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SZÍN-HELY Hírek 
2020. I. negyedév 

                                                                  
 

I. Az Aura-Soma Academy hírei: 

1. Képzési hírek 

Mint arról korábban már többször hírt adtunk, 2018-tól megújult az Aura-Soma Akadémia 
konzulensi képézési rendszere. A képzés 3 szintes, egyenként 4 napos, és az egyes szintek között 
min 1 hónapnak kell eltelnie. Részletek az alábbi honlapokon: 

www.aura-soma.com  és  www.szin-hely.hu 

A képzés minden szintje magyarul és angolul -  elérhető a SZÍN-HELYen, a honlapon a „program 
naptás”menűpont alatt. Ha a kiadott időpontoktól eltérő időben szeretnél a tanfolyam résztvevője 
lenni, személyes e-mailben tudjuk egyeztetni a lehetőségeket. Csak a nemzetközi rendszer 
keretében képzett és a folyamatos továbbképzésben résztvevő konzulensek (practitioner) 
tarthatnak konzultációkat a nagyközönség számára, annak érdekében, hogy segítsék a klienseiket 
önmaguk jobb megértésében, a tudatosságuk növelésében, és az önértékelésük javításában. 

A képzett és akkreditált konzulensek nevei, elérhetőségük az aura-soma.com honlapon, valamint 
a facebookon is megtalálhatók.  
 
A korábbi – 2018. előtti képzésben már résztvettek számára fontos, hogy a konzulensi 
regisztrációjuk illetve a tanulmányik folytatásásnak feltétele a következő: 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.aura-soma.com/
http://www.szin-hely.hu/
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az Aura-Soma Akadémiától kapott állásfoglalás szerint a régi hallgatók csak akkor folytathatják a 

következő szinttel a tanulmányaikat, ha részt vettek (vesznek) Mike tanfolyamán az alábbi linken 

láthatók közül (vagy részt vettek korábban a Beyond Colour kurzuson). Ha ez nem történt vagy 

történik meg, akkor az új 3x4napos képzésben kell résztvenni nálam, ahhoz, hogy konzulenssé 

válhasson.( Természetesen a Szín-Helyen ilyenkor a kedvezményes  ismétlési díjat kell fizetni.) Ha 

tehát valaki 1. és 2. szintet végzett 2018. előtt, csak abban az esetben jöhet 3. szintre, ha megismétli 

az  1-es, és 2-es tanfolyamot, illetve, ha elvégzi (elvégezte ) a Beyond Colour képzést, vagy Mike 

másik tanfolyamát, ami a következő linken érhető el: 

https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/Courses_2019/Practitioner_Skills_ROW/english.html " 

2. MIKE BOOTH újra Budapesten tart tanfolyamot 2020. szeptember 24-27. 

Margitsziget – Legyél a Csillag, aki vagy....  

Ez a tanfolyam mindenki számára nyitott, vagyis nem szükséges hozzá, hogy már 

korábban valaki Aura-Soma tanfolyamot végezzen.   

Ugyanakkor a már regisztrált konzulensek, illetve a Beyond Colour –on résztvettek 

számára ez a részvétel a regisztráció megújítási feltételét teljesíti. 

Kérek mindenkit, aki tervezi a részvételt, hogy legkésőbb március 20-ig jelentkezzen, 

vagy az Akadémia honlapján, vagy a jelentkezési lapon, mivel az érdeklődést az 

Akadémia már most látni szeretné. A jelentkezéskor csak a  150 font (deposit) előleget 

kell fizetni, a részvételi díjat kedvezményesen aug 13-ig lehet befizetni, ekkor a £695.63 

(-150 deposit) fizethető, átutalással, vagy kártyával. A díj ebédet is tartalmaz a 

szállodában, a délelőtti-délutáni frissítőkön kívül. 

Az Akadémia webmailt küldött szét február 11-én, ha nem kaptad meg, szívesen továbbítom. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/Courses_2019/Practitioner_Skills_ROW/english.html
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3. BREXIT hírek 

2020. január 31-ével az Egyesült Királyság. Hivatalosan kilépett az Európai Unióból. 2020. február 
elsejétől megkezdődött az a 12 hónapos átmeneti időszak, amely alatt a UK már nem vesz részt az 
EU munkájában, de a kapcsolatokban (kereskedelem, szolgáltatások) még az EU szabályok 
érvésnyesek. 

Tekintettel arra, hogy az Akadémia és az Aura-Soma Products Ltd- (amely a termékek előállítója 
és exportőre) az Egyesült Királyságban bejegyzett társaságok, fel kell készülnünk arra, hogy 
milyen módon, feltételekkel fogunk együttműködni az átmeneti időszak lejárta (2021) után. 

Ezért írásban megkerestük az Aura-Soma-t annak érdekében, hogy tájékozódjunk a jövendő 
együttműködés feltételeiről. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a későbbiekben adnak erről 
információkat. Amint újabb ismereteink lesznek, haladéktalanul informálunk Benneteket is. 

 

 4. Konzulensi megállapodás az Akadémia és a konzulens között 

A korábbi hírleveleinkben már jeleztük azokat a követelményeket, amelyeket az Akadémia 

támaszt a Konzulensekkel szemben, és azokat a jogosultságokat amelyek a Konzulenseket illetnek 

meg az  Aura –Soma rendszerében. 

Sokan érdeklődtek ezeknek a részleteiről, értelmezéséről, ezért most egy szélesebb áttekintést 

adunk annak tartalmáról. 

Ugyanakkor sok érdeklődő jelezte, hogy bár abban a hitben volt, hogy Aura –Soma konzultáción, 

tanfolyamon vett részt, végül kiderült, a tartalmában nem azonos és a hivatalos elismerésre 

(regisztrációra) nem jogosító szolgáltatást kaptak. 

A regisztrált konzulensek természetesen tudják, és alkalmazzák ezeket az előírásokat, hiszen a 

teljes, átfogó, részletes tudnivalókat a Konzulensek és az Akadémia között létrejött Megállapodás 

tartalmazza. Ennek a Megállapodásnak az aláírása a feltétele annak, hogy valaki Aura-Soma 

Konzulensként működhessen. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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Mivel ez egy kétoldalú megállapodás, tartalmaz bizalmas információkat is, a teljes szöveg 

közreadása nem lehetséges. A fogyasztóvédelmi előírások miatt is kötelezettségünk azonban, 

hogy azokkal a részekkel megismertessük a partnereinket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 

biztosak lehessenek abban, hogy valóban az Aura-Soma rendszer szolgáltatásait (Konzultáció, 

tanfolyam) és termékeit kapják. A nyilvánossá tehető szöveget a Melléklet tartalmazza. 

A Megállapodás szövege angol, és vita esetén ez az irányadó. A mellékelt szövegben szereplő  

részletek lehetőség szerint szöveghű, de nem hivatalos magyar verzióból készültek. (A 

Konzulensek részére a teljes fordítás is elérhető a SZIN-HELY-en) 

II. Képzések a SZÍN-HELY-en 

A következő konzulensi tanfolyamok:  

Mint ahogy arra már korábban felhívtuk a figyelmet, az érvényes konzulensi képzési rendszer 
szerinti tanfolyamokra lehet jelentkezni nálam (tunde.basthy@gmail.com), vagy az Aura-Soma  
honlapján, ahonnan  a tananyagok (a tanfolyamot végzők számára magyarul) elérhetők és az 
Akadémia bizonyítványok is letölthetők. 

(Básthy Tünde tanfolyamai megtalálhatók: www.szin-hely.hu, és www.aura-soma.com (courses 
and events/ VIEW COURSES IN YOUR AREA, ill a Facebook események között) 

 

  Aura-Soma 2. szint– a második lépcső a konzulenssé váláshoz 
vezető úton: 

2020. március 16-19. (angolul) és április 2-5. (magyarul) 
 
Azoknak, akik az 1. szintet már elvégezték. 

A 2. Középhaladó szinten mélyebb megértéshez jutsz a szín és tudatosság témakörében, a 
Hármasság törvényével kapcsolatban és az öröklött tendenciákról és ezek ajándékairól, kapcsolva 
az Aura-Soma rendszerét más ősi bölcsességekhez, mint a buddhizmus, ill numerológia. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
http://www.szin-hely.hu/
http://www.aura-soma.com/
https://www.aura-soma.com/Content/viewcourseinyourarea
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.Aura-Soma 3. szint– a 3 lépcsős út befejező fázisa 

         2020. április 20-23. (angolul) és május 14-17. (magyar nyelven) 
 

 

Továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétek meg.  
E-mail cím: tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com.  
 

        
       Básthy Tünde 
      +36 20 9279960 
tunde.basthy@gmail.com 

      www.szin-hely.hu 
   www.aura-soma.com 

  

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.szin-hely.hu/
http://www.aura-soma.com/
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Melléklet 

„ 

AURA-SOMA 

 Akadémia – Konzulens  

Megállapodás 

Amely létrejött egyrészt: 

Az AURA-SOMA EDUCATION SYSTEMS LIMITED,…: „Akadémia”), másrészt 

Keresztnév: Vezetéknév: Aura-Soma azonosító:  

 

….. 

a továbbiakban (a „Konzulens” )  

között. 

Kijelentem, hogy Aura-Soma Konzulensként kívánok praktizálni a továbbiakban részletezett 

feltételeknek megfelelően. Megértettem, hogy a nyomtatvány aláírása jogilag kötelező érvényű 

szerződést hoz létre köztem és az Akadémia között. 

… 

Mivel 

A.  Az Akadémia számottevő időt és pénzeszközt fordított a Rendszer kifejlesztésére. Az 

Akadémia jogosult engedélyezni a Márkanevek használatát a Konzulensnek. 

B. A Konzulens elvégezte a szükséges képzéseket és az Akadémia tagja óhajt lenni, 

összhangban ezzel a Megállapodással és az Általános Szerződési Feltételekkel, ezért az 

Akadémiának szándékában áll elfogadni a jelentkezést. 

1. Meghatározások és értelmezések 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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2. Előfeltételek, szerződésből következő feltételek, biztosított jogok és jogfenntartások 

2.1. Előfeltétele ennek a Megállapodásnak, hogy 

2.1.a. Konzulens bejelentkezett az Akadémiára az Elsődleges Weboldalon keresztül. 

2.1.b. Konzulens elvégezte a szükséges képzéseket és megkapta az Akadémiától a 

Tanúsítványt, ezáltal Konzulensi szintet ért el. 

2.1.c. feltéve, hogy Konzulens birtokol olyan tartományneveket (domain név) és szociális 

média felhasználóneveket, amelyek tartalmazzák a Márkaneveket, a Konzulensnek 

saját költségén ezen tartománynevek és szociális média felhasználónevek tulajdonjogát 

át kell ruháznia  az Akadémiára, vagy az Akadémia által kijelölt személyre. 

2.2. .... 

2.3.  Az Akadémia kijelöli/felhatalmazza Konzulenst, hogy Jóváhagyott Konzultációk nem 

kizárólagos nyújtójaként működjön az Országban az Időszakban. Konzulens egyetért vele, 

hogy ilyen minőségben működjön összhangban az Általános Szerződési Feltételekkel és 

ezen Megállapodással. 

2.4. Az Akadémia biztosítja Konzulensnek a nem kizárólagos jogot, hogy 

2.4.a. használja a Márkaneveket összhangban az Általános Szerződési Feltételekkel és ezen 

Megállapodással. 

2.4.b. Jóváhagyott Konzultációkat nyújtson Igénybevevőknek összhangban az 

Irányelvekkel és Eljárásokkal. 

2.5. Konzulens a Jóváhagyott Konzultációkat a Konzultáció Kijelölt Helyén nyújtja. 

2.6. Miközben Az Akadémia tudomásul veszi, hogy Konzulens tágabb üzleti tevékenysége 

részeként nyújthat egyéb wellness terápiákat is, ez a felhatalmazás azzal a feltétellel jött 

létre, hogy Konzulens nem nyújt , sem saját nevében, sem más szervezet nevében 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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eljárva,olyan konzultációkat az Országban az Időszakban, amelyek megegyeznek vagy 

jelentősen hasonlítanak a Jóváhagyott Konzultációkra 

2.7. A kétségek elkerülése érdekében, Konzulens elősegíti a Jóváhagyott Konzultációkat és 

Termékeket értékesít az Igénybevevőknek összhangban a Megállapodással, az 

Irányelvekkel és Eljárásokkal. A Konzulens nincs felhatalmazva, hogy a Termékek 

általános disztribútoraként vagy viszonteladójaként járjon el. 

2.8. Az Akadémia kifejezetten fenntartja a jogot, hogy 

2.8.a. a Termékeket közvetlenül, vagy tag/leányvállalaton keresztül Igénybevevőknek 

értékesítse, ha úgy dönt. 

2.8.b. kijelöljön/felhatalmazzon más Konzulenseket az Országban, hogy elősegítsék és 

nyújtsák a Jóváhagyott Konzultációkat az Igénybevevőknek. 

2.9. Konzulens nem hatalmazhat fel semmilyen más személyt, vállalkozást vagy vállalatot, 

hogy a Jóváhagyott Konzultációkat nyújtsa, vagy a Termékeket értékesítse. 

3. Időszak és Megújítás 

3.1. A 17. Pontot (Megszüntetés) kivéve, vagy ha ez a Megállapodás másképpen nem 

rendelkezik, a Megállapodás az Időszakra szól. 

3.2. Konzulens kérheti a Tanúsítvány megújítását az Elsődleges Weboldalon keresztül, ha nem 

szegi, illetve nem szegte meg a Megállapodást az Időszak alatt. Az Akadémia megújíthatja 

a Tanúsítványt és a Megállapodást további egy évre saját kizárólagos egyoldalú döntése 

szerint. A Megállapodás megújítása az Akadémia megújításkor érvényes szokványos 

Akadémiai Megállapodás (Megújított Megállapodás) alkalmazásával történik. A 

Konzulensnek meg kell fizetnie az Akadémia részére a Tagság Megújítási Díját.  

3.3. ...... 

4. Cél és Ösztönző 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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4.1. A Konzulensnek el kell érnie a Folyamatos Szakmai Fejlődési Célt. 

4.2. ….. 

5. Konzulens Korlátozásai 

5.1. A Konzulens ezennel egyetért az Akadémiával és vállalja, hogy 

5.1.a. nem fogja a Termékeket (vagy bármely más terméket, amely versenytársa a 

Termékeknek) beszerezni Igénybevevőnek történő továbbértékesítés céljára bármely 

személytől, vállalkozótól vagy vállalattól, kivéve az Akadémia Tagvállalatát, vagy az 

Akadémia Tagvállalatának más disztribútorát, vagy az Akadémia által időről időre 

engedélyezett egyéb disztribúciós csatornát. A Termékek beszerzése bármely nem 

engedélyezett forrásból ennek a Megállapodásnak a lényeges megszegését jelenti, és az 

Akadémia választása szerint a Megállapodás azonnali megszüntetését 

eredményezheti; 

5.1.b. nem lesz érintett vagy érdekelt az Időszakban sem közvetlenül, sem közvetetten (i) 

konzultációk nyújtásában, amelyek azonosak vagy lényegesen hasonlók a Jóváhagyott 

Konzultációkhoz, vagy (ii) bármilyen termékek gyártásában, amelyek azonosak, 

versenytársak vagy hasonlóak a Termékekhez és/vagy a Rendszerhez, anélkül, hogy 

először az Akadémia Jóváhagyásával rendelkezne, az Időszakot követő 12 hónapra 

vonatkozóan; 

5.1.c. … 

5.1.d. .. nem fogja módosítani a Termékeket vagy azok csomagolását; 

5.1.e. nem fogja tudatosan eladni Termékeket bármely természetes vagy jogi személynek, 

aki nem Igénybevevő; 

5.1.f.  nem fogja magát az Akadémia ügynökének feltüntetni semmilyen célból; 

5.1.g. nem fog elkötelezettséget vállalni az Akadémia terhére; 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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5.1.h. nem fog feltételt vagy garanciát nyújtani az Akadémia nevében; 

5.1.i. nem fogja bármiféle módon képviselni az Akadémiát; 

5.1.j. nem fogja elkötelezni az Akadémiát bármely szerződésben; 

5.1.k. nem fog az Akadémia Hozzájárulása nélkül bármiféle ígéretet tenni vagy garanciát 

vállalni a Termékekre vonatkozóan azokon túl, amelyeket az Anyagok tartalmaznak, 

vagy más módon az Akadémia nevében bármely kötelezettséget vállalni; 

5.1.l. nem fogja az „Aura-Soma” szavakat, vagy ezekre emlékeztető szavakat használni 

vállalkozás vagy kereskedelmi név részeként az Akadémia Hozzájárulása nélkül, sem 

az Időszak alatt, sem ezen Megállapodás megszüntetése után, és eleget fog tenni az 

üzleti vállalkozások nevére vonatkozó jogszabályoknak az Országban. A Konzulens 

felszólításra visszavonhatatlan meghatalmazást ad, garantálva az Akadémiának a 

teljes felhatalmazást a Konzulens vállalkozásának neve megváltoztatására abban az 

esetben, ha a Konzulens nem tesz eleget ezen pont előírásainak. 

6. Konzulens Kötelezettségei 

6.1. Konzulens megegyezik az Akadémiával és vállalja, hogy az Időszak alatt 

6.1.a. saját költségén kitűnő állapotban tartja a kapott Termékeket, és biztosítja, hogy a 

Termékek megfelelő biztonsággal legyenek tárolva az Országban; 

6.1.b. a Jóváhagyott Konzultációkat az indokolt gondossággal és szaktudással nyújtja 

összhangban az Irányelvekkel és Eljárásokkal. Konzulens a saját költségén (i) a Jogi 

Előírásoknak való megfelelés érdekében azokhoz igazítja az Anyagokat, és (ii) az 

Előírásoknak megfelelően előállít olyan további anyagokat, amelyek szükségesek a 

Jóváhagyott Konzultációk nyújtásához és/vagy a Termékek értékesítéséhez, 

amennyiben azokat az Anyagok nem tartalmazzák. Az Akadémia nem garantálja, 

hogy az Anyagok megfelelnek az adott Országban történő használatnak; 
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6.1.c. biztosítja, hogy minden Konzulens kitölt és visszajuttat az Igénybevevőnek egy 

konzultációs lapot az Irányelvek és Eljárások által előírt módon; 

6.1.d. minden tőle telhető erőfeszítést megtesz, hogy népszerűsítse a Jóváhagyott 

Konzultációkat, a Termékeket és a Rendszert az Országban; 

6.1.e. ..... 

6.1.f. minden ésszerű lépést megtesz, hogy világossá tegye, hogy Konzulens egyike az 

Akadémia független Konzulenseinek, és semmilyen egyéb kapcsolatban nem áll az 

Akadémiával; 

6.1.g. láthatóan elhelyezi az érvényes Tanúsítványát a Praktizálás Helyén, hogy az 

Igénybevevők meggyőződhessenek a Konzulens elért tanfolyami szintjéről. 

6.1.h. fogadja az Akadémia képviselőinek látogatását a Praktizálás Helyén előzetes 

bejelentés nélkül, minőségbiztosítási ellenőrzés céljából; 

6.1.i. haladéktalanul írásban értesíti az Akadémiát bármely harmadik fél részletes adatairól 

(ide nem értve a felhatalmazott disztribútorokat, a Konzulenseket vagy a tanárokat), 

akik szándékoznak vagy kínálják (i) eladásra, vagy más módon a Termékeket, hasonló 

vagy versenytárs termékeket, vagy (ii) konzultációkat nyújtanak, amelyek 

megegyeznek, vagy jelentősen hasonlítanak a Jóváhagyott Konzultációkra az 

Országban; 

6.1.j. csak olyan Igénybevevőnek adja el a Termékeket, aki részt vett a Konzulens által 

nyújtott konzultáción az Országban.  A Konzulens gondoskodik róla, hogy a 

Termékekre vonatkozó saját eladási feltételei az Igénybevevők felé megfeleljenek a 

Jogi Előírásoknak (ideértve a vonatkozó fogyasztóvédelmi törvényeket), és 

megfelelnek az Akadémia bármely iránymutatásának, amelyet az Irányelvek és 

Eljárások dokumentumban közzétesz. 

7. Az Akadémia kötelezettségei 
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7.1. Az Akadémia beleegyezik és vállalja, hogy 

7.1.a. ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy Tagvállalata szállítsa a Termékeket a 

Konzulensnek az Igénybevevőknek történő továbbértékesítés céljából, a Szállítási 

Feltételekkel összhangban; 

7.1.b. biztosítja az erőforrásokat, amelyek szükségesek a Jóváhagyott Konzultációk 

nyújtásához, és értesíti a Konzulenseket a Jóváhagyott Konzultációk bármiféle 

változásáról; 

7.1.c. lehetővé tesz a Konzulensnek egy offline és/vagy online folyamatos Szakmai 

Fejlődési Programot, elsőbbségi foglalást beleértve; 

7.1.d. … 

7.1.e.  díjmentesen hozzáférést biztosít a Konzulensnek az Anyagokhoz (beleértve a 

fordításokat, ha elérhetőek) valamint az Irányelvekhez és Eljárásokhoz az Elsődleges 

Weblapon keresztül; 

7.1.f. feltünteti a  Konzulenst az Elsődleges Weblap listáján, feltéve, hogy a Konzulens 

megadja a hozzájárulását az Elsődleges Weblap tagsági szekciójában. 

8. Termékek szállítása 

8.1. Az Akadémia Tagvállalata biztosítja a Termékeket a Konzulensnek a Szállítási 

Feltételeknek megfelelően; 

8.2. A Konzulens jogosult Termékeket vásárolni az Akadémia felhatalmazott disztribútoraitól 

az Országban, a disztribútorok szokásos szállítási feltételei szerint. 

9. Fizetés 

9.1. …. 
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10. Marketing, ideértve az online tevékenységeket 

10.1. A Jóváhagyott Konzultációk promóciójával és marketingjével összefüggésben  a  

Konzulens: 

10.1.a. A 6.1.(b) pont szerint csak az Anyagokat használja minden leendő Igénybevevővel 

kapcsolatos kommunikációhoz az Országban (beleértve a levelezést, sajtót, internet 

kampányokat vagy bármely más médiát). A Konzulens elfogadja, hogy teljes 

mértékben megfelel az Irányelveknek és Eljárásoknak; 

és 

10.1.b. saját költségén biztosítja, hogy az Anyagok (beleértve bármely fordítást) 

megfeleljenek az összes alkalmazandó Jogi Előírásnak a hirdetésre tekintettel, és 

elfogadja, hogy az Akadémia kérésére azonnal beszünteti a hirdetés bármely formáját, 

amelyet az kifogásolhatónak ítél. 

10.2. A kétségek elkerülése érdekében, a Konzulens nem jogosult hirdetni vagy eladni a 

Jóváhagyott Konzultációkat vagy más módon promótálni a Termékeket és a Rendszert 

olyan weboldalon vagy szociális média oldalon, amely a Márkaneveket a domain névben 

vagy a felhasználónévben alkalmazza. Ha azonban a Konzulens hirdetni és/vagy 

promótálni kívánja a Jóváhagyott Konzultációkat és Termékeket a saját weboldalán („a 

Konzulens Weboldala”) és/vagy a Konzulens saját szociális média oldalain („a Konzulens 

Szociális Média Oldalai”), a Konzulensnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek: 

10.2.a. A Konzulens 

10.2.a.i. a Konzulens Szociális Média Oldalait csak az Irányelvek és Eljárások által 

felsorolt szociális média platformon működtetheti. 

10.2.a.ii. nem használhatja az Aura-Soma vagy bármely hasonló nevet a Konzulens 

Weboldala domain nevében. 
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10.2.a.iii. nem használhatja az Aura-Soma vagy bármely hasonló nevet a 

felhasználónévben a Konzulens Szociális Média Oldalain. 

10.2.a.iv. biztosítja, hogy azok a lapok/szekciók, amelyek hivatkoznak a Jóváhagyott 

Konzultációkra, feltüntetik a Termékeket és hivatkoznak a Rendszerre a 

Konzulens Szociális Média Oldalain és a Konzulens Weboldalán, konzisztensek 

legyenek az Irányelvekkel és Eljárásokkal, hogy az Akadémia fenntartsa a 

disztribútori hálózat egységes arculatát. 

10.2.b. A Konzulens gondoskodik róla, hogy weboldalán legyen hiperhivatkozás az 

Elsődleges Weboldalra, valamint minden más harmadik félre mutató 

hiperhivatkozásnak helyénvalónak kell lennie és összhangban kell állnia az 

Irányelvekkel és Eljárásokkal. A Konzulens az Akadémia Jóváhagyása nélkül nem 

alkalmazhat ún. deep linking, framing, wordstuffing vagy egyéb olyan technikákat, 

amelyeket az Irányelvek és Eljárások részletez. 

10.2.c. … 

10.2.d. A Konzulens egyetért azzal, hogy az e-kereskedelem gyorsan fejlődő terület, és 

ennek a pontnak a kikötéseit szükséges lehet módosítani a jövőben, illetve az 

Irányelvek és Eljárások az internet használatával kapcsolatos irányelveket vezethet be. 

Az ilyen módosítások vagy irányelvek az Akadémia részéről történő bevezetése esetén 

a Konzulens elfogadja, hogy azok rá nézve jogilag kötelező erővel bírnak. 

10.2.e. A Konzulens elismeri az Akadémia azon jogát, hogy üzleti tevékenységét az 

interneten keresztül területi korlátozás nélkül folytassa. 

10.3. Ha a Konzulens tranzakciós funkciót kíván működtetni a Konzulens Weboldalán a 

Termékek értékesítése céljából, akkor először meg kell kapnia az Akadémia Jóváhagyását 

(az Irányelvekkel és Eljárásokkal összhangban) a javasolt kinézet, benyomás és a Termékek 

a Konzulens Weboldalán történő megvásárlásával kapcsolatos vásárlói élmény 

vonatkozásában.  
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10.4. A Konzulens nem teheti elérhetővé a Termékek megvásárlását semmilyen harmadik 

fél által üzemeltetett e-kereskedelmi platformon, az Akadémia Jóváhagyása nélkül. Az 

Irányelvek és Eljárások további információkat tartalmaz ebben a vonatkozásban. 

10.5. A Konzulens vállalja, hogy nem tesz hirdetési ajánlatot a Márkaneveket használva 

keresőszóként  az Akadémia Jóváhagyása nélkül. Az Irányelvek és Eljárások további 

információkat tartalmaz ebben a vonatkozásban. 

11. Jelentések, Könyvek és Nyilvántartások 

11.1. A Konzulens teljes körű nyilvántartásokat vezet a konzultációs lapokról, és az 

Akadémia kérésére, a nyilvántartások másolatát átadja az Akadémiának. 

11.2. A Konzulens teljes körű, valós és korrekt könyvelést és nyilvántartásokat vezet és 

tart fenn székhelyén a Jóváhagyott Konzultációk és Termékek disztribúciójára, 

marketingjére és értékesítésére, valamint ezen Megállapodás teljesítésére vonatkozóan.  

........ 

11.3. ...... 

12. Szerzői jog 

12.1. Az Irányelvek és Eljárások, Anyagok szövegére (beleértve abból bármely fordítást 

és/vagy adaptációt), képekre és az Akadémia által biztosított bármely dokumentumra, 

minden azokban foglalt titkos vagy Bizalmas Információra vonatkozó szerzői és összes 

egyéb jogok az Akadémia tulajdonát képezik. A Konzulens elfogadja, hogy nem készít 

másolatot az Akadémia által biztosított Irányelvekről és Eljárásokról, Anyagokról, 

képekről és más dokumentumokról, nem teszi közzé semmiféle tartalmukat egyetlen más 

félnek sem, és a Konzulens vállalja, hogy semmilyen közvetlen vagy közvetett módon nem 

használja őket másként, mint ami összhangban áll ezzel a Megállapodással. 

12.2. Az Akadémiát illeti az összes vagyoni, szerzői, és egyéb szellemi tulajdonjog a 

Konzulens által ezzel a Megállapodással összhangban előállított anyagokra vonatkozóan 
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(beleértve bármely fordítást és adaptációt az Anyagokból), amely vagyoni, szerzői és 

egyéb jogokat a Konzulens ezennel tényleges tulajdonosként az Akadémiának átengedi. 

12.3. ...... 

12.4. ........ 

13. A Márkanevek/Védjegyek és a Szellemi Tulajdon 

13.1. Az Akadémia felhatalmazza a Konzulenst, hogy nem kizárólagos alapon használja a 

Márkaneveket a Megállapodásból fakadó kötelezettségeivel kapcsolatban, de csak olyan 

módon és azokkal a korlátozásokkal, amelyeket ez a Megállapodás előír az Irányelveknek 

és Eljárásoknak megfelelően.  

13.2. A Konzulensnek eleget kell tennie az alábbi kötelezettségeknek: 

13.2.a. Konzulens vállalja, hogy nem tesz semmi olyat, ami kárt okozna az Akadémia 

Márkanevei jó hírének vagy sértené az Akadémia hírnevét, és a Konzulens nem tesz 

semmi olyat, ami szégyent hozna a Márkanevekre; 

13.2.b. A Konzulens nem használ az Akadémia Jóváhagyása nélkül a Termékekkel és a 

Jóváhagyott Konzultációkkal kapcsolatban egyéb más márkát, mint a Márkaneveket; 

13.2.c. A Konzulens haladéktalanul és teljes körűen értesíti az Akadémiát a szellemi 

tulajdonát sértő bármely bekövetkezett, fenyegető vagy vélelmezhető 

szabálytalanságról, ami a Konzulens tudomására jut, ........; 

13.2.d. A Konzulens semmilyen körülmények között nem kérelmezi a bejegyzését márkának 

vagy védjegynek a Márkanevek vagy bármely részük, vagy eredetinek látszó 

utánzatuk vonatkozásában; 

13.2.e. ......; 

13.2.f.       ......; 
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13.2.g. Konzulens nem használhatja a Márkaneveket, hogy bármiféle adósságot vagy 

kötelezettséget vállaljon az Akadémia nevében; 

13.2.h.      ........; 

13.2.i.       ........; 

13.2.j.     A Konzulens Jóváhagyás nélkül nem változtat meg, nem tesz olvashatatlanná, 

nem távolít el semmiféle hivatkozást a Márkanevekre vagy az Akadémiára a 

Termékeken vagy azok címkéin és csomagolásain; és 

13.2.k. ........ 

14. Bizalmas információk 

14.1. A Konzulens a Megállapodás tartama alatt és után megvédi a Bizalmas 

Információkat, és gondoskodik róla, hogy az alkalmazottai, tisztségviselői, ügynökei és 

szerződéses partnerei megvédjék a Bizalmas Információkat az engedély nélküli 

felhasználástól, terjesztéstől, közzétételtől, olyan fokú gondossággal (de legalább az 

ésszerűen elvárható gondossággal), amilyennel a Konzulens a saját hasonló jellegű 

bizalmas információit védi. 

14.2. A Konzulens csak azokkal az alkalmazottakkal, tisztségviselőkkel, ügynökökkel és 

szerződéses partnerekkel oszthatja meg a Bizalmas Információkat, akiknek azokat 

ismerniük kell, és legalább olyan korlátozó mértékben kötelezettek a titoktartásra, mint 

amit ez a 14. pont előír. 

14.3. Minden ilyen Bizalmas Információkat megkapó féllel ismertetni kell Konzulens 

ebből a Megállapodásból fakadó kötelezettségeit. 

14.4. A Bizalmas Információkat csak arra a célra lehet felhasználni, hogy a Konzulens 

gyakorolhassa a jogait és eleget tehessen a kötelezettségeinek ebből a Megállapodásból 

fakadóan. 
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14.5. Miközben eleget tesz a Megállapodásból fakadó kötelezettségeinek, a Konzulens 

tudatában van annak, hogy az Akadémia nem kíván a Konzulenstől semmi olyan 

információt kapni, amely bizalmasnak minősül és/vagy a Konzulens tulajdona és/vagy 

bármely harmadik fél tulajdona, és a Konzulens nem ad át ilyen információt. 

14.6. A Konzulens elismeri és elfogadja, hogy a Megállapodás végrehajtása során kapott 

Bizalmas Információk az Akadémia egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezik. A 

Bizalmas Információk bármely engedély nélküli használata jogtalan, jóvátehetetlen kárt és 

veszteséget okoz az Akadémiának, és az ilyen Bizalmas Információk védelme alapvető az 

Akadémia folyamatos sikeréhez. 

14.7. ........ 

15.  Garanciák  

15.1. Konzulens szavatolja az Akadémiának, hogy az aláírás időpontjában: 

15.1.a. A Konzulens nem fizetésképtelen, nincs csődben, és nincs tudomása olyan 

körülményről, amely feljogosítana bármely hitelezőt, hogy felszámolót/vagyonkezelőt 

nevezzen ki, vagy felszámolási eljárást kezdeményezzen, vagy bármely egyéb jogot 

gyakoroljon a Konzulens vagyona/eszközei fölött. 

15.1.b. A Konzulensnek minden joga meg van, hogy szerződjön/megkösse ezt a 

Megállapodást, és az Országban a megfelelő hatósági engedélyek birtokában van, és 

minden joga meg van hozzá, hogy éljen a Megállapodásból származó jogaival, illetve 

eleget tegyen az ebből fakadó kötelezettségeinek az Országban. 

15.1.c. A Konzulens legjobb tudomása szerint nincsenek folyamatban olyan cselekmények, 

perek, panaszok/kérelmek, vizsgálatok, függőben lévő vagy fenyegető eljárások, 

megállapodások vagy intézkedések, amelyek ütközhetnek vele, lényegesen 

korlátozhatják vagy csorbíthatják a Konzulens képességét a Megállapodásban vállaltak 

teljesítésére. 
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16. Felelősség 

16.1. ..  

17. Megszüntetés 

17.1. Ha a Konzulens olyan módon szegi meg a Megállapodást, ami jóvátehető, Az 

Akadémia csak abban az esetben szüntetheti meg a Megállapodást, ha a Konzulens az 

Akadémia írásbeli felszólításától számított 30 napon belül nem teszi jóvá a 

szerződésszegést. 

17.2. Ha a Konzulens olyan módon szegi meg a Megállapodást, ami (i) nem tehető jóvá, 

vagy (ii) technikailag jóvátehető, de az Akadémia egyoldalú döntése szerint 

lényeges/jelentős, az Akadémia azonnali hatállyal írásban megszüntetheti a 

Megállapodást. 

17.3.  A kétségek elkerülése érdekében, a Megállapodás 17.2 pontjának megfelelő lényeges 

szerződésszegést jelent: 

17.3.a. a titoktartás megszegése; 

17.3.b. az adatvédelmi kötelezettségek megszegése;  

17.3.c. a Márkanevek használatához fűződő kötelezettségek megszegése; 

17.3.d. a Termékek értékesítéséhez, a Jóváhagyott Konzultációk nyújtásához, a 

Márkanevekhez kapcsolódó kötelezettségek megszegése; 

17.3.e. a Konzulensnek versenytárs üzleti vállalkozásban való érdekeltségéhez kapcsolódó 

kötelezettségek megszegése; 

17.3.f.           a Konzulens halála, cselekvőképtelensége, fizetésképtelensége, a Konzulens 

ellen csőd/felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve ha úgy ítélhető meg, hogy a 
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Konzulens nem képes eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, vagy bármi az 

előbbieknek megfelelő helyzet bármely jog alapján bármelyik joghatóság előtt. 

17.4. a 17.1 pont céljából a szerződésszegés akkor tekinthető jóvátehetőnek, ha Konzulens 

meg tud felelni az összes kérdéses feltételeknek a teljesítésre fordított időtől eltekintve, 

feltéve, hogy nem a teljesítés ideje maga a lényegi körülmény. 

17.5. ....... 

18. A Megszüntetés következményei 

18.1. A Megállapodás bármely okból történő megszüntetése vagy lejárata esetén: 

18.1.a. a Konzulens 

18.1.a.i. azonnal beszünteti a Jóváhagyott Konzultációk nyújtását; és 

18.1.a.ii. …. 

18.1.b. …. 

18.1.c. . 

18.1.d. .. 

18.1.e.          A fentieket kivéve a Konzulensnek a továbbiakban nincs joga a Termékeket 

importálni, eladni vagy kezelni, és a Márkaneveket használni a Megállapodás 

megszüntetését követően; 

18.1.f. …. A Konzulens beszünteti a Termékek promótálását, marketingjét és hirdetését, a 

Márkanevek használatát, …; 

18.1.g. ...    . 

18.2. ….. 
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18.3. …. 

19. Jogszabályi megfelelés 

19.1. A Konzulens vállalja, hogy megfelel az összes Jogi Előírásoknak, amelyek a 

Megállapodással szabályozott kapcsolatokra és tranzakciókra vonatkoznak. 

19.2. A Konzulens vállalja, hogy teljes mértékben megfelel az Akadémia Irányelveinek és 

Eljárásainak. 

20. Adatvédelem 

20.1. Meghatározások: Ebben a pontban a következő kifejezések az alábbiakat jelentik: 

(i) „adatkezelő”,”adatfeldolgozó”, „adat tulajdonos”, „személyes adat”,  

„kezelés/feldolgozás” kifejezések az EU GDPR által meghatározottakat jelentik; és 

(ii) „az Alkalmazandó Adatvédelmi Törvény” világszerte jelenti az adatvédelmi és privát 

szféra védelmét szolgáló törvényeket és szabályozásokat, amelyek a kérdéses személyes 

adatokra alkalmazandók, beleértve (ahol alkalmazandó) az EU GDPR-t. 

(iii) Az EU GDPR (i) 2018.05.25 előtt az Európai Parlament és Tanács 95/46/EC 

direktíváját jelenti,  (ii) 2018.05.25 után az Európai Parlament és Tanács 2016/679 

szabályozását jelenti,  (iii) az EU 2002/58/EC e-Privacy direktíváját jelenti, és  (iv) az 

összes alkalmazandó nemzeti adatvédelmi törvény jelenti  (i), (ii), (iii) értelmében, az 

esetleges kiegészítésekkel vagy helyettesítésekkel együtt. 

20.2. A felek kapcsolata: Az Akadémia (az adatkezelő) kijelöli a Konzulenst, mint 

adatfeldolgozót, hogy kezelje azokat a személyes adatokat, amelyek tárgyai a 

Megállapodásnak (az „Adat”). Minden félnek meg kell felelnie az Alkalmazandó 

Adatvédelmi Törvény követelményeinek. 

20.3. …. 

20.4. ... 

20.5. ... 
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20.6. Biztonság: Az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési lépéseket tesz, hogy 

megvédje az Adatot (i) a véletlenszerű vagy törvénytelen megsemmisüléstől, és (ii) 

adatvesztéstől, módosítástól, engedély nélküli közzétételtől vagy hozzáféréstől (Biztonsági 

Incidens). 

20.7. ... 

20.8. ... 

20.9. ... 

20.10. .. 

20.11. ….  

21. Általános kikötések 

21.1. ...... 

21.2. Nyelv: Ez a Megállapodás angol nyelven készült. Bármely nyelvi fordítás esetén az 

angol szöveg az irányadó. Minden felszólítás, értesítés és egyéb kommunikáció angolul 

történik a Megállapodás alapján. Minden jogi eljárás angol nyelven zajlik. 

21.3. Vis major: Egyik fél sem sérti meg a Megállapodást, vagy felelős a végrehajtás vagy 

kötelezettség késedelméért, ha ez a késedelem vagy mulasztás olyan események, 

körülmények vagy okok következménye, amelyek ésszerű ellenőrzési körén kívül esnek. 

Ilyen körülmények esetén az érintett fél jogosult a határidő ésszerű meghosszabbítására, 

hogy eleget tehessen a kötelezettségeinek. Ha a késedelem vagy nem teljesítés 60 napig 

fönnáll, a nem érintett másik fél 10 napos határidővel írásban felmondhatja a 

Megállapodást. 

21.4. Átruházás 

21.4.a. … 
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21.4.b.  Ez a Megállapodás a Konzulens személyéhez kötődik, aki jóváhagyás nélkül nem 

engedményezheti, terhelheti meg (a készletekre vonatkozó zálogjog kivételével) vagy 

idegenítheti el bármely jogát, nem ruházhatja át bármely kötelezettségét. 

21.5. … 

21.6. …  

21.7. … 

21.8. ... 

21.9. ….  

21.10. .. 

21.11. Értelmezések és Visszaigazolások 

„ 
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