vétség, a bizottság a panaszt elutasítja,
ellenkező esetben a panaszolt Tagot elmarasztalja. Kisebb súlyú etikai vétségben történő
marasztalás esetén a bizottság a Tagot figyelmezteti, nagyobb súlyú etikai vétség esetén a
Tagnak a rendszerből történő kizárását is kezdeményezheti.
Az etikai bizottság vizsgálatának eredményéről a résztvevőket és a Tag szponzorát 30 napon
belül értesíti az eset kivizsgálása vonatkozásában megtett lépéseiről, észrevételeiről. A
határidő egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható.
Kommunikációs bizottság:
A kommunikációs bizottság a tagok által működtetett csoport, amely az interneten, és más
médiumokban megjelenő közlések felügyeletét látja el. A bizottság jogosult a Tagot
felszólítani az általa tett közlés eltávolítására, a gyakorolt magatartás abbahagyására, valamint
az attól való eltiltásra. A kommunikációs bizottság jogosult etikai vizsgálat
kezdeményezésére. A kommunikációs bizottság az etikai bizottság részére javaslatot tehet a
Tag tagsági viszonyának felfüggesztésére. A bizottság előtt kérhető a közlések előzetes
engedélyezése. Kapcsolatfelvétel: http://support.ouroffset.com támogatói felületen keresztül.

A Rendszer használatával kapcsolatos kérdés, panasz
Amennyiben a Tagnak a rendszer üzemelésével kapcsolatban merül fel problémája, úgy az
alábbi címen lehet a Szolgáltató részére a panaszt jelezni:
Web: support.ouroffset.com
Email: office(at)ouroffset.com
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Az ezen címre érkező elektronikus leveleket a Szolgáltató 36 órán belül feldolgozza, és a
Tagot írásban tájékoztatja a probléma megoldásának határidejéről.

14. Az ÁSZF elérhetősége
Jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a
mindenkori hatályos változatot a honlapján elérhetővé teszi folyamatosan, letölthető
változatban is. Amennyiben az ÁSZF módosítására kerül sor, úgy a Szolgáltató a módosított
változatot elérhetővé teszi haladéktalanul a honlapján.

15.Vegyes és záró rendelkezések
A szabályosan kitöltött Regisztrációs lap a Szolgáltató részére elektronikus úton történő
megküldésével – külön visszaigazolás vagy papír alapon történő megerősítés nélkül - azonnal
hatályba lép, amely alapján szolgáltatási tevékenységét a Szolgáltató haladéktalanul – illetve
akadályoztatása esetén 1 munkanapon belül - megkezdi.
A Szolgáltatási Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre.
A szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti
esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
A Tag tudomásul veszi, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi Regisztráció
elválaszthatatlan részét képezi.
Szolgáltató és a Tag vállalja, hogy elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden
olyan vitás kérdést, nézeteltérést, amely közöttük a jelen szerződés keretében, vagy azzal
kapcsolatban merül fel.
Ha Szolgáltató és Tag az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 15 napon
belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett
jogvitájukat a mindenkor hatályos magyar jog szabályai alkalmazásával rendezik.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése az alkalmazandó jog alapján érvénytelen,
érvénytelenné
vagy
érvényesíthetetlenné
válik,
ezen
érvénytelenség
vagy
érvényesíthetetlenség a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben nem
befolyásolja annak más ország joga szerinti érvényességét vagy érvényesíthetőségét, vagy
teszi érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné a jelen ÁSZF más rendelkezését a felek
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vonatkozásában. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF minden olyan rendelkezését, ami
érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik a Szolgáltató a jelen
ÁSZF egyoldalú módosításával orvosolja, oly módon, hogy az új érvényes, jogszerű
rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen a korábbi érvénytelenné, jogszabály
ellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált rendelkezésbe foglalt szerződéses akaratnak.
Érvénytelenség
Jelen szerződés szolgáltató és tag között érvénytelen, amennyiben tag jelen ÁSZF
elfogadásakor tagja bármely, a szolgáltatóval azonos tevékenységet végző szervezetnek,
illetőleg alkalmazottja vagy tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, amely önkéntes piaci
carbon creditek kereskedelmével, vagy offsetálásával foglalkozik. Ez alól kizárólag a
szolgáltató kifejezett engedélyével végzett, a szolgáltató érdekkörébe tartozó tevékenység
gyakorlása képez kivételt.

A Szerződés átruházása, jogutódlás
Jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket egyik fél sem engedményezheti vagy
ruházhatja át a másik fél kifejezett hozzájárulása nélkül.
Etikai kódex
Szolgáltató kijelenti, hogy az Etikai Kódex rendelkezéseit mindenkor tiszteletben tartja, és
mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendszerébe belépett tagok, azok alkalmazottai és
megbízottai annak figyelembevételével járjanak el.
Az alkalmazott jog
A jelen szerződés alkalmazása, valamint jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita
tekintetében a magyar jog mindenkor hatályos szabályai irányadóak.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor hatályos magyar
jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi
CVIII. törvény rendelkezéseire.
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16. Irányadó jogszabályok













1959. évi IV. törvény Polgári Törvénykönyv
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi CXII törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
7/2005 (VII.18) IHM rendelet
114/2007 (XII.29) GKM rendelet a digitális archiválásról
7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv
BH 1997/99 –es határozat

17. Mellékletek
Adatvédelmi nyilatkozat
Etikai kódex
Kifizetési rendszert bemutató táblázat
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