
Hungaroker.hu – Jutalékszabályzat 
Food & Money Kft. 
1111 Budapest, Budafoki út 9. 

tel.: 06-30-8371011 
 
Vásárlás 
A hungaroker.hu webáruházban rendelni csak regisztrált vásárlóink tudnak. A vásárlás folyamata 
azonban már a regisztrálás előtt elindítható. Bárki megtöltheti kosarát, majd a végén is ráér megadni a 
regisztrációhoz szükséges adatokat. 
Azon vásárlóink, akik nem kívánnak részt venni a Food & Money Kft. által nyújtott jutalék 
programban, ingyenesen regisztrálhatnak, élvezhetik a kedvezményes vásárlás valamennyi előnyét. A 
cég, a kizárólag vásárlási szándékkal regisztrálókkal szemben semmilyen kötelezettséget, vásárlási 
korlátozást, ill. kötelező vásárlást nem ír elő. 
A Food & Money Kft. kijelenti, hogy a regisztrációs adatokat bizalmasan kezeli, és a regisztrált 
személy írásos kérésére, törli őt az adatbázisból. 
Megelégedett vásárlóink akár később is csatlakozhatnak a jutalékprogramhoz, tehát számukra is 
biztosított a lehetőség, hogy ismerőseiket tájékoztassák a kedvezményes vásárlás módjáról és a 
jutalékprogramban való részvétel szabályairól, ezzel pénzkeresetet biztosítva önmaguk számára. 
 
Részvétel a jutalék programban: 
A Food & Money Kft. a hungaroker.hu webáruház vásárlóinak, a jutalékszabályzatban meghatározott 
feltételek alapján, visszatérítést fizet a saját és az általuk létrehozott vásárlói csoportjuk forgalma után.  
2010.március 21.- 2010.május 10. – kedvezményes elő-regisztrációra van lehetőség. 
Ingyenesen tud regisztrálni, s elkezdheti csoportja építését. Az elő-regisztráció letelte után csak 
rendelés leadásával tud regisztrálni a jutalék programba. 
 
Hogyan képződik a visszatérítés, és milyen feltételek mellett? 
Az a vásárló, aki részt vesz a jutalékprogramban, visszatérítést kap az általa felépített vásárlói csoport 
forgalma után, amennyiben teljesíti  az „aktív” státusz feltételeit. 
„AKTIV” státusz feltételei: 
- Saját néven leadott havi forgalma el kell, hogy érje az adott hónapban a 160 pontot  
         /A pontértékek a web áruházban a termékek mellett vannak feltüntetve./ 
- Csatlakoztasson a saját ajánlásával 3 vásárlót a csoportjába, bármely pozícióba. 

 
Megjegyzés: A Food & Money Kft. biztosít Önnek egy extra lehetőséget, hogy ne veszítse el az 
„aktivitását”, ha valamilyen okból /pl. nem tartózkodik Magyarországon/ nem tud az adott 
hónapban vásárolni 160 pontértékben. Ennek feltétele, hogy azt előre, írásban jelezze felénk, s 
utaljon át 5.000,-  /ötezer/  forintot, mint vásárlási foglalót az aktuális hónapra vonatkozóan a 
Food & Money kft. számlájára, akkor ezt a következő hónapban levásárolhatja, s így megmarad az 
„aktív” minősítése. Természetesen az így kiváltott hónapban keletkezett jutalékot csak akkor tudja 
felhasználni, ha elköltve az 5.000,- Ft. vásárlási foglalót is, eleget tesz utólag a havi 160 pontos 
vásárlási elvárásnak. 
Amennyiben a havi 160 pont értékű vásárlása ugyan nem volt meg az adott hónapban, de legalább 
5.000,- /ötezer/ forintot elköltött vagy foglalóként átutalt, kiegészítheti később is /maximum 4 
hónapon belül/ s az addig keletkezett jutalékot, utólag jóváírjuk Önnek, s így felhasználhatóvá 
válik. Addig, amíg a havi 160 pont vásárlása nem realizálódik, csak a webirodájában lévő „fel nem 
használható jutalékok” számláján követheti nyomon.  
A négy hónap türelmi idő letelte után a keletkezett jutalék nem vehető fel. 
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„Inaktív” min ősítés: 
- Addig, amíg az Ön ajánlásával nem csatlakozott 3 vásárló, Ön inaktív státuszban van. 
- Amennyiben Ön nem ad le a tárgyhónapban, minimum bruttó 5.000,- Ft. értékű rendelést, vagy 

előzetes jelzés alapján nem utal át vásárlási foglalóként 5.000,- /ötezer/ forintot, „inaktív” 
státuszba kerül.  

      Figyelem! 
- Amennyiben Ön nem teljesíti az adott hónapban az aktivitás feltételeit, nem jogosult a 

csoportja forgalma utáni visszatérítésre!   
      A saját vásárlások után mindenkor jóváírunk Önnek 4%-ot, ha rendelése alkalmanként meghaladja 
     a 200 pontot és az előrefizetést választja. 
 
- Újra aktív  státuszba szeretne kerülni, Önnek a következő 4 hónapban 160 pont/hó értékű 

rendelést kell leadnia. Nem lesz lehetősége, hogy ezt négyhavi gyűjtőben, a fentieknek 
megfelelően, egyensúlyba hozza 4 hónap alatt.  

- Amennyiben 4 hónapon keresztül folyamatosan lead 160 pont/hó rendelést, az extra lehetőséget 
ismét igénybe veheti. 

- Az inaktív státusz nem jár a már meglévő csoportja elvesztésével, a vásárló az elfoglalt 
helyét és csoportját megtartja. 

 
Csoportépítés: 
Minden vásárlónak, aki a jutalék programban részt kíván venni, lehetősége van korlátlan nagyságú 
vásárlói csoport létrehozására a feltételek teljesítése mellett. 
Közvetlen csatlakozási pontok:  
Minden vásárlóhoz közvetlenül 3 új vásárló csatlakozhat, az mindegy, hogy őket saját magunk 
csatlakoztattuk, vagy a „sponzor” vonal regisztrálta. 
Megjegyzés: A sponzor vonal által regisztrált vásárlók nem, csak a saját ajánlásunkkal bekapcsolt 
vásárlók számítanak az aktív minősítésbe. A saját ajánlással bekapcsolódott vásárlók bárhol 
elhelyezkedhetnek a csoporton belül, tehát nem szükséges, hogy közvetlenül hozzánk csatlakozzanak. 
 
A csoportok száma nincs korlátozva, csupán az, hogy egyszerre csak egy csoport építhető, és amikor a 
csoport létszáma eléri a 120 főt, Önnek lehetősége van újabb csoportot indítani, s ismét lehet 3 új 
vásárlót bekapcsolni. 
Megjegyzés: Amennyiben Ön több csoportot indított el, az aktivitás feltételeit, csak egyszer kell 
teljesíteni. 
 
Több vásárlói pozíció: 
Önnek lehetősége van, legyen természetes vagy jogi személy, egyszerre több pozíciót is birtokolni, de 
akkor a jutalék programban való részvételhez, minden pozícióban külön-külön Önnek teljesítenie kell 
az új csatlakozókra vonatkozó feltételeket. 
 
Jutalékszámítás: 
- Az aktuális visszatérítés összege mindig a csoport forgalmának /a leadott, kifizetett, átvett 

vásárlások/ függvénye. 
- A konkrét jutalék kiszámítás a hungaroker.hu webáruházban „pontérték” alapján történik. 
- Minden termék mellett található egy pontérték, mely a jutalékszámítás alapja.  
- Minden pontérték után 6,- Ft. bruttó kerül, a táblázat szerint szétosztandó jutalékalapba. 
- Az adott vásárlások után járó konkrét visszatérítésekről a cég külön elszámolásban értesíti tagjait 

e-mailben, legkésőbb következő hónap 11-ig, ill. a saját webirodájában is nyomon követheti azt. 
- A visszatérítés elszámolásban szereplő összegek bruttó /áfás/ értékek. Levásárláskor a termékek 

bruttó árát kell figyelembe venni, ill. felvételkor az áfa összegét már tartalmazzák. 
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-       Megjegyzés: Habár a jutalékalapból a saját vásárlásnál nincs visszatérítés, de a konkrét vásárlás 
összegének 4% jóváírásra kerül, amennyiben rendelése alkalmanként meghaladja a 200 pontot és a 
fizetési opcióknál az előre fizetést választja. 
 
Jutalék felvétele, adózás: 
A Food & Money Kft. a felvenni kívánt jutalékot csak hivatalos számla ellenében tudja a tagok 
bankszámlájára utalni.  
A jutalék teljes egészében levásárolható a hungaroker.hu webáruházban, s ebben az esetben nem kell 
számlát kiállítani. Levásárláskor a számla értékének 50%-ig lehet beszámítani a jutalékot 
alkalmanként. 
A tag nem alkalmazottja a Food & Money Kft.-nek, így az adózásról saját maga köteles gondoskodni. 
 
Új tag elhelyezése a vásárlói csoporton belül: 
-     Az újonnan csatlakozó vásárlót a számítógép az ajánló csoportján belül helyezi el, amennyiben  
       nem rendelkezik ajánlóval az újonnan csatlakozó, akkor a számítógép tetszőlegesen helyezi el. 
 
Tájékozódás az aktuális forgalomról, jutalékról, csoportról: 
A hungaroker.hu webáruház aktív tagjainak ingyenesen saját webirodát bocsát a rendelkezésére, ahol 
tájékozódhat: - csoportlistáról / A szabályzat elfogadásával egyidejűleg minden vásárló hozzájárul, 
hogy a hungaroker.hu webáruházban megadott adatait nyilvántarthassuk, s „sponzor” vonalának a 
csoport építéséhez szükséges adatait átadhassuk./ 
                         - forgalomról 
                          - jutalékról. 
 
Megjegyzés: Az Ön csoportjába kerülő új vásárlókról értesítést kap e-mailben 
                                                       1. a csatlakozás után /az előregisztrációs időszak alatt/ 
                                                       2. az áru átvétel után / az előregisztrációs idő letelte után/. 
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Szintek 
 

Üzleti szint 
megnevezése 

Maximális létszám 
az adott szinten 

A csoport létszáma 
összesen 

Jutalékalap 
felosztása %-ban 

0   Vásárló saját magam  - 
1 Csoportépítő 3 3 5% 
2 Csoportépítő 9 12 5% 
3 Csoportvezető 27 39 25% 
4 Csoportigazgató 81 120 15% 
5 Bronz fokozatú igazgató 243 363 15% 
6 Ezüst fokozatú igazgató 729 1092 15% 
7 Arany fokozatú igazgató 2187 3279 20% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzleti szintek: 
 
Csoportépítő:  
Az elő-regisztrációs időszakban mindenki építhet csoportot, hisz rendelés leadására nincs lehetőség, de 
ezen időszak letelte után csak az első vásárlás leadása jogosít fel a csoport építésére. 
 
Csoportvezető: 
Rendelkezik egy minimum 39 főből álló csoporttal, ahol az aktiv tagok létszáma minimum 10 fő. 
 
Csoportigazgató: 
Rendelkezik minimum 120 fős csoporttal, ahol az aktív tagok létszáma minimum 50 fő. 
 
Bronz fokozatú igazgató: 
Rendelkezik legalább 1 „csoport igazgatóval”, továbbá minimum 300 fő a csoport létszáma, melyből 
az aktív tagok létszáma minimum 100 fő. 
 
Ezüst fokozatú igazgató: 
Rendelkezik l vagy több „csoport igazgatóval”, továbbá minimum 600 fő a csoport létszáma, az aktív 
tagok létszáma minimum 200 fő. 
 
Arany fokozatú igazgató: 
Rendelkezik 1 vagy több „csoport igazgatóval” minimum 1200 fő a csoport létszáma, melyből az aktív 
tagok létszáma minimum 400 fő. 
 
 
Szabályzat érvényessége: 
A Food & Money Kft. tulajdonát képező www.hungaroker.hu  webáruházba történő regisztrációval a 
regisztráló automatikusan elfogadja a jelen szabályzatban leírtakat, egyetért velük, s az alapján jár el. 
Jelen szabályzat 2010. március 1-től érvényes, de a Food & Money Kft. fenntartja magának a jogot, 
hogy jelen szabályzatot új pontokkal egészítse ki, de ezek nem csorbíthatják a módosítás előtt 
csatlakozott tagok jogait. 
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