STOP-LOSS MANAGER
TESZTELÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Név:

…………………………………………………………..…………………..

Lakcím:

…………………………………………………………..…………………..

Születési idő:

…………………………………………………………..…………………..

Anyja neve:

…………………………………………………………..…………………..

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………..…………………..

E-mail:

…………………………………………………………..…………………..

Telefonszám:

…………………………………………………………..…………………..

Kapcsolattartási adatok:
mint Tesztelő, (a továbbiakban: „Tesztelő”);
másrészről
cégnév:
székhelye:
cégjegyzékszáma :
adószáma:
közösségi adószáma:

Trade Innovation Kft. (névváltoztatás folyamatban)
1224 Budapest, III. utca 13.
01-09-968152
23492875-2-43
HU23492875

bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámla száma:
OTP Bank Nyrt. 11711096-21147665-00000000
képviseli (név, beosztás): Pataki Gábor Péter ügyvezető
mint Stop-Loss Manager (a továbbiakban: „Stop-Loss Manager”);
(Tesztelő és Stop-Loss Manager a továbbiakban külön-külön: „Fél”, együttesen: „Felek”)
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy Tesztelő TESZTELÉSI MEGÁLLAPODÁST kíván kötni Stop-Loss Managerrel (a
továbbiakban „Megállapodás”), melynek feltételeit az alábbiakban kívánják rögzíteni.
1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1.1. Tesztelő megbízza Stop-Loss Managert, hogy a Megállapodás 1.2. pontjában részletezett
funkcióval rendelkező szoftver tesztelése kapcsán együttműködnek. (a továbbiakban:
„Tesztelés”).
1.2. Stop-Loss Manager Szoftver bemutatása, tesztelési feladatok, Felek jogai és kötelezettségei:
(a) Stop-Loss Manager saját fejlesztésben elkészítette az un. Stop-Loss Manager
szoftvert, (továbbiakban: „Szoftver”) amely képes kereskedési rendszerekhez
kapcsolódni a rendszerek által biztosított interfész segítségével (továbbiakban: „API”);
(b) Stop-Loss Manager az általa bérelt virtuális szervereken keresztül biztosítja a Tesztelő
részére a Szoftver használatát, melyhez technikai és a használatot elősegítő oktatást
tart Tesztelő számára;
(c) Tesztelő a saját ajánlatait a jövőbeni árfolyam mozgásokhoz igazodó módon rögzítheti
a Szoftver segítségével;
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(d) Tesztelő a Szoftver segítségével árfolyam szinteket határozhat meg, figyelőlistákat
rögzíthet, melynek eredményeként a Tesztelő akarata és utasítása szerinti automatikus
ajánlatokat vihet be kereskedési rendszerekbe;
(e) Tesztelő az általa kiválasztott kereskedési rendszer(ek) által
biztosított API
hozzáférés(ek) használatával létesít kapcsolatot a Szoftver és a kereskedési
rendszer(ek) között;
(f)

Stop-Loss Manager a Szoftver használatához kapcsolódóan Tesztelő számára dedikált
virtuális szervertámogatást nyújt, amit Tesztelő saját maga kezel és irányít;

(g) Tesztelési folyamat során a Tesztelő rendelkezésére bocsátott virtuális szerveren
Tesztelő által rögzített API hozzáférések kódoltan kerülnek tárolásra, melyekhez StopLoss Manager sem fér hozzá. Kizárólag Tesztelő jogosult az API kulcsokat kezelni,
újabb API hozzáféréseket felvenni vagy törölni. API kulcsok módosítására a Szoftver
biztonsági okok miatt nem biztosít lehetőséget;
(h) Stop-Loss Manager köteles a Szoftver használati felületéhez,
adminisztrálásához kapcsolódóan útmutatót készíteni Tesztelő számára;

annak

(i)

Stop-Loss Manager a Szoftveren keresztül kezdeményezett ajánlatok eredményét,
aktuális státuszait, azok tartalmi elemeit, valamint a Tesztelő által API-kon keresztül
kapcsolt portfóliók értékét jogosult megtekinteni aggregált módon, továbbá statisztikát
készíthet;

(j)

Stop-Loss Manager köteles oktatási anyagot készíteni Tesztelő részére, melyet pdf és
videó fájlformátumban bocsát rendelkezésre. A Használati útmutató részletesen
bemutatja a Szoftver használatát, igény esetén a kereskedési rendszerekbe történő
regisztráció folyamatát, különös tekintettel a kereskedési rendszerekben történő API
engedélyek kiadására, a Szoftverben történő rögzítésére.

1.3. Tesztelő a megbízást elfogadja és a Tesztelés Megállapodásszerű teljesítése esetén a jelen
Megállapodás 3.2 és 3.4 pontjaiban foglalt kedvezményekre jogosult, amennyiben aktívan
részt vesz a tesztelési folyamatban.
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2. STOP-LOSS MANAGER ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK
2.1. Stop-Loss Manager köteles a Tesztelőt a Megállapodásban meghatározott feltételekkel,
terjedelemmel és határidőkkel összhangban támogatni.
2.2. Felek megállapodnak, hogy Stop-Loss Manager a Tesztelési Megállapodás tartama alatt,
Tesztelő részére dedikált, a Szoftver működését biztosító virtuális szervert bocsát Tesztelő
rendelkezésére, melynek adminisztrációs jelszavát (Root jelszó) is átadja Tesztelő részére,
amit Tesztelő köteles módosítani.
2.3. A Stop-Loss Manager a Szoftver kezeléséhez leírást biztosít a Tesztelő részére, mellyel a
Tesztelő a kereskedési rendszerekben történő ajánlatadási folyamatához kapcsolódó
árfolyamfigyelést és Tesztelő által beállított paraméterek esetén ajánlatadási folyamatot
menedzselő funkciókat hozhat létre. A Stop-Loss Manager által készített ismertető anyagot
(továbbiakban: „Használati útmutató”) - mely a Szoftver működéséhez szükséges
tudnivalókat, szabályokat tartalmazza - Tesztelő köteles teljes tartalmában megvizsgálni,
megismerni és értelmezni, az abban foglalt információk alapján tesztelni, működtetni a
Szoftvert.
2.4. A Szoftver hoszting szolgáltatással kapcsolatos Tesztelés elvégzése során Stop-Loss
Manager nem hoz semmilyen döntést a Tesztelő helyett.
2.5. A Teszteléshez kapcsolódó, Stop-Loss Manager által készített Használati útmutatók Tesztelő
általi helytelen értelmezéséből fakadó eltérések nem megfelelő módon való felhasználásért és
megvalósításáért, valamint az esetleges felmerülő hibákból adódó veszteségekért,
elszalasztott hasznokért a Stop-Loss Manager nem vállal felelősséget.
A Stop-Loss Manager a Szoftver használatát bemutató oktatásokon történő díjmentes részvétel
lehetőségét biztosítja Tesztelő részére, melyről a Telegram csoportban és a Facebook oldalon keresztül
ad információt.

3. SZOFTVER HASZNÁLAT DÍJAZÁSA, FELELŐSSÉGEK
3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a tesztelési ideje alatt Stop-Loss Manager a 3.3 pontban
részletezett díjon felül semmilyen díjat nem számít fel Tesztelő részére.
3.2. Stop-Loss Manager a Megállapodás 1.2 pontjában meghatározott tesztelési folyamatok ideje
alatt - de minimum 2 hónapig - a jövőben érvényes, alább felsorolt Megbízási Átalánydíjakat
NEM számítja fel Tesztelő részére. A Tesztelő tudomásul veszi, hogy a tesztelési időszak
lezárását követően a Szoftver használat az alább felsorolt Megbízási Átalánydíjak megfizetését
követően veheti igénybe.
(a)

STARTER csomag ára: 2.500,- Ft + ÁFA, azaz kétezerötszáz Forint + ÁFA, egy
kiválasztott kereskedési rendszerben, maximum 5 kriptovaluta esetén használható a
rendszer új pozíció indítására

(b)

TRADER csomag ára: 9.900,- Ft + ÁFA, azaz kilencezerkilencszáz Forint + ÁFA, két
kiválasztott kereskedési rendszerben, maximum 10 kriptovaluta esetén használható a
rendszer új pozíció indítására

(c)

MASTER csomag ára: 19.900,- Ft + ÁFA, azaz tizenkilencezerkilencszáz Forint + ÁFA, a
Szoftver által támogatott valamennyi kereskedési rendszerben, valamennyi, az adott
kereskedési rendszer által biztosított kriptovaluta esetén használható a rendszer.
Tesztelő a tesztelési időszak lezártát követően Szolgáltatói szerződést írhat alá Stop-Loss
Managerrel, melynek feltételei a fent ismertetett díjszabásnak megfelelően kerülnek
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kialakításra. Az Átalánydíj bruttó ellenértéke a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint
kerül kiegyenlítésre, melynek minimum díját Tesztelő negyedévente köteles előre, egy
összegben utalással megfizetni Stop-Loss Manager részére.
3.3. A Szoftver használatának alapfeltételeként felállítandó virtuális szerverkörnyezet telepítésének
költségét (továbbiakban: „Szoftvertelepítés költsége”) Tesztelő köteles megfizetni Stop-Loss
Manager részére, melynek költsége 25.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonötezer Forint + ÁFA, amely
magában foglalja a tesztelés teljes időtartamára vonatkozó teljes körű használat költségét.
Stop-Loss Manager a tesztelési időszakban a Bitstamp, Binance valamint a Kraken API
használatát is biztosítja Tesztelő részére.
3.4. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben Tesztelő részletes dokumentációt készít tesztelési
eredményeiről, továbbá elektronikusan (kérdőív) válaszol Stop-Loss Manager által
Tesztelőnek küldött minimum heti egy kérdőívére, úgy a tesztidőszak lezárását követő 12
hónapra vonatkozóan 50%-os Megbízási Átalánydíj kedvezményben részesül.
3.5. A Felek megállapodnak, hogy jelen Tesztelési Megállapodás ideje alatt a Szoftver
teszteléséhez szükséges fedezetet Tesztelő – saját belátása szerinti mértékben – biztosítja és
vállalja az esetleges hibákból adódó árfolyamkockázatot is.
3.6. A Felek megállapodnak, hogy Tesztelő a tesztelést a Stop-Loss Manager által kiállított, a
Szoftvertelepítés költségének díjáról szóló számla megfizetését követően kezdheti meg, csak
az ezt követő 3 munkanaptól válik jogosulttá a Tesztelő számára telepített virtuális szerver
használatára. Amíg Tesztelő a Szoftvertelepítés számlájának ellenértékét nem teljesíti
hiánytalanul, addig a Stop-Loss Manager nem kezdi meg a Megállapodás teljesítését, azaz a
Szoftver működését támogató, a Tesztelő számára dedikált virtuális szerver
üzembehelyezését, valamint Tesztelő nem jogosult a Szoftver használatát ismertető oktatáson
részt venni.
3.7. A Felek megállapodnak, hogy a tesztelési fázis lezárását követően a 3.2 pontban
meghatározott feltételek mellett kötnek Megbízási szerződést.
3.8. A Felek megállapodnak, továbbá Tesztelő visszavonhatatlan módon tudomásul veszi,
hogy amennyiben a tesztelés során szoftverhibából adódóan árfolyam vesztesége vagy
elszalasztott nyeresége keletkezik azt a Stop-Loss Managerrel szemben nem
követelheti.

4. STOP-LOSS MANAGER KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Stop-Loss Manager köteles a Megállapodásban meghatározott Teszteléshez biztosított
körülményeket a lehető legnagyobb szakmai gondosság mellett, mindenkori legjobb tudásának
és képességeinek megfelelően a Tesztelő javára biztosítani, amennyiben a Szoftvertelepítés
költségét a Tesztelő megfizette.
4.2. Stop-Loss Manager köteles az 1.2 pontban ismertetett folyamatot és Szoftvert az év minden
napján, a nap 24 órájában Tesztelő rendelkezésére bocsátani, a virtuális szerver üzemelését
éves szinten 98%-ban biztosítani.
4.3. Stop-Loss Manager a Szoftver fejlesztésével, kapcsolatban kötetlen, maga által meghatározott
munkarendben, általa bérelt virtuális szerver eszközökön és saját székhelyén vagy telephelyén
végzi tevékenységét.
4.4. Stop-Loss Manager a Szoftver használatával kapcsolatos oktatási tevékenységet
webinariumon vagy Tesztelővel előre egyeztetett helyen és időpontban látja el.
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4.5. Stop-Loss Manager köteles Tesztelőnek helytálló és teljes információt adni. Stop-Loss
Manager köteles Tesztelőt tevékenységéről és a Tesztelés ellátásáról kívánságára, szükség
esetén e nélkül is tájékoztatni.
5. TESZTELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Tesztelő köteles a Szoftvertelepítés költségét Stop-Loss Manager részére megfizetni.
5.2. Tesztelő kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná tesztelés ellátását.
Tesztelő köteles a tesztelést a tőle elvárható gondossággal elvégezni.
5.3. Tesztelő köteles a Stop-Loss Manager által Tesztelő részére rendelkezésére bocsátott
Használati útmutató alapján eljárni, és az abban meghatározott követelményeket, - különös
tekintettel a jelszavakra - API hozzáférésekre vonatkozó szabályokat maradéktalan módon
alkalmazni és betartani.
6. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS
6.1. A Stop-Loss Manager a Szoftver telepítés költségről a magyar jogszabályoknak megfelelő
számlát állít ki, amit elektronikus úton, e-mailben megküld Tesztelő részére.
6.2. Felek a Szoftvertelepítés költségéről kiállított számla beérkezését követő 8. (nyolcadik) naptári
napon esedékes, amelyet Stop-Loss Manager bankszámlájára történő átutalás útján vagy
bankkártyás fizetéssel kell kiegyenlíteni. Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra,
ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár
le.
7. A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA
7.1. Felek a jelen Megállapodást 2018. 07. 24. napjától határozatlan időtartamra kötik.
8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE
8.1. A jelen Megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, indokolás
nélkül, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel felmondhatja.
8.2. Stop-Loss Manager súlyos Megállapodásszegése esetén Tesztelő
(i)

a Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja;

(ii)

a Stop-Loss Managertől kártérítést követelhet.

A jelen alpontban meghatározott felmondás esetén Tesztelő kárigénye nem haladhatja meg
a Szoftver telepítés költségének kétszeresét.
8.3. Stop-Loss Manager súlyos Megállapodásszegésének minősül különösen, ha:
(i)

Stop-Loss Manager a Megállapodás szerinti kötelezettségének teljesítésével 30
(harminc) napot meghaladóan késedelembe esik;

8.4. Tesztelő súlyos Megállapodásszegése esetén Stop-Loss Manager a Megállapodást azonnali
hatállyal felmondhatja. Tesztelő súlyos Megállapodásszegésének minősül, ha:
(i)

Tesztelő a jelen Megállapodás szerinti bármely fizetési kötelezettségének megfizetésével
15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik;

(ii)

Tesztelő a titoktartási kötelezettséget megszegi;

8.5. Ha a 8.3 vagy 8.4 pontban foglalt okok közül bármelyik is fennáll, a felmondást írásban kell a
másik Féllel közölni.
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9. FELEK KÉPVISELŐI, KAPCSOLATTARTÁS
9.1.

Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:
Tesztelő képviselői
Név:

………………………………………………………………………..

Levelezési cím:

………………………………………………………………………..

Telefon/Fax:

………………………………………………………………………..

E-mail:

………………………………………………………………………..

Mobiltelefonszám:

………………………………………………………………………..

Telegram szoftverhez használt mobiltelefonszám,
amennyiben az eltér a fent megadott számtól: ...........................................................
9.2.

Stop-Loss Manager képviselői
Név:

Trade Innovation Kft.

Levelezési cím:

1224 Budapest, III. utca 13.

Telefon (munkanapokon 8:00-20:00 között):
E-mail:

+3612345940

info@stoplossmanager.com

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy Megállapodásban megjelölt kézbesítési cím(ek)re
postázott nyilatkozatok, felhívások kézbesítettnek tekinthetők akkor is, ha a posta a „címzett
ismeretlen" vagy „nem kereste" jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az esetekben
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a postai
küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni.
10. ÜZLETI TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM
10.1. Tesztelő kötelezi magát arra, hogy az általa megismert, a Stop-Loss Manager Szoftverrel
kapcsolatban tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli és minden egyéb bizalmas
információt teljes körűen, mindenkor megőrzi, és megőrzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megteszi a cég valamennyi érintett munkavállalója, valamint a Tesztelés
elvégzésébe bevont személyek irányába.
10.2. Stop-Loss Manager tudomásul veszi, hogy ezen üzleti titok megőrzése érdekében Tesztelő
megtette az üzleti titokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket.
10.3. Felek vállalják, hogy bármely, a Megállapodás hatálya alatt szerzett személyes adat
gyűjtésére, használatára, tárolására, átadására, módosítására, törlésére, feltárására és/vagy
bármely egyéb típusú feldolgozására vonatkozóan a hatályos adatvédelmi jogszabályok
rendelkezéseinek, azok módosításait követően is megfelelnek, ideértve különösen az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt,
az Európai Unió 95/46/EC számú adatvédelmi irányelvét és annak hatályba lépésétől az
2016/679/EU rendelet (EU Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR).
10.4. Stop-Loss Manager személyes adatokat továbbíthat (papíron vagy elektronikusan) esetleges
kapcsolt vállalkozása vagy Közreműködője részére jelen Megállapodás teljesítése érdekében.
10.5. Stop-Loss Manager a Tesztelő személyes adatait hatóság kérése alapján, vagy egyéb
esetben az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően bocsátja rendelkezésre. Kérésre
Stop-Loss Manager vezetői gyakorolhatják az adatok hozzáféréshez, kijavításhoz és
törléshez való jogukat.
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10.6. Stop-Loss Manager a tesztelés tárgyáról, eredményéről (személyes adatok ismertetése
nélkül) publikációt (cikket, előadást, kiadványt) szabadon közzé tehet, azokhoz Tesztelő
előzetes engedélyét nem köteles kikérnie.
10.7. Stop-Loss Manager a Tesztelő nevét referenciaként csak Tesztelő előzetes, írásos
jóváhagyása alapján jogosult használni.
11. FOGYASZTÓVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
11.1. Tesztelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1§ (1)
bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személy.
11.2. Tesztelő köteles nyilatkozni, hogy jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatosan Szoftver
használatáról a Megállapodáskötést megelőzően világos és közérthető tájékoztatást kapott.
A Megállapodáskötést Megelőző Tájékoztatás jelen Megállapodás elválaszthatatlan
Mellékletét (továbbiakban: „1. számú melléklet”) képezi.
11.3. Tesztelő köteles nyilatkozni, hogy jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatosan Stop-Loss
Managertől teljes körű tájékoztatást kapott. A Kockázatfeltáró Nyilatkozat jelen Megállapodás
elválaszthatatlan Mellékletét (továbbiakban: „2. számú melléklet”) képezi.
11.4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi törvény”) alapján a
Megállapodás teljesítésével kapcsolatos kérdéseit és esetleges panaszát a Stop-Loss
Manager 9.2. pontban foglalt elérhetőségein teheti meg telefonon, munkanapokon 8 és 20 óra
között vagy e-mailben vagy postai úton. A telefonon tett panaszokat Stop-Loss Manager
azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.
Amennyiben Tesztelő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, Felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel a panaszról és
Tesztelő azzal kapcsolatos álláspontjáról. A panaszok egyedi azonosítóval lesznek ellátva. A
jegyzőkönyv másolati példánya haladéktalanul megküldésre kerül Tesztelő részére.
11.5. Amennyiben a panaszkezelési tevékenységgel Tesztelő nem elégedett vagy panasza
elutasításra került, Tesztelő a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. Tesztelő a www.bekeltetes.hu honlapon
tájékozódhat a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület
illetékességi területről, elérhetőségeiről.
11.6. A Békéltető Testület eljáró tanácsi határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a
jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. A tanács kötelezést tartalmazó
határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése
azonban kérhető a bíróságtól.
11.7. Amennyiben a Stop-Loss Manager panaszkezelés során megsértette a Tesztelő számára
biztosított jogszabályokat, Tesztelő a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A
járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu.

12. KÖZREMŰKÖDŐ
Stop-Loss Manager a
igénybevételére jogosult.

tesztelés

teljesítése

során

Közreműködő

(pl.

alvállalkozó)

13. ENGEDMÉNYEZÉS
Stop-Loss Manager a Megállapodásból származó jogait harmadik félre Tesztelő előzetes,
írásos engedélye hiányában érvényesen nem engedményezheti.
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14. ÍRÁSBELISÉG
A Megállapodás bármely módosítása, felfüggesztése, továbbá Felek által minden
megállapodással jogkövetkezmény érvényesítése csak írásban, a Felek képviselői által
cégszerűen aláírt formában történhet. Nem minősül Megállapodásmódosításnak a Felek
Megállapodásban nevesített kapcsolattartóinak megváltozása.

15. TELJESSÉGI ZÁRADÉK
15.1. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás a Felek között létrejött megállapodást teljes körűen
szabályozza, a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, és hatálytalanná
tesz bármilyen, e tárgyban korábban folytatott előzetes szóbeli egyeztetést vagy korábban
született írásbeli megállapodást illetve nyilatkozatot.
15.2. Felek rögzítik, hogy a Megállapodásnak nem képezik tartalmát azon szokások, amelyek
alkalmazásában a Felek az esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve
azon gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak.
15.3. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodásnak nem képezi tartalmát az adott üzletágban a
hasonló Megállapodás alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

16. JOGHATÓSÁG
A Megállapodásre a magyar jog az irányadó.

17. MEGÁLLAPODÁSBŐL EREDŐ JOGVITÁK RENDEZÉSE
17.1. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodással összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban
békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
17.2. Esetleges jogviták esetére – a bíróság hatáskörétől függően - a Felek kikötik a Budapesti II.
és III. Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18.1. A jelen Megállapodás magyar nyelven készült és került aláírásra.
18.2. Ha a jelen Megállapodással összefüggésben Stop-Loss Manager által kiadott különféle
dokumentumok között ellentmondások, ütközések, eltérések, hibák, kihagyások fedezhetők
fel, Tesztelő köteles azokra a Stop-Loss Manager figyelmét írásban felhívni.
18.3. Minden további munkavégzés Tesztelő kockázatára - kárviselésére - történik, amennyiben
Tesztelő elmulasztja Stop-Loss Manager figyelmét az ütközésekre felhívni, illetve a Stop-Loss
Manager intézkedésének bevárása nélkül folytatja ezeket a munkákat.
18.4. Tesztelő által feltárt ellentmondásokra, hiányosságokra vonatkozóan Stop-Loss Manager
haladéktalanul intézkedik. A feltárt hiányosságok nagyságrendjétől függően pedig rövid időn
belül döntést hoz, addig is Tesztelő Stop-Loss Manager utasítása szerint köteles eljárni a
tesztelés során.
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A Felek a Megállapodást elolvasták, azt kölcsönösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Budapest, 2018. ...............................

Tesztelő

Stop-Loss Manager

Mellékletek:
1. számú melléklet: Megállapodáskötést megelőző tájékoztatás
2. számú mellékelt: Kockázatfeltáró nyilatkozat
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

MEGÁLLAPODÁSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Trade Innovation Kft. (székhelye: 1224 Budapest, III. utca 13., adószám: 23492875-2-43,
cégjegyzékszám: 01-09-968152) (továbbiakban: „Társaság”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti
Megállapodás részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.)
alapján, az üzlethelyiségen kívül történő Megállapodáskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a
Tesztelőt:
I.

Cégadatok
cégnév:
Trade Innovation Kft.
székhelye:
1224 Budapest, III. utca 13.
cégjegyzékszáma :
01-09-968152
adószáma:
23492875-2-43
közösségi adószáma:
HU23492875
bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámla száma:
OTP Bank Nyrt. 11711096-21147665-00000000
képviseli (név, beosztás):
Pataki Gábor Péter, ügyvezető igazgató
telefonszám:
elektronikus levelezési cím:

+3612345940
teszt@stoplossmanager.com

A Stop-Loss Manager székhelye az üzleti tevékenység helye, egyben a panaszkezelés helyszíne.
Telefonszámaink normál díjas magyarországi telefonszámok, emelt díjas szolgáltatást nem
alkalmazunk.
II.

Tesztelés lényeges tulajdonságai

1. Stop-Loss Manager saját fejlesztésben elkészítette az un. Stop-Loss Manager szoftvert,
(továbbiakban: „Szoftver”) amely képes kereskedési rendszerekhez kapcsolódni a rendszerek
által biztosított interfész segítségével (továbbiakban: „API”);
2. Stop-Loss Manager által fejlesztett Szoftver tesztelése során szoftver hosztingot szolgáltat,
melynek használatával Tesztelő lehetőséget kap a Binance, Bitstamp és május 30-tól a Kraken
kereskedési rendszerekben ajánlatainak követésére, árfolyamok figyelésére.
3. Stop-Loss Manager a Szoftver használatához kapcsolódóan oktatási anyagot készít pdf és videó
fájlformátumban;
4. Stop-Loss Manager a Tesztelő részére heti rendszerességgel elektronikus kérdőívet küld emailen, amely a teszteléssel kapcsolatos tapasztaltok felmérését szolgálja;
5. Stop-Loss Manager az általa bérelt virtuális szervereken keresztül biztosítja a Tesztelő részére a
Szoftver használatát, melyhez technikai és a használatot elősegítő oktatást tart Tesztelő
számára;
6. Tesztelő a saját ajánlatait a jövőbeni árfolyam mozgásokhoz igazodó módon rögzítheti a Szoftver
segítségével;
7. Tesztelő a Szoftver segítségével árfolyam szinteket határozhat meg, figyelőlistákat rögzíthet,
melynek eredményeként a Tesztelő akarata és utasítása szerint automatikus ajánlatokat vihet be
kereskedési rendszerekbe.
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8. Minden Tesztelő számára dedikált virtuális szerver támogatásával vehetők igénybe a Szoftver
által nyújtott szolgáltatások;
9. Tesztelési folyamat során a Tesztelő rendelkezésére bocsátott virtuális szerveren Tesztelő által
rögzített API hozzáférések kódoltan kerülnek tárolásra, ahhoz Stop-Loss Manager sem fér hozzá.
Kizárólag Tesztelő jogosult az API kulcsokat kezelni, újabb API hozzáféréseket felvenni vagy
törölni. API kulcsok módosítására a Szoftver biztonsági okok miatt nem biztosít lehetőséget;
10. Stop-Loss Manager köteles a Szoftver használati felületéhez, annak adminisztrálásához
kapcsolódóan útmutatót készíteni Tesztelő számára;
11. Stop-Loss Manager a Szoftveren keresztül kezdeményezett ajánlatok eredményét, aktuális
státuszait, azok tartalmi elemeit, valamint a Tesztelő által API-kon keresztül kapcsolt portfóliók
értékét jogosult megtekinteni aggregált módon, továbbá statisztikát készíthet;
12. A Tesztelőnek a tesztelés során a Szoftvertelepítés költségén kívül a Stop-Loss Manager további
költségeket nem számíthat el.
III.

Fizetési feltételek

1. Tesztelő jelen Tájékoztató II/2. pontjában meghatározott Szoftvertelepítés költséget, amely
25.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonötezer Forint + ÁFA-t köteles fizetni Stop-Loss Managernek. A
Szoftvertelepítés bruttó költsége a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint kerül kiegyenlítésre,
a Stop-Loss Manager OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11711096-21147665-00000000 számú
bankszámlára történő átutalással.

2. A Stop-Loss Manager a tesztelési időszakban kizárólag a Szoftver telepítési költségének
ellenértékére jogosult, melyet a Tesztelő a tesztje megkezdését megelőzően köteles megfizetni.
IV.

Teljesítési feltételek

1. Stop-Loss Manager köteles az I. pontban meghatározott kérdőívet heti rendszerességgel
Tesztelő által rögzített elektronikus e-mail címre megküldeni.
2. Stop-Loss Manager a Tesztelést kötetlen, maga által meghatározott munkarendben, saját
eszközeivel és saját székhelyén vagy telephelyén, indokolt esetben személyes kiszállással előre
egyeztetett helyen és időpontban látja el.
V.

Megállapodás időtartama

1. Felek a Megbízási tesztelési időszakot minimum 2 hónapban határozzák meg.
2. Tesztelési Megállapodás vonatkozásában Tesztelőt a Megállapodás megkötésének napjától
számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ezen esetben a
a Tesztelő által megfizetett Szoftvertelepítési költség 100%-ban visszafizetésre kerül,
amennyiben a Tesztelő törölte a szoftverből a kereskedési rendszerekhez kapcsolódó interfész
(API) hozzáféréseit, továbbá a személyes használatára szolgáló virtuális szerver adminisztrációs
jelszavát Stop-Loss Manager iránymutatásának megfelelően visszaállítja. Ezt követően StopLoss Manager vállalja, hogy a virtuális szerveren a Tesztelőre vonatkozó valamennyi üzletkötési
adatot törli és csak azt követően adja át más tesztelő részére a virtuális szervert.
VI.

Fogyasztóvédelmi rendelkezések

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi törvény”) alapján a
Megállapodás teljesítésével kapcsolatos kérdéseit és esetleges panaszát a Stop-Loss Manager
I. pontban foglalt elérhetőségein teheti meg telefonon, munkanapokon 8 és 20 óra között vagy emailben vagy postai úton. A telefonon tett panaszokat Társaság azonnal megvizsgálja, majd
szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Amennyiben Tesztelő a panasz
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kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Felek
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel a panaszról és Tesztelő azzal kapcsolatos
álláspontjáról. A panaszok egyedi azonosítóval lesznek ellátva. A jegyzőkönyv másolati példánya
haladéktalanul megküldésre kerül Tesztelő részére.
2. Amennyiben a panaszkezelési tevékenységgel Tesztelő nem elégedett vagy panasza
elutasításra került, Tesztelő a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető
Testület előtt eljárást kezdeményezhet. Tesztelő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat a
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület illetékességi területről,
elérhetőségeiről.
3. A Békéltető Testület eljáró tanácsi határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a
jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. A tanács kötelezést tartalmazó
határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése
azonban kérhető a bíróságtól.
4. Amennyiben a Stop-Loss Manager panaszkezelés során megsértette a Tesztelő számára
biztosított jogszabályokat, Tesztelő a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A
járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu.
VII.

Alkalmazandó jogszabályok

• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti Megállapodások részletes
szabályairól
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
VIII.

Záró rendelkezések
Megállapodáskötést megelőző tájékoztatás a Megállapodás részét képezi és nem módosítható,
kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak. A tájékoztatási kötelezettség
teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

Kelt: Budapest, 2018 .........................

Tesztelő

Társaság

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:________________________________

Név: _______________________________

Cím:________________________________

Cím: _______________________________

Szem.ig.sz: __________________________

Szem.ig.sz:__________________________

Aláírás:______________________________

Aláírás:_____________________________

12

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Stop-Loss Manager kijelenti, Tesztelő pedig tudomásul veszi, hogy a Stop-Loss Manager által
rendelkezésre bocsátott Szoftver használata, a honlapon található tartalom, valamint a nyújtott, a
Szoftver használatához kapcsolódó oktatási információk nem minősülnek sem befektetési
tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, kriptovaluta vételére vagy eladására történő
felhívásnak, ajánlatnak, sem közvetítői és ügynöki tevékenységnek.
Stop-Loss Manager tájékoztatja Tesztelőt, hogy a kriptovalutákba történő befektetés rendkívül
kockázatos, amellyel akár befektetett tőkéje egészét is elveszítheti. A kriptovaluták jelenleg jogilag
szabályozatlan területek, amelyekre és az ebből eredő kockázatokra – pl. befektetőket védő garanciák
hiányára – többek között a Magyar Nemzeti Bank és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság is
folyamatosan felhívja közleményeiben a figyelmet.
A kriptovaluták megvásárlására egy erre szakosodott kereskedési rendszeren (tőzsdén) keresztül van
lehetőség. Tekintve azonban, hogy ezekre a tőzsdékre általában semmilyen szabályozás nem
vonatkozik, a felhasználók számára semmi sem garantálja, hogy befizetett törvényes fizetőeszközükért
cserébe valóban meg is fogják kapni a megfelelő mennyiségű kriptovalutát.
A fizetésre használható, virtuális pénztárcák bármilyen eszközön tárolhatók, így – hasonlóan más
digitálisan tárolt adatokhoz – a hozzájuk tartozó kódok esetleges feltörésével a fizetésre használható
virtuális eszköz hozzáférhetővé, így ellophatóvá válik. A pénzforgalmi szolgáltatók által üzemeltett
rendszerekkel szemben ilyen esetben semmilyen szabályozás sem védi az ügyfeleket.
Tesztelő köteles a Szoftver használata során alkalmazott virtuális szerver és a Szoftver belépési
jelszavait, kódokat - ideértve a kereskedési rendszerek interfész (API) hozzáféréseit - titkosított módon
tárolni, a kereskedésre szolgáló platformra irányadó aktuális jogszabályokról tájékozódni, különös
tekintettel arra, hogy ezek általában külföldi (akár EU-n kívüli ország) joghatósága alá esnek.
Stop-Loss Manager által továbbított a Szoftver működését, üzemeltetését szolgáló Használati
útmutatóban foglaltak (akár részbeni) Tesztelő által történő felhasználása, többszörözése, publikálása,
átdolgozása, terjesztése kizárólag Stop-Loss Manager előzetes írásos engedélyével történhet.
Tesztelő tudomásul veszi, hogy a Szoftver jelenleg BÉTA, azaz nem végleges fejlesztési szakaszban
van, így előfordulhatnak hibák a működésben, melynek eredményeként megeshet, hogy a beállított
árfolyamhoz kapcsolódóan nem pontosan vagy nem kerül aktiválásra az eladás.
Tesztelő tudomásul veszi, hogy a Stop-Loss Manager semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver
hibás működéséből adódó veszteségekért.
Kelt. Budapest, 2018 ......................

Tesztelő

Stop-Loss Manager

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:________________________________

Név: _______________________________

Cím:________________________________

Cím: _______________________________

Szem.ig.sz: __________________________

Szem.ig.sz:__________________________

Aláírás:______________________________

Aláírás:_____________________________
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