
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

A h1000.hu (havi1000.hu) egy olyan internetes felület, amelynek célja, hogy az adományozók 
a weboldalon megadott kategóriákban rendszeres támogatásban részesíthessenek jótékonysági 
szervezeteket. Jelen ÁSZF az oldal felhasználásának feltételeit tartalmazza.  

1. Az oldal üzemeltetője 

HR Média Bt.  

Székhelye és postai címe: 1174 Budapest, Erdődűlő u. 15.  

Cégjegyzékszáma: 01-06-748289 

Adószáma: 21182037-1-42 

E-mail címe: kerdes@h1000.hu 

 

2. Fogalmak az ÁSZF-ben 

Adományozó: Olyan személy, aki egy választott jótékonysági szervezet részére a h1000.hu 
oldalon keresztül pénzt (adományt) küld, ezzel elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt 
feltételeket. 

Adományozás: a jótékonysági szervezetek rendszeres támogatása, amely havonta, 
automatikusan kerül levonásra az Adományozó bankkártyájáról – visszavonásig. A 
támogatási összeg 100%-ban és közvetlenül a jótékonysági szervezet számlájára kerül. Az 
oldalon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben a Barion Zrt.(www.barion.hu) által 
üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik. 

Adományozói portfólió: Az Adományozó által havi rendszeres támogatásra kiválasztott 
jótékonysági szervezetek összessége. A portfólió összetétele havonta változtatható, a 
rendszeres (havi) támogatás összege minimum 1000 Ft/hó. A minimális 500Ft/hó támogatás 
esetén legalább 2 szervezetet kell választani. 

Adatvédelem: a h1000.hu oldal aktuális Adatvédelmi szabályzata elérhető a honlapon. A 
támogatott jótékonysági szervezetek nem kapnak adatot a támogatókról.  

Aktiválás: A jótékonysági szervezet által a h1000.hu oldalra feltöltött adatokat az üzemeltető 
láthatóvá teszi, amellyel elindul az adománygyűjtés. Az aktiválást követően a megjelenítést az 
oldal üzemeltetője szüneteltetheti, majd újraindíthatja saját belátása szerint, amelyről értesíti a 
szervezetet. 

Felhasználó: jótékonysági szervezet, látogató, adományozó 

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy. 

Jótékonysági szervezet: olyan Magyarországon nyilvántartásba vett nonprofit alapítványok, 
egyesületek, szervezetek, amelyek a h1000.hu oldalon keresztül is szeretnének adományokat 
gyűjteni. 

Pénzügyi szolgáltató: Barion Zrt. (www.barion.hu) 

http://www.barion.hu/


Regisztráció:  
(1) Az Adományozók a Facebook, illetve a Google applikációval tudnak regisztrálni a 
honlapon, vagy direkt módon az e-mail címet megadva és jelszót választva.  
(2) A Jótékonysági szervezetek egy speciális linkre kattintva tudják feltölteni profil 
adataikat, amelyek az Aktiválás után lesznek láthatóak. Az adománygyűjtéshez minden 
szervezetnek Barion regisztrációra lesz szüksége. A szervezet regisztrálása és aktiválása nem 
jelent azonnali és folyamatos megjelenést. A h1000.hu oldal egyszerre maximum 36 
szervezetet jelenít meg, ezért üzemeltetője saját döntése alapján aktiválja vagy szünetelteti a 
szervezetek megjelenítését. 

Üzemeltető: az oldal üzemeltetője (lásd 1. pont), amely összeköti az Adományozókat és a 
Jótékonysági szervezeteket. 

 

3. Az ÁSZF elfogadása, hatálya: 

3.1. A Felhasználók a h1000.hu oldal használatával jelen ÁSZF-et elfogadják. 
3.2. Az adományozó a fizetés indításával tudomásul veszi, hogy az általa választott 

jótékonysági szervezetek felé havi rendszerességgel folyamatos támogatást nyújt, amelyet 
a bakkártyájáról a Barion rendszer közvetlenül a szervezet felé utal. A fizetések a 
megbízás visszavonásáig teljesülnek. 

3.3. A jótékonysági szervezetek a regisztrációval tudomásul veszik, hogy az adományozóktól 
rendszeres pénzbeli támogatást kapnak a h1000.hu oldalon keresztül. Az oldal 
üzemeltetője a közvetítői tevékenységért külön szerződésben szabályozott feltételekkel és 
mértékben marketing hozzájárulást számláz a szervezet felé. 

3.4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármely felhasználót a szolgáltatásból kizárjon. 
3.5. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül 

a Felhasználók egymás felé nem érvényesíthetnek jogokat. 
3.6. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a h1000.hu oldal szolgáltatásait bármikor 

beszüntesse. 
3.7. Üzemeltető kizár minden kártérítési igényt, amely rajta kívül álló okból bekövetkező 

problémákért merülne fel. 
3.8. A Felhasználó kijelenti, hogy az Üzemeltető szerzői jogvédelem alatt álló tulajdonát, 

védjegyét az Üzemeltető hozzájárulása nélkül semmilyen módon és formában nem 
használja fel, azt nem másolja, nem terjeszti, nem továbbítja, egyéb módon nem jeleníti 
meg. A weboldal tartalma, ide nem értve a Jótékonysági szervezetek által feltöltött 
profilok elemeit, az Üzemeltető szerzői jogvédelme alatt áll, így azzal az Üzemeltető 
hozzájárulása nélküli rendelkezés, így különösen annak bármilyen formában történő 
letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése bűncselekményt valósít meg. 

 
4. Az adományozás  

4.1. Az Adományozóknak az adományozáshoz regisztrálniuk kell. Ez történhez közvetlenül 
(email címmel), illetve Facebook vagy Google accounttal. Az Adományozó által 
megadott személyes adatait az Üzemeltető a honlapon elérhető Adatkezelési 
tájékoztatójában szabályozottak szerint kezeli. 

4.2. Az Adományozók saját jótékonysági portfóliót alakítanak ki, amelybe az általa 
támogatandó jótékonysági szervezetek tartoznak. Az adományozás minimum összege 500 
Ft/hó/szervezet, a portfólió minimum összege1000 Ft/hó. A támogatási összeg a 
gombokkal választható vagy a „Más összeg” opcióval egyénileg alakítható. 



4.3. A jótékonysági portfólió összetétele (szervezet és összeg) bármikor megváltoztatható, 
amely a következő bakkártya terhelésnél érvényesül. Az Üzemeltető a Jótékonységi 
szervezetek részére átutalt Adományok felhasználásáért, azok elszámolásáért semmiféle 
felelősséget nem vállal és kizár minden (bármilyen okból felmerülő) visszafizetési vagy 
kártérítési igényt. 

4.4. Az adományozás havi rendszerességű bankkártyaterheléssel történik a Barion pénzügyi 
szolgáltatón keresztül minden hónap 10-én (vagy a következő banki napon).Az 
Adományozó a fizetés indításával megbízást ad a Barionnak, hogy a portfólió összegével 
terhelje meg kártyáját, és a megfelelő összeget továbbítsa a kiválasztott Jótékonysági 
szervezetek felé. 

4.5. Amennyiben az első adományozás az adott hónap első 10 napján történik, akkor a 
következő terhelés csak a következő hónap 10-én fog megtörténni. 

4.6. A jótékonysági portfólió összegének terhelése folyamatos és visszavonásig tart. Az 
adományozás leállítása történhet a portfólió nullázásával, illetve a regisztráció törlésével, 
amely a honlapon vagy a gdpr@h1000.hu oldalon kérhető. 

4.7. Az Adományozott összeg közvetlenül és teljes mértékben (a Barion költség levonása 
után) a Jótékonysági szervezet számlájára kerül. 

 
5. Online fizetés a fizetési szolgáltató honlapján 

5.1. A h1000.hu online fizetési szolgáltatója a Barion Payment Zrt. (továbbiakban Barion) 
(székhely: 1117 Budapest, Infoparksétány 1. I. épület; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-
048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi 
engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 
25353192).Barion logója megtalálható a támogatási űrlap információs blokkjában.  

5.2. A rendszer Adományozót a Barion fizetési oldalára irányítja át.  
5.3. Az üzemeltető NEM kezeli Adományozó Barion tárcáját, továbbá NEM kezeli az 

Adományozók bankkártya adatait, azok a jótékonysági szervezetekhez nem jutnak 
el. Azokat Barion szigorú előírások alapján kezeli, amiről tanúsítvánnyal 
rendelkezik. Barion adatkezelési tájékoztatóját itt töltheti le. 

5.4. Az online fizetés Adományozónak a támogatás összegén felül semmilyen többlet 
költségbe nem kerül. 

5.5. Jelen ÁSZF keretében az adomány kizárólag fent részletezettek szerint fizethető, banki 
átutalással vagy készpénzben nem teljesíthető. 

5.6. Az oldalon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben a Barion Zrt. 
(www.barion.hu) által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, így a fizetési 
adatokhoz sem az üzemeltető, sem a támogatott szervezetek nem férnek hozzá. 

 
6. A Jótékonysági szervezetekre vonatkozó feltételek 

6.1. A jelen ÁSZF-en túl a Jótékonysági szervezetekkel való együttműködést külön 
(kétoldalú) szerződés szabályozza. 

6.2. A szervezetek profilját a szervezet képviselői a regisztrációt követően tölthetik fel 
tartalommal. Az Üzemeltető a szervezet által feltöltött tartalmat nem ellenőrzi. A tartalom 
valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó a felelős. A jogellenes vagy hamis 
tartalomnak a weboldalon való közzététele tilos. Ilyen tartalom feltöltése esetén az 
Üzemetető előzetes figyelmeztetés nélkül törlheti a szervezet regisztrációját. 

6.3. A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy mentesíti az Üzemeltetőt 
minden olyan igény alól, amelyet harmadik személy a weboldal tartalmán fennálló 
jogosultsága folytán az Üzemeltetővel szemben támaszthat (pl. jogvédett tartalom, 
személyiségi jogokat sértő képek stb.). 

mailto:gdpr@h1000.hu
http://secure.barion.com/Contract/GetDocument?key=akt


6.4. A szervezet külső szolgáltatásra utaló linket, reklámot, bankszámlaszámot, sem egyéb 
megjelölést nem helyezhet ki, kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. 

6.5. Az Üzemeltető a h1000.hu oldalon maximum 36 Jótékonysági szervezetet jelenít meg, 
ezért a szervezetek regisztrációja nem jelent azonnali megjelenést a webhelyen. Az 
Üzemeltető saját hatáskörben bármikor dönthet a szervezetek megjelenéséről és 
levételéről.  Ha egy szervezet kikerül a megjelenített 36 szervezet közül, az nem jelenti az 
Adományozások utalásának leállítását. Az Adományozók jótékonysági portfóliójába 
választott ilyen szervezetek továbbra is megkapják a havi Adományt. 

 
 
7. Vegyes rendelkezések 

7.1. AzAdományozó a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési 
jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond. 

7.2. Az Üzemeltető a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A módosítás nem 
vonatkozhat a már utalt Adományokra és azok felhasználására. 

7.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben a h1000.hu honlapon 
elérhető Adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek, valamint Ptk és egyéb jogszabályok 
rendelkezési irányadók. 
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