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PLAZMA MENTOR PROGRAM  
- SZABÁLYZAT -  

I. CÉLKITŰZÉS  

A Plazmaszolgálat Kft. által üzemeltetett Plazma Mentor Program a plazmaadás népszerűsítésének 
céljával jött létre. A Plazma Mentor Program lényege, hogy a már donorszámmal rendelkező 
személyek személyes tapasztalataik alapján, donorszervezői tevékenységet folytatva népszerűsítsék 
a plazmaadást ismerőseik körében. 

II. FELTÉTELEK 

A mentor programban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek 

 kizárólag magyarországi állandó lakcímmel 
 adóazonosítóval 
 TAJ számmal 
 legalább két aktív elérhetőséggel 
 donorszámmal. 

 
III. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

DONORSZÁM – egyedi azonosító szám, melyet a Plazmaszolgálat Kft. nyilvántartási rendszere 
automatikusan generál, sikeres regisztrálást követően 

MENTOR – olyan természetes személy, aki a Plazmaszolgálat Kft. nyilvántartásában történt 
regisztrálást követően ismerősei körében népszerűsíti a plazmaadást, és megfelel jelen 
szabályzatban megjelölt követelményeknek  

MENTORÁLT – olyan természetes személy, aki a Plazmaszolgálat Kft. nyilvántartásában történt 
regisztrálást megelőzően a Mentortól kapott információk alapján, mentorkártya birtokában 
összekapcsolásra kerül az adott Mentorral a nyilvántartásba történő regisztrálás napján 

REGISZTRÁLÁS NAPJA – a Plazmaszolgálat Kft. nyilvántartásába vétel napja (első alkalmassági 
vizsgálat napja plazmaadáshoz)   
 
ÖSSZEKAPCSOLÁS - a Plazmaszolgálat Kft. által vezetett nyilvántartási rendszerben, arra 
felhatalmazott recepciós asszisztensek által a Mentor és Mentorált egymáshoz kapcsolása  
 
SZÉTKAPCSOLÁS - a Plazmaszolgálat Kft. által vezetett nyilvántartási rendszerben a Mentorált 
nyilatkozata alapján a Mentorral való összekapcsolás megszüntetése   
 
MENTORKÁRTYA - a Plazmaszolgálat Kft. által készített papír alapú meghívó kártya, mely a Mentor 
és Mentoráltja összekapcsolására szolgál  
 
PLAZMAADÁS – a Plazmaszolgálat Kft. nyilvántartási rendszerében történő felvételt követő 
vérplazma adások  
  
IV. FOLYAMATLEÍRÁS  

1. lépés: REGISZTRÁLÁS 

A programban való részvételhez el kell látogatni a Plazmaszolgálat Kft. centrumainak 
egyikébe (www.plazmapont.hu), és regisztrálni a nyilvántartási rendszerükben.  
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2. lépés: MENTORKÁRTYA KITÖLTÉSE 

A Plazmaszolgálat Kft. által Mentornak átadott meghívó kártyát, úgynevezett 
mentorkártyákat ki kell tölteni a megfelelő adatokkal (Mentor neve és donorszáma). A 
mentorkártyák elérhetőek a Plazma Pontok recepciós asszisztenseinél. 

3. lépés: MENTORÁLT MEGHÍVÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA  

A fent említett mentorkártyákat a Mentor átadhatja azon ismerőseinek, akik még nem 
jártak a fent említett Plazma Pontokon (nincs donorszámuk). 

A Mentor feladata továbbá tájékoztatni a Mentoráltat a plazmaadáshoz szükséges 
alkalmassági vizsgálatra történő időpontfoglalási lehetőségekről, a plazmaadás feltételeiről, 
esetleges kizáró okokról, valamint a plazmaadás és a Plazma Mentor Program szabályairól. 
Az ezekről szóló tájékoztató anyagok elérhetőek a Plazma Pontok recepciós asszisztenseinél. 

4. lépés: MENTORÁLT REGISZTRÁLÁSA, ÖSSZEKAPCSOLÁSA és SZÉTKAPCSOLÁSA 

A Mentorált időpontfoglalást követően ellátogat a Plazmaszolgálat Kft. Plazma Pontjainak 
egyikébe, ahol az első alkalmassági vizsgálat alkalmával átadja a Mentortól kapott 
mentorkártyát a recepció asszisztenseinek. A recepció asszisztense összekapcsolja a 
Mentort és a Mentoráltat, melyre kizárólag az első alkalmassági vizsgálat napján van 
lehetőség, amennyiben a Mentoráltnak keletkezik donorszáma. Az összekapcsolás a 
Plazmaszolgálat Kft. által üzemeltetett nyilvántartási rendszeren keresztül történik. 

Az összekapcsolást követően automatikusan generálódik egy összekapcsolási nyilatkozat, 
melynek aláírásával a Mentorált elfogadja a Plazma Mentor Programban való részvételt.  

Összekapcsolásra csak az első alkalmassági vizsgálat napján, a Mentortól kapott 
mentorkártya átadásával, és a nyilatkozat Mentorált általi aláírásával van 
lehetőség.  

A Mentoráltnak bármikor lehetősége van megszüntetni az összekapcsolást, a 
szétkapcsolási nyilatkozat kitöltésével. Erről a Mentort a recepció asszisztensei értesítik 
a nyilvántartásban megjelölt elérhetőségen. A Mentor a megszüntetést köteles tudomásul 
venni. A megszüntetés napjáig összegyűjtött pontok beválthatóak maradnak, azonban a 
megszüntetés után már nem íródik jóvá további pont a Mentor részére a szétkapcsolt 
Mentoráltja után.  

5. lépés: PLAZMAADÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE 

A Mentor további feladata ösztönözni a Mentoráltat plazmaadásra, mely által 
plazmaadásonként 1000 pont kerül jóváírásra a Mentornak a Plazma Mentor Program 
keretein belül. A pontok minden esetben a Mentorált 10. adásáig gyűjthetőek, melyre az 
összekapcsolástól számított 183 nap áll rendelkezésre.  

6. lépés: PONTOK BEVÁLTÁSA 

A Mentor legkorábban 10.000 pont elérését követően válthatja be az összegyűjtött 
pontokat, amennyiben a Plazmaszolgálat Kft. által előkészített és aláírt Megbízási 
szerződést és a hozzá tartozó adóelőleg (költséghányad) nyilatkozatot elfogadja és 
aláírja.  

A pontok beváltására az összekapcsolástól számított 365 nap áll rendelkezésre. Ezután az 
összegyűjtött pontok beváltás hiányában automatikusan törlődnek a rendszerből.  

A fentiektől eltérően: 2020.07.01-2020.12.31 között történt összekapcsolások után 
2021.06.30-ig gyűjthető pont, melyek beváltási határideje egységesen 2021.12.31. 
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A Mentor több Mentoráltat is meghívhat, mely által a pontgyűjtés és beváltás gyorsabbá válik 
számára, ugyanis az egyes Mentoráltak után járó pontok összeadódnak. A Mentorhoz tartozó 
Mentoráltak száma nincs korlátozva.  

Az összekapcsolásokat a Mentor a Plazmaszolgálat Kft. centrumszintű honlapján és „PlazmAPP” 
alkalmazáson keresztül, bejelentkezés után láthatja, ahol megjelenik a Mentoráltak listája, az 
összekapcsolás dátuma, valamit az utánuk beváltható és beváltott pontok összege.  

V. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS KIFIZETÉS  

A Plazma Mentor Programban kifizetésre jogosult minden olyan természetes személy, aki a 
Plazmaszolgálat Kft. nyilvántartási rendszerében szerepel és korábban nem regisztrált plazmaadókat 
az akció keretein belül a fent említett módon meghív és az azok sikeres plazmaadásai után legalább 
10.000 Ft értékű pontja gyűlik össze (1.000 pont = nettó 1.000 Ft). Megbízott kizárólag olyan 
személyek után jogosult megbízási díjat kapni, akik fenti pontokban rögzített feltételeket 
maradéktalanul teljesítik. 

A kifizetéshez elengedhetetlen az aláírt megbízási szerződés és nyilatkozat az adóelőlegről 
(költséghányad), valamint az adóigazolás értesítéséhez legalább két elérhetőség megadása 
(értesítési cím, telefonszám, e-mail cím). A szerződéskötéshez és az adóelőleg nyilatkozat 
kitöltéséhez szükséges adatok (név, születési név, születési hely és idő, édesanyja lánykori neve, 
magyarországi állandó lakcím, TAJ szám, adóazonosító) hiányában a szerződés nem jöhet létre, 
mivel a Mentor nem rendelkezik a jövedelem bevallásához szükséges feltételekkel. Amennyiben a 
Mentor adataiban változás történik, úgy a változástól számított 8 napon belül tájékoztatni köteles 
arról a Plazmaszolgálat Kft.-t.  

A Mentor feladata kifizetés előtt ellenőrizni, hogy az általa meghívott Mentoráltak összekapcsolása 
megtörtént-e, és a pontgyűjtés elindult. Amennyiben eltérést tapasztal, úgy azt legkésőbb a 
kifizetést megelőző 10 munkanapon belül jeleznie kell a Plazmaszolgálat Kft. felé. Ennek 
elmulasztása esetén korrigálásra nincs lehetőség!   

Kifizetéskor a rendszerben található összes pontot be kell váltani, kivéve, ha ez a mennyiség 
meghaladja a 40.000 pontot. Ebben az esetben maximum 40.000 pont fizethető ki, a fennmaradó 
pontokat legkorábban a következő hónaptól lehet beváltani, azonban a beváltáshoz ismételten 
szükséges legalább 10.000 pontot gyűjteni.  

Egy hónapban maximum egyszer történhet kifizetés, minimum nettó 10.000 és maximum nettó 
40.000 Ft összegben. Két kifizetés között eltelt időszak nem lehet kevesebb, mint 28 naptári nap. A 
kifizetés feltétele a Plazmaszolgálat Kft. által felhatalmazott személy által készített és leigazolt 
teljesítési igazolás, mely tartalmazza az elszámolási időszakot, és a kifizetendő nettó megbízási díj 
összegét. 
 
A Mentor tudomásul veszi, hogy a megbízási szerződésből adóköteles jövedelme keletkezik, mely 
jövedelem adóbevallási és adófizetési kötelezettsége a Plazmaszolgálat Kft-t terheli. NAV 
a Mentor számára a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét elkészíti, mely a Plazma Mentor 
Programban megszerzett jövedelmeit is tartalmazni fogja.  

A megbízási díj kifizetését követő évben a Plazmaszolgálat Kft. adóigazolást állít ki a tárgyévre 
vonatkozó jövedelemről. A Mentor az említett adóigazolást azon a Plazma Ponton veheti át, ahol az 
utolsó kifizetés történt, tárgyévet követő január 31-ig. A Plazmaszolgálat Kft. erről értesítést küld a 
Mentornak a nyilvántartásban megjelölt valamely elérhetőségen. Amennyiben a Mentor valamilyen 
okból kifolyólag nem tudja átvenni az adóigazolást, úgy azt jelezni köteles a Plazmaszolgálat Kft. 
felé.  
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VI. MEGHATALMAZÁS  

A megbízási szerződés és a hozzá tartozó adóelőleg (költséghányad) nyilatkozat aláírására kizárólag 
a Mentor jogosult. Ezt követen a Mentor további pontbeváltásra meghatalmazhat más természetes 
személyt, amennyiben a személyes pontbeváltás akadályoztatott. Ebben az esetben a pontbeváltás 
csak a Mentor írásos felhatalmazásának felmutatásával lehetséges. 

VII. MEGSZÜNTETÉS 

A Plazmaszolgálat Kft. a Plazma Mentor Programot bármikor egyoldalúan megszüntetheti, melyről a 
Mentort 60 nappal a megszüntetés előtt köteles tájékoztatni a nyilvántartásban megjelölt 
elérhetőségen.  

A Mentor a Megbízási szerződést kizárólag írásban mondhatja fel, 30 napos felmondási idővel. 

Amennyiben a megbízási szerződés bármely fél oldaláról megszüntetésre került, úgy a bennmaradt 
pontok csak abban az esetben válthatóak be, ha azok összege eléri a beváltási minimumot (10.000 
pont). 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Plazmaszolgálat Kft. alkalmazottjai nem vehetnek részt a jelen szabályzatban foglalt Plazma Mentor 
Programban, részükre kifizetés nem történhet, azonban lehetnek Mentoráltak a Programban.   

A Mentor a megbízási szerződés aláírásával hozzájárul a Plazma Mentor Programmal kapcsolatos 
megkeresésekhez. 
 
A Plazmaszolgálat Kft. Adatkezelési Tájékoztatója a Mentorok számára a Plazma Pontok recepcióján 
elérhető.  
 
A Plazmaszolgálat Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Plazma Mentor Program feltételeit a 
jelentkezők tájékoztatása mellett megváltoztassa, visszavonja.  
 
A jelen szabályzatot és az ebben hivatkozott rendelkezéseket a Plazmaszolgálat Kft. jogosult 
egyoldalúan módosítani. A szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Plazmaszolgálat 
Kft. közzéteszi a centrumszintű honlapján és a „PlazmAPP” alkalmazásban továbbá a Plazma 
Pontokon az érvényben lévő szabályzat megtalálható.  
 
A jelen szabályzatban foglalt programra a magyar jog rendelkezései irányadók. 
 
A programban való részvétellel a Mentor elfogadja a jelen szabályzatot. Amennyiben a Mentor a 
szabályzatot vagy annak valamely részét nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást támaszt, 
abban az esetben a programban nem jogosult részt venni, illetve a programból automatikusan 
kizárásra kerül.  
 
IX. HATÁLYBA LÉPÉS  

Jelen szabályzat 2021.02.17-én lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit az ezt követő 
összekapcsolások és kifizetések kapcsán, továbbá a 2020.12.31-én fennálló 2020.07.01. napját 
követő összekapcsolások óta keletkezett pontokra kell alkalmazni.  
 
 
Törökbálint, 2021.02.12.  
 
 
         Dr. Szolnoky Miklós   


