STOP-LOSS MANAGER
SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név:

…………………………………………………………..…………………..

Lakcím:

…………………………………………………………..…………………..

Születési idő:

…………………………………………………………..…………………..

Anyja neve:

…………………………………………………………..…………………..

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………..…………………..

E-mail:

…………………………………………………………..…………………..

Telefonszám:

…………………………………………………………..…………………..

mint felhasználó, (a továbbiakban: „Felhasználó”);
másrészről
cégnév:
székhelye:
cégjegyzékszáma :
adószáma:
közösségi adószáma:

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

bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámla száma:
K&H Bank Zrt. 10401938-50526883-70701008
képviseli (név, beosztás): Pataki Gábor Péter ügyvezető
mint jogosult (a továbbiakban: „Jogosult”);
(Felhasználó és Jogosult a továbbiakban külön-külön: „Fél”, együttesen: „Felek”)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy Felhasználó a jelen szoftver felhasználási szerződést kívánja megkötni a Jogosulttal
(a továbbiakban „Megállapodás”), melynek feltételeit Felek az alábbiakban rögzítik.
1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1.1.

A Jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (az „Szjt.”) 1. §-a értelmében a StopLoss Manager Szoftvert (továbbiakban: „Szoftver”) a jelen Megállapodásban meghatározott
célra és feltételekkel engedélyezi a Felhasználónak felhasználásra.

1.2.

Jogosult jelen Megállapodás aláírásával nem kizárólagos használati jogot biztosít a
Felhasználó részére a Megállapodás 1.3. pontjában részletezett funkcióval rendelkező
Szoftverre a jelen Megállapodás hatálya és időtartama alatt. Felek megállapodnak, hogy a
Felhasználó a Szoftvert a Szoftver dokumentációjának rendeltetésével összhangban, kizárólag
a saját jelen Megállapodásban szabályozott tevékenységével összefüggésben jogosult
használni.

1.3.

A Szoftver bemutatása:
(a) a Jogosult saját fejlesztésben elkészítette a Szoftvert , amely képes online kereskedési
rendszerekhez kapcsolódni a rendszerek által biztosított interfész segítségével
(továbbiakban: „API”);
(b) a Szoftver lehetővé teszi a Felhasználó részére, hogy különböző a Felhasználó saját
döntése és kockázatvállalása alapján meghatározott és a Felhasználó által beállított
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feltételek szerint kereskedési megbízásokat rögzítsen azokban az online kereskedési
rendszerekben, amelyekben a Felhasználó saját kereskedési számlával rendelkezik és
amelyekhez a Felhasználó az API-n keresztül biztosítja a Szoftver hozzáférését;
(c) a Jogosult az általa bérelt virtuális szervereken keresztül biztosítja Felhasználó részére
a Szoftver használatát, amelyhez igény esetén technikai és a használatot elősegítő
online oktatást tart Felhasználó számára;
(d) a Felhasználó a saját ajánlatait, minden esetben saját döntései alapján, a jövőbeni
árfolyam mozgásokhoz igazodó módon rögzítheti a Szoftver segítségével;
(e) a Felhasználó a Szoftver segítségével árfolyam szinteket határozhat meg, illetve
árfolyam szinteket határozhat meg az éppen aktuális árhoz képest százalékban,
melynek eredményeként a Felhasználó döntése és utasítása szerinti automatikus
ajánlatokat vihet be azon online kereskedési rendszerekbe, melyekben előzetesen
számlát nyitott és amelyekhez a Szoftvernek hozzáférést biztosít;
(f)

Felhasználó az általa kiválasztott kereskedési rendszer(ek) – Binance, Bitstamp,
Kraken – által biztosított API hozzáférés(ek) használatával létesít kapcsolatot a Szoftver
és a kereskedési rendszer(ek) között;

(g) Jogosult a Szoftver használatához kapcsolódóan Felhasználó számára dedikált
virtuális szervertámogatást nyújt, amit a Felhasználó saját maga kezel és irányít, a
szerver adminisztrációs jelszavát a szerver használatba vételekor kötelező jelleggel
módosítja;
(h) a Szoftver a Felhasználó által paraméterezett és rögzített ajánlatokat piaci ajánlatként
aktiválja az API-kon keresztül;
(i)

2.

a Felhasználó rendelkezésére bocsátott virtuális szerveren a Felhasználó által rögzített
API hozzáférések kódoltan kerülnek tárolásra, amelyekhez a Jogosult nem fér hozzá.
Kizárólag Felhasználó jogosult az API kulcsokat kezelni, újabb API hozzáféréseket
felvenni vagy törölni. API kulcsok módosítására a Szoftver biztonsági okok miatt nem
biztosít lehetőséget.

A VIRTUÁLIS SZERVER ÉS A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK DÍJA

2.1.

A Szoftver használatának alapfeltételeként felállítandó virtuális szerverkörnyezet telepítésének
és üzemeltetésének költségét, továbbá használati díját (továbbiakban: „Virtuális Szerver
Költség”) Felhasználó a Szoftver használatának megkezdése előtt köteles megfizetni a
Jogosult részére, amelynek költsége első alkalommal 25.000,- Ft + ÁFA (azaz huszonötezer
Forint + ÁFA), amely magában foglalja a virtuális szerver első évre vonatkozó teljes körű
használatának költségét is. Ezt követően Felhasználó a Virtuális Szerver Költséget számla
ellenében évente előre köteles megfizetni, amelynek éves díja [*],- Ft + ÁFA (azaz [*] Forint +
ÁFA).

2.2.

A Szoftver használatáért a Felhasználó az általa választott használati csomag alábbiak szerint
meghatározott díját (továbbiakban: „Licencdíj”) köteles a Jogosult részére megfizetni. A
Licencdíj bruttó ellenértéke a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint kerül kiegyenlítésre,
amelynek minimum díját a Felhasználó negyedévente köteles előre, egy összegben utalással
megfizetni Jogosult részére. Az egyes Licencdíj csomagok az alábbiak:
(a)

STARTER csomag Licencdíja: a Felhasználó által választott kereskedési
rendszerekben nyilvántartott tőke USD-ben számított havi átlagának 1%-a, de minimum
5.000,- Ft + ÁFA (azaz ötezer Forint + ÁFA), egy kiválasztott kereskedési rendszerben,
maximum 5 kereskedési termék esetén használható a Szoftver.
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(b)

TRADER csomag Licencdíja: a Felhasználó által választott kereskedési rendszerekben
nyilvántartott tőke USD-ben számított havi átlagának 1%-a, de minimum 9.900,- Ft + ÁFA
(azaz kilencezerkilencszáz Forint + ÁFA), Szoftver által támogatott maximum 1
kiválasztott kereskedési rendszerben, valamennyi, az adott kereskedési rendszer által
biztosított kereskedési termék esetén használható a Szoftver.

(c)

MASTER csomag Licencdíja: a Felhasználó által választott kereskedési rendszerekben
nyilvántartott tőke USD-ben számított havi átlagának 1%-a, de minimum 19.900,- Ft +
ÁFA (azaz tizenkilencezerkilencszáz Forint + ÁFA), a Szoftver által támogatott valamennyi
kereskedési rendszerben, valamennyi, az adott kereskedési rendszer által biztosított
kereskedési termék esetén használható a Szoftver.

Amennyiben a Felhasználó által választott kereskedési rendszerekben nyilvántartott tőke
USD-ben számított havi átlagának 1%-a alapján adott hónapra számított licencdíj összege
meghaladja a vonatkozó negyedévben az adott hónapra előre fizetett minimum díj összegét,
abban az esetben az így fizetendő további Licencdíj utólag, az adott hónapot követően kerül
kiszámlázásra a Felhasználó részére.
2.3.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás hatálya alatt a Jogosult a 2.1. és a 2.2.
pontban részletezett díjakon felül semmilyen további díjat nem számít fel a Felhasználóval
szemben.

2.4.

A Felek megállapodnak, hogy Felhasználó a Szoftver használatát a Jogosult által kiállított, a
Virtuális Szerver Költség és a Felhasználó által kiválasztott csomag Licencdíja minimumának
negyedéves díjáról szóló számla megfizetését követően kezdheti meg, azzal, hogy a Virtuális
Szerver Költség Jogosult számláján történő jóváírásától számított 5. (ötödik) munkanaptól
kezdheti meg Felhasználó a virtuális szerver használatát. Amíg Felhasználó a Jogosult által
kiállított számlák ellenértékét maradéktalanul nem fizeti meg, addig a Jogosult nem köteles a
jelen Megállapodás teljesítésére, azaz a Szoftver működését támogató, a Felhasználó
számára biztosított dedikált virtuális szerver üzembe helyezésére.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS
3.1.

A Jogosult a Virtuális Szerver Költségről és a Licencdíjakról a magyar jogszabályoknak
megfelelő számlát állít ki. A Jogosult a számláit az induló díjak megfizetését követően a
Virtuális Szerver Költségről évente előre, a Licencdíj minimumáról negyedévente előre, míg a
Licencdíj minimumán felül esetlegesen fizetendő további Licencdíjról havonta utólag állítja ki,
amelyeket elektronikus úton, e-mailben küld el Felhasználó részére.

3.2.

A Virtuális Szerver Költségről, valamint a Licencdíjakról kiállított számla a beérkezését követő
8. (nyolcadik) naptári napon esedékes, amelyet a Felhasználó a Jogosult bankszámlájára
történő átutalás útján vagy bankkártyás fizetéssel köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a fizetési
határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő az ilyen
napot követő első munkanapon jár le.

4. A FELEK JOGAI
SZOLGÁLTATÁSOK
4.1.

ÉS

KÖTELEZETTSÉGEI,

A

JOGOSULT

ÁLTAL

NYÚJTOTT

Jogosult köteles a Felhasználót a jelen Megállapodásban meghatározott feltételekkel,
terjedelemmel és határidőkkel összhangban támogatni.
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4.2.

Felhasználó kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti és tudomásul veszi, hogy sem
a Jogosult, sem a Szoftver nem végez a Felhasználó részére befektetési tanácsadást,
portfóliókezelést, vagy ügynöki tevékenységet. Ennek megfelelően Felhasználó
kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a Szoftveren keresztül
végezett kereskedési tevékenységet a Felhasználó kizárólag a saját döntései alapján, a
saját üzleti kockázatára végzi.

4.3.

Felhasználó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná Szoftver
használatához kapcsolódó tevékenységét, képes az üzleti kockázatok felmérésére és
értékelésére. A Felhasználó kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy a kriptovalutákkal
való kereskedelem nem szabályozott piacon történő kereskedelemnek minősül, a kriptovaluták
piaca erősen volatilis piac, így a kriptovalutákkal való kereskedelem különösen nagy üzleti
kockázattal jár.

4.4.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szoftver használatát a tőle elvárható
gondossággal végezi, a jelszavakat biztonságos helyen, titkosított tárcában (például
1Password.com) tárolja.

4.5.

Felek megállapodnak, hogy Jogosult a jelen Megállapodás hatálya alatt a Felhasználó részére
dedikált, a Szoftver működését biztosító virtuális szervert (a továbbiakban „Virtuális Szerver”)
bocsát rendelkezésre, amelynek adminisztrációs jelszavát (Root jelszó) is átadja
Felhasználónak, amit Felhasználó az első használatkor köteles módosítani. A Felhasználó
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelszavát sem harmadik személyek, sem egyéb illetéktelen
személyek részére nem adja át, a jelszavát biztonságos helyen őrzi. A Jogosult nem felel
azokért a károkért, amelyeket a Felhasználó a jelen kötelezettsége megszegése miatt szenved
el.

4.6.

Jogosult a Szoftver kezeléséhez leírást biztosít a Felhasználó részére, mellyel a Felhasználó
a kereskedési rendszerekben történő ajánlatadási folyamatához kapcsolódó árfolyamfigyelést
és Felhasználó által beállított paraméterek esetén ajánlatadási folyamatot menedzselő
funkciókat hozhat létre. A Jogosult által készített ismertető anyagot (továbbiakban: „Használati
Útmutató”) - amely a Szoftver működéséhez szükséges tudnivalókat, szabályokat tartalmazza
- Felhasználó köteles teljes tartalmában megvizsgálni, megismerni, értelmezni, és az abban
foglalt információk alapján működtetni a Szoftvert.

4.7.

A Jogosult vállalja, hogy oktatási anyagot készít a Felhasználó részére, melyet pdf és videó
fájlformátumban bocsát Felhasználó 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 kereskedési utasítások rögzítésére, valamint a
virtuális
szerver
használatára.
Az
oktatási
anyagokat
Jogosult
a
www.stoplossmanager.com/start oldalon teszi közzé.

4.8.

Jogosult a Szoftver használatával kapcsolatos oktatási tevékenységet első sorban online a
Felhasználóval előre egyeztetett időpontban látja el.

4.9.

Jogosult a Szoftveren keresztül kezdeményezett ajánlatok eredményét, aktuális státuszait,
azok tartalmi elemeit, valamint a Felhasználó által API-kon keresztül kapcsolt portfóliók értékét
jogosult megtekinteni aggregált módon, amelyekből statisztikát készíthet. A Jogosult kijelenti,
hogy ezen tevékenysége során személyes adatokhoz nem jut hozzá.

4.10.

A Szoftver használata során a Jogosult nem hoz semmilyen kereskedési döntést a Felhasználó
helyett.
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4.11.

Jogosult köteles a jelen Megállapodásban meghatározott, a Szoftver üzemeltetéséhez
biztosított körülményeket a lehető legnagyobb szakmai gondosság mellett, mindenkori legjobb
tudásának és képességeinek megfelelően a Felhasználó javára biztosítani.

4.12.

Jogosult köteles az 1.3 pontban ismertetett Szoftvert az év minden napján, a nap 24 órájában
Felhasználó rendelkezésére bocsátani, a virtuális szerver üzemelését éves szinten legalább
98%-ban biztosítani.

4.13.

Jogosult a Szoftver esetleges további fejlesztési verzióit a jelen Megállapodás hatálya alatt
folyamatosan elérhetővé teszi a Felhasználó részére.

4.14.

Jogosult köteles Felhasználónak helytálló és teljes információt adni. Jogosult köteles a
Felhasználót a tevékenységéről és a Szoftver használattal kapcsolatban a Felhasználó írásbeli
megkeresése alapján, indokolt esetben ennek hiányában is tájékoztatni.

4.15.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver használatát Jogosult felfüggesztheti,
amennyiben Felhasználó a Licencdíj megfizetésével késedelembe esik.

4.16.

A jelen Megállapodás ideje alatt a Szoftver használatához szükséges kereskedési termékeket
Felhasználó biztosítja.

4.17.

Felhasználó köteles a Virtuális Szerver Költségről és a Licencdíjakról kiállított számlákat a
Jogosult részére megfizetni.

4.18.

Felhasználó köteles a Jogosult által Felhasználó részére rendelkezésére bocsátott Használati
útmutató alapján eljárni, és az abban meghatározott követelményeket - különös tekintettel a
jelszavakra -, továbbá az API hozzáférésekre vonatkozó szabályokat maradéktalanul
alkalmazni és betartani.

4.19.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Virtuális Szervert és a Szoftvert kizárólag
legális célokra használja, így különösen tilos a Szoftver felhasználni:
(i)

bármely olyan módon, amely megsérti az alkalmazandó helyi, nemzeti, vagy
nemzetközi jogot, vagy egyéb szabályozást;

(ii)

bármely olyan módon, amely jogellenes vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy
csalárd célja vagy következménye van;

(iii)

hogy szándékosan bármilyen olyan adatot töltsön fel a Virtuális Szerverre, amely
vírusokat, trójaiakat, férgeket, időzített bombákat, billentyűzet-leütés naplózó
programokat, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más ártalmas
programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amelyet azzal a céllal
terveztek, hogy egy számítógép szoftvereinek és hardvereinek működését
hátrányosan befolyásolja vagy egyéb módon alkalmas a Virtuális Szerver vagy a
Szoftver működésének megzavarására.

5. SZERZŐI JOG.
5.1.

A Szoftverhez és a Használati Útmutatókhoz, kapcsolódó dokumentációkhoz és oktató
anyagokhoz fűződő szerzői és szomszédos jogok a Jogosultat illetik.

5.2.

A Felhasználó jelen Megállapodás alapján kizárólag a Szoftver saját célú használatára
jogosult. A jelen Megállapodás alapján a Felhasználó nem szerez a Szoftverrel kapcsolatban
semmilyen egyéb felhasználási jogosultságot, így különösen nem szerzi meg a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ában foglalt felhasználási jogokat. Felhasználó ennek
keretében vállalja, hogy:
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(i)

a Szoftvert nem reprodukálja, nem duplikálja, nem másolja le, nem módosítja, nem
hasznosítja;

(ii)

tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely a Szoftver visszafejtésére,
visszafordítására és visszaasszemblálására irányul;

(iii)

nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szoftverbe épített védelmi megoldások,
technikai korlátozások megkerülésére irányul;

(iv)

a Szoftvert a nyilvánossághoz nem közvetíti, nem teszi közzé, nem teszi
hozzáférhetővé, harmadik személyek számára sem ingyenesen, sem ellenérték
fejében nem terjeszti;

(v)

a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott eseteket meghaladóan a Szoftvert
harmadik személyek részére nem ruházza át, nem engedi át, allicenszbe nem adja,
nem adja bérbe, kölcsönbe, haszonkölcsönbe sem ingyenesen, sem ellenérték
fejében;

(vi)

a Szoftver grafikus felhasználói interfészét (GUI) a Jogosult engedélye nélkül nem
dolgozza át és nem módosítja;

(vii)

a Szoftver nevét és a nevéhez hasonló kifejezéseket a Szoftvertől eltérő tartalom
megjelölésére nem használja.

6. JOGSZAVATOSSÁG
6.1.

Jogosult szavatol azért, hogy a Szoftverrel kapcsolatban harmadik személynek nincsen olyan
joga, - így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői
joga, szabadalma, újítása vagy védjegye) -, amely a Szoftver jelen Megállapodás szerinti
használatát akadályozná vagy korlátozná.

6.2.

A Szoftver fejlesztése során felhasznált nyílt forráskódú programok felsorolását a jelen
Megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.

7. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
7.1.

A Felek megállapodnak, továbbá Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy
amennyiben a jelen Megállapodás hatálya alatt szoftverhiba következtében
Felhasználónak árfolyam vesztesége keletkezik, annak megtérítését a Jogosulttal
szemben az utolsó 3 hónapban Felhasználó által megfizetett Licencdíjak átlagának
legfeljebb hatszorosáig követelheti.

7.2.

A Felek megállapodnak, továbbá Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
Jogosulttal szemben Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet, amennyiben a
jelen Megállapodás során szoftverhiba következtében a Felhasználó nyereséget nem
tud realizálni vagy a Licencdíj megfizetésének elmulasztása miatt a Felhasználóval
szemben a Szoftver használata felfüggesztésre kerül, és a Felhasználó által elszenvedett
árfolyamveszteség az ilyen okból bekövetkezett korlátozás következménye.

7.3.

A Felhasználó kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti és tudomásul veszi, hogy a
jelen Megállapodáshoz kapcsolódó, a Jogosult által készített Használati Útmutatók
Felhasználó általi helytelen értelmezéséből eredő téves használatért, és a téves
használatból esetlegesen felmerülő hibákból adódó árfolyamveszteségekért és nem
realizált árfolyamnyereségekért a Jogosult kizárja minden felelősségét.
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8. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA
8.1.

Felek a jelen Megállapodást az aláírásának napjától határozatlan időtartamra kötik.

9. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE
9.1.

A jelen Megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, indokolás
nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondhatja.

9.2.

Jogosult súlyos szerződésszegése esetén Felhasználó a jelen Megállapodást azonnali
hatállyal írásban felmondhatja.

9.3.

A Jogosult súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
(i)

9.4.

9.5.

a Jogosult a jelen Megállapodás szerinti valamely kötelezettségének teljesítésével 30
(harminc) napot meghaladóan késedelembe esik.

A Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén Jogosult a jelen Megállapodást azonnali
hatállyal, írásban felmondhatja. Felhasználó súlyos szerződésszegésének minősül különösen,
ha:
(i)

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

(ii)

Felhasználó a jelen Megállapodás szerinti titoktartási kötelezettségét megszegi;

(iii)

Felhasználó megszegi a jelen Megállapodásban a Szoftver használatára vonatkozó
korlátozásokat vagy egyéb módon túlterjeszkedik a jelen Megállapodásban foglalt
használati jogán.

Ha a 7.3 vagy 7.4 pontban foglalt okok közül bármelyik is fennáll, a felmondást írásban kell a
másik Féllel közölni.

10. FELEK KÉPVISELŐI, KAPCSOLATTARTÁS
10.1.

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

………………………………………………………………………..

Levelezési cím:

………………………………………………………………………..

Telefon/Fax:

………………………………………………………………………..

E-mail:

………………………………………………………………………..

Mobiltelefonszám:

………………………………………………………………………..

Telegram szoftverhez használt mobiltelefonszám,
amennyiben az eltér a fent megadott számtól: ...........................................................
10.2.

Jogosult képviselői
Név:

Trade Innovation Kft.

Levelezési cím:

1224 Budapest, III. utca 13.

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

+3612345940
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E-mail:
10.3.

info@stoplossmanager.com

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 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.

11. ÜZLETI TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM
11.1.

11.2.

A Felek megállapodnak, hogy bizalmas információnak kell tekinteni azon információkat,
amelyek az alábbi definíciónak megfelelnek: (a továbbiakban: „Bizalmas Információ”):
(i)

a Felek által jelen Megállapodás alapján rendelkezésre bocsátott információt
tartalmazó dokumentáció, szóbeli vagy egyéb nem írott információ, valamint

(ii)

minden esetben az olyan információ, amely a hatályos jogszabályok, így különösen
az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján üzleti titoknak, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján személyes adatnak, valamint a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény alapján egyedi adatnak minősül.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki arra, hogy a Felek a másik Félre vonatkozó olyan
Bizalmas Információt használjanak vagy fedjenek fel, amely:
(i)

információ köztudomású, ide nem értve, ha az átvevő Fél jogszerűtlen aktusa által
válik köztudomásúvá, vagy

(ii)

a másik Fél írásban hozzájárult az információ felfedéséhez mielőtt az információt
felfedték volna, vagy

(iii)

hatóság, vagy jogszabály előírása alapján kell az információt felfedni, amennyiben a
felfedő Fél még az információ felfedése előtt az ilyen kötelezettségről való
tudomásszerzést követő megfelelő időn belül írásbeli értesítést küld a másik Félnek
erről a kötelezettségről, és a Bizalmas Információnak csak azon részére korlátozza a
felfedést, amelynek felfedése jogi tanácsadója megítélése szerint kötelező.

11.3.

Felhasználó kijelenti, hogy a Bizalmas Információ megőrzése érdekében megtett valamennyi
a Bizalmas Információ védelméhez és a jelen 11. pontban vállalt kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges intézkedést.

11.4.

A Bizalmas Információ az azt rendelkezésre bocsátó Felet illeti meg. A jelen Megállapodásban
rögzített feladatok teljesítésekor, és/vagy az információt rendelkezésre bocsátó Fél írásbeli
kérésére a másik Fél a Bizalmas Információt tartalmazó dokumentumok minden példányát
visszaszolgáltatja az azt szolgáltató Félnek. A Fél bármikor visszaszolgáltathatja a Bizalmas
Információt, vagy annak bármely részét az azt rendelkezésre bocsátó Félnek. Az olyan
Bizalmas Információ, amely dokumentum visszaszolgáltatása vagy egyéb jelen pontban
szabályozott módon természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, jelen Megállapodás
megkötésétől számított 5 (öt) éven belül, illetve amennyiben az adott Bizalmas Információ
vonatkozásában jogszabály más időtartamot állapít meg, úgy ezen időtartam elteltéig az
átvevő Fél által fel nem használható sem saját, sem egyéb olyan célra, amely a másik Fél
érdekét sérti.

11.5.

Felek vállalják, hogy bármely, a Megállapodás hatálya alatt szerzett személyes adat
gyűjtésére, használatára, tárolására, átadására, módosítására, törlésére, feltárására és/vagy
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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 és
a 2016/679/EU rendeletet (az EU Általános Adatvédelmi Rendeletét - GDPR).
11.6.

Jogosult személyes adatokat jogosult továbbítani (papíron vagy elektronikusan) esetleges
kapcsolt vállalkozása vagy közreműködője részére olyan mértékben és célból, amennyiben az
a jelen Megállapodás teljesítése érdekében indokoltan szükséges. Az ilyen mértékű és célú
adattovábbításhoz a Felhasználó a jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul.

11.7.

Jogosult a Felhasználó személyes adatait valamely hatóság kérése alapján, vagy egyéb
esetben az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően bocsátja rendelkezésre. Kérésre
Jogosult vezetői gyakorolhatják az adatok hozzáféréséhez, kijavításához és törléséhez való
jogukat.

11.8.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Jogosult anonimizáltan, a Felhasználó
személyes adatainak ismertetése nélkül, oly módon, hogy a Felhasználóra vonatkozó
személyes adatok semmilyen formában ne kerülhessenek megállapításra vagy visszafejtésre,
a Felhasználó által használt kereskedési beállításokról és a Felhasználó által elért kereskedési
eredményekről publikációt (cikket, előadást, kiadványt) szabadon közzé tehet. Felhasználó
jelen pontban adott hozzájárulása időben és térben korlátlan és az ilyen információk és adatok
Jogosult általi felhasználása nem jelenti a jelen 11. pontban foglalt titoktartási kötelezettségek
megszegését mindaddig, amíg Felhasználó jelen pontban adott hozzájárulását a Jogosulthoz
intézett kifejezett írásbeli nyilatkozattal vissza nem vonja.

11.9.

Jogosult a Felhasználó nevét referenciaként csak Felhasználó előzetes, írásos jóváhagyása
alapján jogosult használni.

11.10.

Jogosult kijelenti és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Jogosult a Szoftver használatba adása
és a virtuális szerver Felhasználó részére történő rendelkezésre bocsátása során banktitkos
adatokhoz nem fér hozzá, ilyen adatokat nem kezel.

12. FOGYASZTÓVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
12.1.

Felhasználó 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.

12.2.

Felhasználó köteles nyilatkozni, hogy jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatosan a
Szoftver használatáról a Megállapodás megkötését megelőzően világos és közérthető
tájékoztatást kapott. A Megállapodás megkötését Megelőző Tájékoztatás jelen Megállapodás
elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi.

12.3.

Felhasználó köteles nyilatkozni, hogy jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatosan a
Jogosulttól teljes körű tájékoztatást kapott. A Kockázatfeltáró Nyilatkozat jelen Megállapodás
elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képezi.

12.4.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi törvény”) alapján a
Megállapodás teljesítésével kapcsolatos kérdéseit és esetleges panaszát a Jogosult 10.2.
pontban foglalt elérhetőségein teheti meg telefonon, munkanapokon 8 és 20 óra között vagy
e-mailben vagy postai úton. A telefonon tett panaszokat Jogosult azonnal megvizsgálja, majd
szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz
kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Felek
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel a panaszról és Felhasználó azzal kapcsolatos
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álláspontjáról. A panaszok egyedi azonosítóval lesznek ellátva. A jegyzőkönyv másolati
példánya haladéktalanul megküldésre kerül Felhasználó részére.
12.5.

Amennyiben a panaszkezelési tevékenységgel Felhasználó nem elégedett vagy panasza
elutasításra került, Felhasználó a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. Felhasználó a www.bekeltetes.hu honlapon
tájékozódhat a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület
illetékességi területről, elérhetőségeiről.

12.6.

A Békéltető Testület eljáró tanácsi határozata, illetve ajánlása nem érinti a Felhasználónak 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.

12.7.

Amennyiben a Jogosult a panaszkezelés során megsértette a Felhasználó számára biztosított
jogszabályokat, Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási
hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu.

13. KÖZREMŰKÖDŐ
13.1.

Jogosult a Szoftver fejlesztése, üzemeltetése során Közreműködő (pl. alvállalkozó)
igénybevételére jogosult. A Közreműködő igénybevételéhez Jogosult nem köteles beszerezni
a Felhasználó hozzájárulását, ugyanakkor az általa bevont Közreműködő tevékenységéért úgy
felel, mintha saját maga járt volna el.

14. ENGEDMÉNYEZÉS
14.1.

Felek a jelen Megállapodásból származó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik félre
kizárólag a másik Fél előzetes, írásos engedélye alapján engedményezhetik vagy ruházhatják
át.

15. ÍRÁSBELISÉG, MÓDOSÍTÁS
15.1.

A jelen Megállapodás írásban készült és bármely módosítása is csak írásban, a Felek
képviselői által cégszerűen aláírt formában történhet. Nem minősül a jelen Megállapodás
módosításának a Felek Megállapodásban nevesített kapcsolattartói személyeinek és
elérhetőségeinek a megváltozása.

16. TELJES MEGÁLLAPODÁS
16.1.

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.

16.2.

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.

16.3.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodásnak nem képezi tartalmát az adott üzletágban a
hasonló Megállapodás alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

10

17. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG
17.1.

Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan
volna, úgy az a többi rendelkezését nem érinti. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely
részének érvénytelenségét az illetékes bíróság megállapítja, a jelen Megállapodás valamennyi
egyéb feltétele és rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben hatályban marad, feltéve,
hogy a Felek a jelen Megállapodást az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. A Felek
minden elvárható intézkedést megtesznek azért, hogy az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan
rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely célját
és hatását tekintve leginkább megfelel az eredeti rendelkezésnek.

18. IRÁNYADÓ JOG
18.1.

A jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó.

19. MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ JOGVITÁK RENDEZÉSE, JOGHATÓSÁG
19.1.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodással összefüggésben kialakult vitájukat
elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

19.2.

Esetleges jogviták esetére – a bíróság hatáskörétől függően - a Felek kikötik a Budapesti II. és
III. Kerületi Bíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

20. A MEGÁLLAPODÁS NYELVE
20.1.

A jelen Megállapodás magyar nyelven készült és került aláírásra.

A Felek a Megállapodást elolvasták, azt kölcsönösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Budapest, 2018. szeptember .....

Felhasználó

Jogosult

Mellékletek:
1. számú melléklet: Megállapodáskötést megelőző tájékoztatás
2. számú mellékelt: Kockázatfeltáró nyilatkozat
3. számú melléklet: A Szoftver fejlesztése során felhasznált nyílt forráskódú
programok
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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: „Jogosult”) 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
Felhasználót:
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:
K&H Bank Zrt. 10401938-50526883-70701008
képviseli (név, beosztás):
Pataki Gábor Péter, ügyvezető igazgató
telefonszám:
elektronikus levelezési cím:

+36-1-234 5940
info@stoplossmanager.com

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

Szoftver használat lényeges tulajdonságai

1. Jogosult 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. A Jogosult által fejlesztett Szoftver használatához – az első díjfizetés teljesítését követően – a
Jogosult a Felhasználó részére virtuális szerver hosztingot szolgáltat, amelynek használatával
Felhasználó lehetőséget kap a Binance, a Bitstamp és a Kraken kereskedési rendszerekben
leadott ajánlatainak követésére, az árfolyamok figyelésére. A Szoftver által nyújtott szolgáltatások
a Felhasználó számára biztosított dedikált virtuális szerver támogatásával vehetők igénybe.
3. Jogosult a Szoftver használatához kapcsolódóan oktatási anyagot készít pdf és videó
fájlformátumban, amelyet a Felhasználó rendelkezésére bocsájt.
4. Jogosult a Felhasználó részére átadott virtuális szervere(ke)n keresztül biztosítja a Felhasználó
részére a Szoftver használatát, melyhez technikai és a használatot elősegítő online oktatást tart
Felhasználó számára.
5. Felhasználó a saját ajánlatait a jövőbeni árfolyam mozgásokhoz igazodó módon rögzítheti a
Szoftver segítségével.
6. A Jogosult által fejlesztett Szoftver a Felhasználó által paraméterezett ajánlatokat piaci
ajánlatként aktiválja az adott kereskedési rendszerben az API-kon keresztül.

12

7. Felhasználó a Szoftver segítségével árfolyam szinteket határozhat meg, figyelőlistákat rögzíthet,
melynek eredményeként a Felhasználó akarata és utasítása szerint automatikus ajánlatokat vihet
be kereskedési rendszerekbe.
8. A Szoftver használata során a Felhasználó rendelkezésére bocsátott virtuális szerveren a
Felhasználó által rögzített API hozzáférések kódoltan kerülnek tárolásra, ahhoz Jogosult sem fér
hozzá. Kizárólag Felhasználó jogosult az API kulcsokat kezelni, újabb API hozzáféréseket
felvenni vagy törölni. API kulcsok módosítására a Szoftver biztonsági okok miatt nem biztosít
lehetőséget.
9. Jogosult a Szoftver használati felületéhez, annak adminisztrálásához kapcsolódóan útmutatót
készít és ad át Felhasználó részére.
10. Jogosult anonimizáltan, a Felhasználó személyes adatainak ismertetése nélkül, oly módon, hogy
a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok semmilyen formában ne kerülhessenek
megállapításra vagy visszafejtésre, a Felhasználó által használt kereskedési beállításokról és a
Felhasználó által elért kereskedési eredményekről publikációt (cikket, előadást, kiadványt)
szabadon közzé tehet.
11. A Felhasználóval szemben a Szoftver használatáért a Virtuális Szerver Költségen és
Licencdíjakon kívül a Jogosult további költségeket nem számíthat el.
III.

Fizetési feltételek

1. Felhasználó a Szoftver használatának megkezdését megelőzően köteles a Virtuális Szerver
Költséget megfizetni Jogosultnak, amely 25.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonötezer Forint + ÁFA,
amely magában foglalja a virtuális szerver első évre vonatkozó teljes körű használat költségét. A
virtuális szerver első évet követő használatának éves díja [*],- Ft + ÁFA, azaz [*] Forint + ÁFA.
2. A Szoftver használatáért a Felhasználó az általa választott használati csomag alábbiak szerint
meghatározott díját (továbbiakban: „Licencdíj”) köteles a Jogosult részére megfizetni. A Licencdíj
bruttó ellenértéke a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint kerül kiegyenlítésre, amelynek
minimum díját a Felhasználó negyedévente köteles előre, egy összegben utalással megfizetni
Jogosult részére. Az egyes Licencdíj csomagok az alábbiak:
i. STARTER csomag Licencdíja: a Felhasználó által választott kereskedési
rendszerekben nyilvántartott tőke USD-ben számított havi átlagának 1%-a, de
minimum 5.000,- Ft + ÁFA (azaz ötezer Forint + ÁFA), egy kiválasztott
kereskedési rendszerben, maximum 5 kereskedési termék esetén használható
a Szoftver.
ii. TRADER csomag Licencdíja: a Felhasználó által választott kereskedési
rendszerekben nyilvántartott tőke USD-ben számított havi átlagának 1%-a, de
minimum 9.900,- Ft + ÁFA (azaz kilencezerkilencszáz Forint + ÁFA), Szoftver
által támogatott maximum 1 kiválasztott kereskedési rendszerben, valamennyi,
az adott kereskedési rendszer által biztosított kereskedési termék esetén
használható a Szoftver.
iii. MASTER csomag Licencdíja: a Felhasználó által választott kereskedési
rendszerekben nyilvántartott tőke USD-ben számított havi átlagának 1%-a, de
minimum 19.900,- Ft + ÁFA (azaz tizenkilencezerkilencszáz Forint + ÁFA), a
Szoftver által támogatott valamennyi kereskedési rendszerben, valamennyi, az
adott kereskedési rendszer által biztosított kereskedési termék esetén
használható a Szoftver.
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Amennyiben a Felhasználó által választott kereskedési rendszerekben nyilvántartott tőke USDben számított havi átlagának 1%-a alapján adott hónapra számított licencdíj összege meghaladja
a vonatkozó negyedévben az adott hónapra előre fizetett minimum díj összegét, abban az
esetben az így fizetendő további Licencdíj utólag, az adott hónapot követően kerül kiszámlázásra
a Felhasználó részére.
3. 5.000A Virtuális szerver költsége, valamint a Licencdíj bruttó ellenértéke a mindenkor hatályos
ÁFA törvény szerint kerül kiegyenlítésre, a Jogosult K&H Bank Zrt-nél vezetett 1040193850526883-70701008 számú bankszámlára történő átutalással.

IV.

Teljesítési feltételek

1. Jogosult havi rendszerességgel kimutatást küld a Felhasználó részére, amely alapján
megállapításra kerül a pontos Licencdíj, amely a Felhasználó számláján lévő tőke USD-ben
számított havi átlagának 1%-a, de legalább az adott Licencdíj csomag minimum havidíja.
2. A Jogosult a számláit az induló díjak megfizetését követően a Virtuális Szerver Költségről évente
előre, a Licencdíj minimumáról negyedévente előre, míg a Licencdíj minimumán felül esetlegesen
fizetendő további Licencdíjról havonta utólag állítja ki, amelyeket elektronikus úton, e-mailben
küld el Felhasználó részére.
V.

Megállapodás időtartama

1. Felek a Megbízási időszakot minimum 3 hónapban határozzák meg.
2. Jelen Megállapodás vonatkozásában Felhasználót a Megállapodás megkötésének napjától
számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ezen esetben a
a Felhasználó által megfizetett Szoftvertelepítési költség 100%-ban visszafizetésre kerül,
amennyiben a Felhasználó törölte a szoftverből a kereskedési rendszerekhez kapcsolódó
interfész (API) hozzáféréseit, továbbá a személyes használatára szolgáló virtuális szerver
adminisztrációs jelszavát Jogosult iránymutatásának megfelelően visszaállítja. Ezt követően
Jogosult vállalja, hogy a virtuális szerveren a Felhasználóra vonatkozó valamennyi üzletkötési
adatot törli és csak azt követően adja át más Felhasználó 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 Jogosult I. pontban
foglalt elérhetőségein teheti meg telefonon, munkanapokon 8 és 20 óra között vagy e-mailben
vagy postai úton. A telefonon tett panaszokat a Jogosult azonnal megvizsgálja, majd szükség
szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével
nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Felek haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesznek fel a panaszról és Felhasználó azzal kapcsolatos álláspontjáról. A
panaszok egyedi azonosítóval lesznek ellátva. A jegyzőkönyv másolati példánya haladéktalanul
megküldésre kerül Felhasználó részére.
2. Amennyiben a panaszkezelési tevékenységgel Felhasználó nem elégedett vagy panasza
elutasításra került, Felhasználó a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. Felhasználó 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
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határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése
azonban kérhető a bíróságtól.
4. Amennyiben a Jogosult panaszkezelés során megsértette a Felhasználó számára biztosított
jogszabályokat, Felhasználó 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. szeptember ....

Felhasználó

Jogosult

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:________________________________

Név: _______________________________

Cím:________________________________

Cím: _______________________________

Szem.ig.sz: __________________________

Szem.ig.sz:__________________________

Aláírás:______________________________

Aláírás:_____________________________
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Jogosult kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Jogosult által rendelkezésre bocsátott
Szoftver használata, a honlapon található tartalom, valamint a nyújtott, a Szoftver használatához
kapcsolódó oktatási információk (www.stoplossmanager.com/start) nem minősülnek sem befektetési
tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, kriptovaluta vételére vagy eladására történő
felhívásnak, ajánlatnak, sem közvetítői, sem ügynöki tevékenységnek.
Jogosult tájékoztatja Felhasználót, hogy a kriptovalutákba történő befektetés rendkívül kockázatos,
amellyel a Felhasználó akár befektetett tőkéje egészét is elveszítheti. A kriptovaluták és az azokkal való
kereskedelem jelenleg jogilag szabályozatlan területek, amelyekre és az ebből eredő kockázatokra –
pl. a 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 erre szakosodott kereskedési rendszereken (tőzsdéken) keresztül van
lehetőség. Tekintve azonban, hogy ezekre a tőzsdékre általában semmilyen szabályozás és hatósági
felügyelet nem vonatkozik, a felhasználók számára semmi sem garantálja, hogy a 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 üzemeltetett
rendszerekkel szemben ilyen esetben semmilyen szabályozás sem védi az ügyfeleket.
Felhasználó köteles a Szoftver használata során alkalmazott virtuális szerver és a Szoftver
belépési jelszavait, kódjait – 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) országok
joghatósága alá esnek.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet nyilvánosságában rejlő veszélyekből és az
illetéktelen behatolásból eredő veszteség kizárólag a Felhasználót terheli és ilyen esetben a
Jogosult a keletkezett veszteségekért nem vállal felelősséget.
A Jogosult által a Felhasználó részére továbbított, a Szoftver működését, üzemeltetését ismertető
Használati útmutatóban foglaltak Felhasználó általi felhasználása, többszörözése, publikálása,
átdolgozása, terjesztése kizárólag a Jogosult kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.
Felhasználó megértette és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szoftver jelenleg BÉTA verziójú, azaz
nem végleges fejlesztési szakaszban van, így előfordulhatnak hibák a működésében, amelynek
eredményeként megeshet, hogy a beállított árfolyamhoz kapcsolódóan nem pontosan vagy nem kerül
aktiválásra az eladás.
Erre tekintettel Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Szoftver hibáiból eredő
károkért a Jogosulttal szemben az utolsó 3 hónapban Felhasználó által megfizetett Licencdíjak
átlagának legfeljebb hatszorosáig követelheti.
Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy a Jogosult által használatba adott Szoftver
szolgáltatásait a fenti kockázatok ismeretében veszi igénybe.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat a Szoftver használatával és a
kriptovalutákkal kapcsolatos kereskedelem különös kockázatait tekintve csak figyelemfelhívás
és nem tartalmazza a kriptovalutákkal való kereskedelem során jelentkező valamennyi kockázat
ismertetését.
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Kelt. Budapest, 2018. szeptember .....

Felhasználó

Jogosult

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:________________________________

Név: _______________________________

Cím:________________________________

Cím: _______________________________

Szem.ig.sz: __________________________

Szem.ig.sz:__________________________

Aláírás:______________________________

Aláírás:_____________________________
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A SZOFTVER FEJLESZTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT
NYÍLT FORRÁSKÓDÚ PROGRAMOK

- FontAwesome icon set (MIT licence)
- chartJS library
- Google Fonts
- Google Charts (ezt majd szerintem kidobom, helyettesíthető mással)
- jQuery (via GoogleAPI)
- cryptowat.ch historical API
- CloudFlare chartJS hosting
- Corsanywhere Heurokapp
- Crpyto logos (nincsen használatban, de volt és jó dolog)
- Adminer 4.1.8 adatbázis kiszolgáló
- phpMyAdmin adatbázis kiszolgáló (sok verzióban)
- mongoDB adatbázis
- MySQL adatbázis környezet
- noVNC (a szervereken futó távoli kapcsolatot használja)
- WebOrigo Adminlayout 2 - CSS&HTML (commercial licence)
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