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MOST Közösség Szolgáltatói Szabályzat 

1. A szolgáltatói tagság feltételei 

A szolgáltatói tagság feltétele, hogy a jelentkező személy (vállalkozás képviselő) magáénak vallja a 

MOST Közösség (továbbiakban Közösség) alapelveit, elfogadja aktuális működési szabályait és erről 

szolgáltatói felvételének igénylésekor az alábbiak szerint nyilatkozzon: 

� Egyetértek a Közösség küldetésével és alapelveivel, vállalom, hogy a Közösség tagjaként és 

szolgáltatójaként ezek szellemében cselekszem. 

� Vállalom, hogy betartom a Közösség működési és etikai normáit, szabályait. Tudomásul 

veszem, hogy ezek megsértése kizárást vonhat maga után. 

� Vállalkozásom képviselőjeként vállalom, hogy rajtam kívül, a vállalkozás nevében eljáró, a 

Közösségben szolgáltatást nyújtani kívánó személyek kedvezményes tagi belépéséről (50%-os 

díj) gondoskodom, a tényleges szolgáltatási tevékenységük megkezdését megelőzően. 

� Vállalom, hogy - a bevezető ingyenes időszak (2015. június 30-ig) kivételével, - az időszakos  

aktuális szolgáltatói tagdíjat megfizetem. A tagdíjra vonatkozó információk, pl. a díj aktuális 

mértéke, kedvezmények, akciók, időszakos ingyenes tagság, stb., a 

www.mostkozosseg.hu/csatlakozas/szolgaltatok-csatlakozasa/ weboldalon kerül hivatalos 

közlésre. 

� Elfogadom, hogy a Közösség minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, amelyhez hozzájárulok 

oly módon, hogy vállalkozásommal a Közösségben nyújtott termékek, szolgáltatások 

megfelelő színvonalának megőrzéséért minden tőlem elvárhatót megteszek.  

� Vállalom, hogy folyamatosan, legalább havonta összesen 2 órában, a vállalkozás megjelölt 

szolgáltatásához ingyenes igénybevételt biztosítok, vagy rendszeresen, bizonyos mennyiségű 

- az adótörvények szerint adómentesen adható (pl. kis értékű ajándék), dolgot adományozok 

a Közösség arra igényt tartó, megfelelő eljárással kiválasztott tagjainak. 

� Elfogadom a Közösség rendszeres hírleveleit, az aktuális programokról, rendezvényekről 

szóló értesítéseket.  

� Elfogadom a Közösség weboldalához és Facebook, vagy más közösségi oldalához tartozó, 

szolgáltatóknak járó jogosultsági hozzáféréseket.  

� Elfogadom, hogy vállalkozásom tevékenysége megjelenik a Közösség webes felületein, az 

általam nyújtott termékek, szolgáltatások minősítésre kerülnek a tagok által.  

� Vállalom, hogy sem én, sem a vállalkozás nevében szolgáltató személyek nem használjuk fel a 

Közösség webes felületeit nyílt, öncélú reklámozásra, azzal nem zavarjuk a Közösség többi 

tagját. Kivételt képeznek a Közösség kifejezetten reklámozásra fenntartott felületein történő, 

megállapodáson alapuló hirdetések. 

� Vállalom, hogy működésem során a mindenkori jogszabályok szerint járok el, ennek 

megsértése kizárást vonhat maga után. Kizárólagos felelősséggel tartozom a tevékenységem 

végzését, illetve a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos interakciókat, pénzügyi fizetést 

illetően.  

 

2. A szolgáltatói tagság létrejötte 

A szolgáltatói tagság a Közösség felügyelete alatt működő, valamely webes felületen történő 

szolgáltatói regisztrációt követően, az aktuális tagdíj befizetése (kivéve bevezető ingyenes 

időszak) után jön létre. 
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3. A szolgáltató jogai 

� Létrehozhat saját profilt, vállalkozása tevékenységét megjelenítheti a Közösség webes 

felületein. 

� Meghatározott keretek között közösségi fórumokon, eseményeken bemutathatja a 

tevékenységét, termékét. 

� A képviselő és a vállalkozás közösségi tagjai kedvezményesen, egyes esetekben 

ingyenesen vehet részt a rendszeres közösségi találkozókon, előadásokon, 

rendezvényeken a meghirdetett feltételek szerint. 

� Jelentős kedvezménnyel veheti igénybe a más, minősített Szolgáltatók által kínált 

szolgáltatásokat, vásárolhat termékeket. 

� Pályázhat más Szolgáltató által kínált, ingyenes programokra, kezelésekre, illetve felkínált 

termékekre. 

� Egyedi megállapodás szerint hozzájárulhat a Közösség továbbfejlesztéséhez. 

� Rendelkezik a tagokat megillető jogokkal. 

 

4. A szolgáltató kötelezettségei 

• A Közösség szolgáltatója törekszik arra, hogy a Közösség alapelveivel összhangban és 

etikusan cselekedjen, a Közösség rendezvényein és a Közösség tagjaival való 

kommunikáció, interakciók során pedig kifejezetten így viselkedik. 

• A Közösség szolgáltatója tartózkodik attól, hogy jogszabályokba ütköző, illetve másokat 

vallási vagy politikai meggyőződésükben, vagy egyéb módon sértsen, illetve ezzel 

kapcsolatos vitát generáló kommunikációt kezdeményezzen, vagy ilyet folytasson. 

• A vállalkozásában meghatározott szolgáltatást végző személyeket nevesíti a Közösség 

webes felületén. 

• Megfizeti a tagsági időszakra esedékes szolgáltatói tagdíjat. 

 

5. A szolgáltatói tagság megszűnése 

A szolgáltatói tagság vállalkozáshoz kötött, nem ruházható át. A tagság az alábbi módokon 

szűnhet meg: 

• a szolgáltató általi lemondással, 

• az időszakos tagdíj befizetésének 30 napot meghaladó késedelme esetén, 

• a szolgáltatói szabályzatban foglalt szolgáltatói kötelezettségek súlyos, illetve kisebb, de 

többszöri megszegése esetén. 

Jelen Szolgáltatói szabályzat elfogadása egyben az 1.pont szerinti feltételek elfogadásáról szóló 

nyilatkozatnak is minősül. 


