
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
szolgáltatás közvetítésére 

 
 

1. Tárgy, érvényességi terület 
1.1.  Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rögzíti a megbízói szolgáltatások 

Certop International Holding Kft., mint közvetítő (a továbbiakban CIH, vagy Közvetítő) általi 
kiközvetítésének általános feltételeit. 

1.2. Ez az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozza a közvetítéssel 
kapcsolatos egyéb szerződéseket, így az egyedi szerződést, az ezekkel összefüggő 
dokumentumokat, a kapcsolattartást és általában a teljesítést. 

 
2. A Közvetítés általános feltételei 
2.1.  Megbízó: természetes, vagy jogi személy, aki kész új szerződések kötésére közvetített 

ügyfelek fogadásával. 
2.2.  Közvetítő: üzletfejlesztéssel foglalkozó, stabil szakmai elismertséggel rendelkező társaság, 

amelyik vállalkozik a kiterjedt kapcsolatrendszere mozgósítására a Megbízó ügyfélkörének 
bővítése érdekében. 

2.3. Közvetítés: Közvetítő potenciális szerződéses partnert ajánl a Megbízó egyedi szerződésben 
megjelölt tevékenységének bővítéséhez, szerződéskötéshez. A Közvetítő közvetítési 
jogosultsága nem kizárólagos és földrajzilag nincs korlátozva. Megbízó határozza meg a 
közvetítendő szolgáltatásainak körét. 

2.4. Közvetített Szerződés: minden szerződés, amit Megbízó a Közvetítő révén köt meg az 
ajánlástól számított 5 évig. 

2.5.  Ügyfélajánlás: a Kompetencia adatbázis alapján szerződéses partner (Ajánlatkérő) ajánlása 
elektronikus üzenetben Megbízó címére, kivéve a kézbesítetlenség esetét. 

2.6.  Kompetencia adatbázis: Megbízó által e célra önként átadott és jogszerűen szerzett 
adatokból összeállított, a megbízói képességeket tükröző adatbázis, a közvetítés alapja. 

2.7.  Ajánlatkérő: harmadik személy, aki részére Közvetítő a megbízói kompetencia-adatok 
alapján üzleti kapcsolatot ajánl.  

 
3. A közvetítés teljesítése 
3.1.  Közvetítő rögzíti a megbízói adatokat. Ezek minimális köre a következő: Megbízó neve, 

székhelye, képviselőjének neve, tevékenységi körei, szolgáltatásai, kapcsolattartó neve és 
elérhetősége, a Megbízó, vagy a nevében szolgáltatást nyújtó szakmai kompetenciái és 
referenciái az elmúlt 3 évben szolgáltatástípusonként, valamint munkaterületei.  

3.2.  Közvetítő összeveti a megbízói adatokat és az adatbázis egyéb adatait új szerződéses 
kapcsolat kialakításához. 

3.3.  Közvetítő értesíti a megbízói szolgáltatások lehetőségéről az érdekelteket. Az értesítés 
történhet személyre szabottan, de hírlevél (körlevél) formájában is. 

3.4. Közvetítő értesíti Megbízót a Kompetencia adatbázis olyan szereplőiről (tevékenységeiről), 
amik Megbízó érdeklődésére számot tarthatnak. 

3.5. Megbízói jóváhagyás után Közvetítő adatokat közvetít a Megbízó és a potenciális partner 
kapcsolatfelvételéhez. 

3.6.  A közvetítői szerződés a közvetítésekkel teljesül. 
 
4. Közvetítő kötelezettségei és jogai 
4.1.  Közvetítő a megbízói adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, biztonságosan tárolja. 

Közvetítő a Megbízóról tudomására jutott egyéb információt (pl. szerződés megkötése) 
bizalmasan kezeli. Közvetítő e kötelezettségeit a munkatársaival is betartatja. 

4.2.  Közvetítő a jelentkező lehetőségekről mihamarabb tájékoztatja Megbízót. 



4.3. Közvetítőnek nem feladata a megbízói ajánlat megfogalmazása, vagy a szerződés 
szerkesztése és megkötése. 

4.4.  Közvetítő nem felel adatok, ajánlatok, szerződések tartalmáért: Megbízó ezeket saját 
belátása szerint és a saját felelősségére értékeli. Közvetítő nem jogosult Megbízó nevében 
ajánlatot tenni, szerződést kötni, teljesítést, vételárat, vagy más ellenértéket elfogadni sem. 
A Közvetítőhöz eljuttatott, de a szerződéses partnerhez szóló nyilatkozatok Közvetítőhöz 
eljuttatása a nyilatkozatokat nem teszi hatályossá. 

4.5. Közvetítő a sikeres közvetítésért, azaz a Közvetített szerződés létrejötte és teljesülése alapján 
megbízási díjra (jutalékra) jogosult.  
  

 
5. Megbízó jogai és kötelezettségei 
5.1. Megbízó a Közvetítőnek valós, hiteles, jogszerű adatokat ad át, ezért felelősséget vállal. A 

Közvetítő részére átadott adatok nem sérthetnek üzleti titkot, szerzői jogvédelem alatt álló 
információt. Megbízó biztosítja az általa (kapcsolattartóként, kivitelezőként stb.) 
megnevezettek hozzájárulását az adataik Közvetítő általi kezeléséhez. 

5.2. Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Közvetítő kezelje az adatait (2.6. és 5.1.).  
5.3. Az adatok változása esetén legfeljebb 3 munkanapon belül értesíti Közvetítőt az új adatok 

megjelölésével. Figyelemmel azonban a 3.5. és 3.6. pontokra, Megbízó eltekint attól, hogy 
Közvetítő értesítse az új adatokról a már lezajlott adattovábbítások címzettjeit. 

5.4. Megbízó fogadja a Közvetítő által bármilyen formában (személyre szóló értesítés, körlevél) 
küldött ajánlásokat. Az ajánlásoktól való elzárkózása e szerződés célját és teljesítését 
veszélyeztetné, ezért a megbízói elzárkózás a szerződés megszűnéséhez vezethet. 

5.5. Megbízó vállalja, hogy a részére küldött értesítésekkel, közvetített ajánlatokkal, partnerekkel 
kapcsolatos összes információt bizalmasan kezeli, harmadik személy részére jogosulatlanul 
hozzáférhetővé nem teszi, nyilvánosságra nem hozza. 

5.6.  Megbízó a személyre szóló értesítéseket megválaszolja Közvetítőnek. 
5.7.  Megbízó vállalja az ajánlata elkészítését és megküldését az Ajánlatkérő részére, ugyanígy a 

szerződése előkészítését és megkötését. 
5.8.  Megbízó tájékoztatja Közvetítőt az Ajánlatkérővel kialakított kapcsolat közvetítés 

szempontjából releváns adatairól (pl. a kompetenciák új területen való alkalmazásáról, a 
referenciakör bővüléséről, vagy éppen valamely adat tévesnek bizonyulásáról) akkor is, ha a 
kapcsolat a szerződéskötésig nem jutott el. 

5.9. Megbízó tájékoztatja Közvetítőt a megkötött szerződés releváns adatairól a megkötéstől 
számított 3 napon belül, a teljesülésről pedig azonnal. 

5.10. Megbízó köteles megbízási díjat (jutalékot) fizetni Közvetítő részére. 
 
 

6. Fizetési feltételek 
6.1.  Megbízó a sikeres közvetítésért megbízási díjat fizet, ennek esedékessége a Közvetített 

szerződés teljesülésének időpontja, ha az az ajánlástól számított 5 éven belül esik. A díj a 
Közvetítőt akkor is megilleti, ha a közvetített szerződés a közvetítéséről szóló e szerződés és 
egyedi szerződés megszűnését követően – a kiközvetítéstől számított 5 éven belül – teljesül. 

6.2.  A megbízási díj mértéke 10%, hacsak a felek az egyedi Megbízási szerződésben másként nem 
állapodnak meg. A megbízási díj alapja a kiközvetített szerződéses szolgáltatás kiszámlázott 
nettó (ÁFA nélküli) értéke. Amennyiben a szerződés tartós jogviszonyt alapoz meg, úgy a 
megbízási díj alapja e tartós jogviszony első 6 hónapjában kiszámlázottak összege. 

6.3.  Megbízó a megbízási díjat a Közvetítő szabályszerű számlájának kiállítása után 15 napon 
belül fizeti meg banki átutalással a Közvetítő bankszámlájára. 

6.4.  A szabályszerű számla kifizetésének megtagadása, vagy késedelmes fizetés esetén Közvetítő 
a késedelem minden megkezdett napjára késedelmi kamatot számíthat fel, ennek mértéke a 
Ptk. 6:155. §-ban meghatározottakhoz igazodik. 



 
7. Adatvédelem 
7.1.  Közvetítő az e szerződés keretben megismert megbízói adatokat a törvényi előírásoknak 

megfelelően kezeli. 
7.2. Megbízó a Kompetencia adatbázishoz szükséges adatokat, személyes adatokat, esetleg az 

ezeken túl közölt adatokat az e szerződésnek és az egyedi Megbízási szerződésnek 
megfelelően, önként adja át. Megbízó az adatkezeléshez hozzájárul, e hozzájárulását az 
egyedi szerződés mellékleteként szereplő Adatvédelmi tájékoztató aláírásával megerősíti. 

7.3. A Közvetítő a Megbízó adatait kizárólag az e szerződésben meghatározott célra (üzletszerzés) 
és az abban foglaltak szerint kezelheti. Közvetítő a szerződés bármely okból történő 
megszűnése esetén a Megbízó adatait köteles a megszűnéstől számított 3 napon belül az 
Kompetencia adatbázisból törölni a kötelező adatkezeléssel érintett kör kivételével. 

7.4. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő a közvetítői feladatának teljesítése során az 
Adatbázisban rögzített adatait az Ajánlatkérők számára megismerhetővé tegye. Közvetítő 
biztosítja az adatok és közvetítésük nyomonkövethetőségét. 

7.5. Megbízó kijelenti, hogy ismeri adatvédelmi jogait: meghatározhatja a róla nyilvántartott 
adatok körét, megváltoztathatja, helyesbítheti azt, sőt megtagadhatja az adatai kezelését. 
Közvetítő kijelenti, hogy Megbízó adatkezelési rendelkezéseit végrehajtja és kérelem esetén 
az adatokról, illetve azok helyesbítéséről, zárolásáról, törléséről, általában a rajtuk 
végrehajtott műveletekről, így a feldolgozásról és továbbításról is a kérés kézhezvételétől 
számított 25 napon belül ingyenesen és közérthető módon tájékoztatást nyújt. 

7.6. Megbízó tudomásul veszi, hogy az adatkezelés és adattovábbítás (3.5.) lehetőségének 
megtagadása e szerződés teljesítésének ellehetetlenüléséhez vezet. 

7.7. Megbízó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Közvetítő a szerződés céljának megvalósítása 
érdekében az adatokon műveleteket végeztessen. Közvetítő az adatfeldolgozójáért Megbízó 
felé úgy vállal felelősséget, mintha a munkát maga végezné. 

7.8. Megbízó az adatok továbbításáról nyilvántartást vezet. 
7.9. Megbízó az adatkezelés esetleges incidenseiről nyilvántartást vezet. 
 
8. Kommunikáció, szerződésmódosítás 
8.1.  E szerződéssel kapcsolatban érvényes nyilatkozat csak a képviseleti joggal felruházott 

személytől, vagy annak közvetlen meghatalmazottjától származhat.  
8.2.  Az Általános Szerződési feltételeket az egyedi szerződés (a felek konszenzusával) 

módosíthatja. Közvetítő fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek 
egyoldalú módosításra különösen a törvényi feltételek változásakor. Megbízói ellenvetés 
hiányában az egyoldalú módosítás az értesítéstől (email üzenet, vagy honlapon történt 
közzététel) számított 8 napon belül hatályosul. 

8.3. Felek az egyedi szerződésben megadott elektronikus címre küldött leveleket megérkezettnek 
tekintik, kivéve a kézbesítetlenség esetét. 

 
9. Érvénytelenség 
9.1.  Az Általános Szerződési Feltételek valamely szakaszának érvénytelensége, 

alkalmazhatatlansága a többi szakasz érvényességét nem befolyásolja. 
9.2.  Felek az érvénytelen (alkalmazhatatlan) szakaszt az egyedi szerződésben érvényessel 

helyettesítik, a szerződés céljának megfelelően. 
 

10. A szerződés időtartama 
10.1. E szerződés az egyedi szerződés megkötése napján lép hatályba és annak 

megszűnéséig tart, kivéve a természetüknél fogva tovább hatályos rendelkezéseket (pl. 
adatvédelem, díjfizetés). Az egyedi szerződés megszüntethető a hónap utolsó napjára közös 
megegyezéssel, rendes felmondással indokolás nélkül; a felmondási idő az első évben 1 
hónap, a másodikban 2 hónap, a harmadik és rákövetkező években 3 hónap. Súlyos 



szerződésszegés esetén Felek e szerződést rendkívüli felmondással azonnal is 
megszüntethetik.  

10.2. E megszűnhet akkor is, ha Megbízó az adatai kezeléséhez tovább nem járul hozzá, 
vagy a kezelhető adatainak körét oly mértékben szűkíti, hogy azzal a szerződés célját 
ellehetetleníti. Ilyenkor Felek a rendes felmondás szabályait alkalmazzák. 

10.3. Felek az elévülési időt 5 évben határozzák meg. 
10.4. Felek vezető tisztségviselőik vonatkozásában kölcsönösen kizárják a szerződésből 

illetve annak megszegéséből eredő kárfelelősséget.  
 

11. Alkalmazandó jog 
11.1. Felek az Általános Szerződéses Feltételekre a magyar jog alkalmazását írják elő, annak 

más jogra utaló szabályai kivételével. A szerződésre irányadó nyelv a magyar.  
 
 
Budapest, 2016. június 1. 
 
 
 

Dr. Róth Péter, sk. 
Ügyvezető 

Certop International Holding Kft. 
 
 
 
 
 
 


