RezsiMentor – A Magyar Vállalkozások és Családok Védelmében
Megbízási szerződés Igényfelmérő feladathoz

Amely létrejött egyrészről a Rezsimentor Hungary Zrt, (székhely: 1146 Budapest Dózsa György út 23. 2/13.,
adószám: 26212191-2-42) továbbiakban: Megbízó, másrészről:
Név: ……………………………………………………………………………….……, Adószám: …………………………………….…..………
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Székhely: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….………
mint Megbízott (képviseli): Név: ………………………………………………………………………………….…………….……….……
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….…..
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Anyja neve: ………………………………………………………………., Adóazonosító jel: ………………………………………………..
Telefonszám: …………………………………………, Email cím: ………………………………………………………………………………..
Tényleges tevékenység végző (amennyiben eltér a képviselőtől):
Név: ………………………………………………………………………….., Adóazonosító jel:…………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….…..
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Anyja neve: ………………………………………………………………., Adóazonosító jel: ………………………………………………..
Telefonszám: …………………………………………, Email cím: ………………………………………………………………………………..
között, az alábbi feltételek szerint:
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Preambulum

Megbízó szerződéses jogviszonyban van energetikai, illetve más szolgáltatásokat nyújtó, költségcsökkentő
megoldásokat, termékeket forgalmazó üzleti Partnerekkel (továbbiakban: Megbízó Partnerek). Megbízó
célja a Megbízó Partnerek termékeire, szolgáltatásaira történő igények felmérése, felkeltése, Megbízó
jelen szerződést ezen célja megvalósítása érdekében köti. Megbízott jelen szerződés aláírásával igazolja,
hogy megismerte és tudomásul vette a Megbízó Partnerek szolgáltatásai iránti igények felmérésének,
igények felkeltésének követelményeit, valamint részt vett a Megbízó által előírt alaptanfolyamon.
A megbízás tárgya

A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Megbízó javára
folyamatos jelleggel a Megbízó Partnerek termékei, szolgáltatásai iránti igények felmérése, felkeltése
érdekében közreműködik, marketing feladatokat, piackutatást, adatlap kitöltést, igényfelmérést végez,
kapcsolatot tart az érdeklődő valamint a már meglévő Ügyfelekkel az alábbiak szerint:

— Megbízott

kizárólag a Megbízó által rendszeresített, Megbízó Partner által jóváhagyott
prospektusokkal, bemutató anyagokkal végezheti tevékenységét.
— Megbízott az igények felmérésére kizárólag a Megbízó által rendszeresített igényfelmérő lapokat,
adatlapokat használhatja, csak a Megbízó által átadott igényfelmérő lapok, adatlapok sokszorosíthatók,
azokon változtatásra Megbízott nem jogosult.
— Az igényfelmérő lapok, adatlapok személyesen, nyomtatott nagybetűvel töltendőek ki, a kitöltött
igényfelmérő lapok, adatlapok az Ügyfél cégszerű aláírásával hitelesítendőek.
— Amennyiben az igényfelmérő lapok, adatlapok kitöltésén túl a Megbízó előzetesen közölt igénye
szerint további adatok és dokumentumok bekérése is szükséges, Megbízott azokat is köteles a
Megbízó által meghatározottak szerint bekérni.
— Megbízott köteles a kitöltött igényfelmérő lapokat, adatlapokat 2 (kettő) napon belül eljuttatni
elektronikusan, a Megbízó erre a célra működtetett saját ügyviteli rendszerében (RM web iroda)
történő feltöltéssel a Megbízó által kijelölt személy (továbbiakban: Tanácsadó) részére.
— Az igényfelmérő lapok, adatlapok feldolgozása, majd ezt követően az Ügyfelekkel való további
kommunikáció kidolgozása a Tanácsadóval együttműködve történik, heti egy, előre egyezetett
időpontban.
— Megbízott köteles a Tanácsadóval szoros együttműködésben, folyamatosan kapcsolatot tartani az
Ügyféllel, és köteles a Megbízó Partner által az Ügyfélnek esetlegesen adott ajánlat megértését
elősegíteni az Ügyfélnél.
Képviseleti jog kizártsága

A Megbízott a megbízás teljesítése során a Megbízó vagy a Megbízó Partnerek terhére kötelezettséget
nem vállalhat. A Megbízott nem a Megbízó vagy a Megbízó Partnerek képviselője, a Megbízott a Megbízó
vagy a Megbízó Partnerek nevében szerződést nem köthet, a Megbízó vagy a Megbízó Partnerek nevében
kötelezettséget nem vállalhat, amely tényről a feladati ellátása során minden tárgyaló partnerét, Ügyfelét
kifejezetten és haladéktalanul tájékoztatnia kell. Az ennek elmaradásából eredő károk teljes körűen a
Megbízottat terhelik. A Megbízott csak és kizárólag akkor jogosult a Megbízó vagy a Megbízó Partnerek
nevében jognyilatkozatot tenni, ha a Megbízó vagy a Megbízó Partnerek külön okiratba foglalt írásbeli
meghatalmazás útján erre a Megbízottat feljogosítják.
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Megbízó és Megbízott rögzítik azt is, hogy a Megbízott nem tekinthető közvetítőnek, a Megbízó és
Megbízott jogviszonyára a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) XLI. Fejezete (A közvetítői szerződés) szabályai
nem vonatkoznak, Megbízott a Megbízó és harmadik személy között szerződés megkötésének
elősegítésére irányuló tevékenységet nem folytat.
Megbízott a Megbízó nevében nem csak jognyilatkozatot, hanem egyéb nyilatkozatot sem tehet
semmilyen formában (így természetesen kifejezetten nem nyilatkozhat a sajtóban, médiában). Megbízott
nem adhat fel hirdetést a Megbízó nevében, valamint nem használhatja fel a Megbízó nevét semmilyen
formában, kizárólag, ha arra előzetesen írásban engedélyt kapott.
A megbízási díj

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízott megbízási díjra kizárólag akkor jogosult, ha eljárása
eredményre vezetett és az alábbi feltételek együttesen teljesültek:

— a Megbízott által leadott igényfelmérő lapokon és adatlapokon szereplő adatok a valóságnak
—
—
—
—

megfelelnek,
az Ügyfél az igényfelmérő lapokat és adatlapokat cégszerűen aláírta, hozzájárult adatai kezeléséhez,
minimum egy igény szerepel az adatlapon,
a Tanácsadó időpontot tudott egyeztetni a kérdőívekben szereplő igények megoldását jelentő Megbízó
Partnernek az ajánlata bemutatására,
a Megbízó Partner részéről sikeres értékesítés történt az Ügyfél részére, ami után Megbízó Partnertől a
Megbízónak járó díjazás befolyt a Megbízó számlájára.

A megbízási díj tehát kifejezetten sikerdíj jellegű, és a megbízási díj a Megbízott hatókörén kívül eső
elemektől (a Megbízó Partner részéről sikeres értékesítés történt az Ügyfél részére) is függ (azaz jelen
szerződés szerencseelemet tartalmaz, a megbízási díj részben független a Megbízott tevékenységétől, és
az nem feltétlenül jár).
Amennyiben a fenti feltételek együttes teljesülése esetén a Megbízottat megbízási díj illeti meg, a
megbízási díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. Megbízó a megbízási díjjal havonta számol el a
Megbízottal. Minden naptári hónap utolsó napjáig a Megbízottnak járó megbízási díjról a Megbízó tételes
kimutatást, elszámolást készít, amit a tárgyhónapot követő 15. napon megküld a Megbízott részére olyan
módon, hogy azt elhelyezi Megbízott jelszóval védett saját web iroda fiókjában. A Megbízott
véleményezheti és visszaigazolja az elszámolást, majd átutalásos számlát készít, (piackutatás 7320) 8
(nyolc) munkanapos fizetési határidővel és postai úton megküldi a Megbízónak. Megbízó fizetési határidőn
belül teljesíti a kifizetést. A teljesítés kizárólag banki átutalással történik.
A kifejezetten sikerdíj jellegű megbízási díjon felül a Megbízott semmilyen további díjazásra, juttatásra,
költségtérítésre nem tarthat igényt, akkor sem, ha valamely feltétel teljesülésének hiányában megbízási
díjra sem jogosult. A Megbízott minden a tevékenységével kapcsolatban felmerülő költséget saját maga
visel.
Felelősség, együttműködés, karrier

Megbízott tevékenysége során fokozott gondossággal, a Megbízó és a Megbízó Partner érdekeire
tekintettel és a Megbízó utasításainak figyelembe vételével köteles eljárni, köteles minden ésszerű,
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elvárható cselekedetet megtenni a jelen megállapodásban megjelölt igényfelmérő lapok, adatlapok
kitöltésének valós tartalmának, hitelességének biztosítása érdekében.

Megbízott a Megbízó felé teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik – ideértve a teljes kárt az elmaradt
hasznokra is kiterjedően – a határidők betartása, a teljesítése szakszerűsége és megfelelő színvonala
vonatkozásában. Megbízott hibás teljesítésekor vagy a teljesítése késedelme, illetve elmaradása esetén
kártérítést köteles fizetni a Megbízó részére.

Megbízó az adott helyzetben elvárható módon köteles a Megbízott munkáját elősegíteni, így köteles
különösen a tárgyat képező felmérőlapokról, vagy bárminemű, a megbízást érintő változásról a szükséges
szakmai felvilágosítást megadni 4 (négy) munkanapon belül, Megbízott rendszerben rögzített e-mail
címén.
A Megbízó a Megbízott jelen szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi.
A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladatai állásáról a Megbízó által előírt
rendszerességgel tájékoztatni.
Személyesség

Megbízott kizárólagosan személyesen, illetve a jelen szerződésben megjelölt Tényleges tevékenység végző
útján végezheti tevékenységét, más közreműködőt csak a Megbízó előzetes, írásbeli jóváhagyása mellett
vehet igénybe. Megbízott a jogosan igénybe vett Tényleges tevékenység végző, illetve más közreműködő
magatartásáért is úgy felel, mint saját magatartásáért.
Kizárólagossági kikötések

Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy a Megbízottnak a Megbízó Partnerek termékeire és szolgáltatásaira
tekintettel jelen szerződés alapján elektromos áram, földgáz, napelem, elektromos fűtés, elektromos autó,
LED, pályázat, ESCO területen kell a jelen szerződésben foglalt tevékenységeket végeznie.

Megbízott kifejezetten vállalja, hogy jelen szerződés fennállása alatt, elektromos áram, földgáz, napelem,
elektromos fűtés, elektromos autó, LED, pályázat, ESCO területen a jelen szerződésben a Megbízó javára
vállalt tevékenységeket mind ő maga, mind az általa igénybe vett Tényleges tevékenység végző, illetve
más közreműködő csak kizárólagosan a Megbízó javára végez (kizárólagossági kikötés).

Megbízó és Megbízott kifejezetten kikötik, hogy amennyiben Megbízott a jelen szerződésben vállalt
kizárólagossági kikötést megszegi, elektromos áram, földgáz, napelem, elektromos fűtés, elektromos autó,
LED, pályázat, ESCO területen a jelen szerződésben a Megbízó javára vállalt tevékenységeket végezne más
javára is, Megbízott szerződésszegése miatt a Megbízó ezirányú felszólításától számított 8 (nyolc) napon
belül 1000000 Ft, azaz egymillió forint kötbér megfizetésére köteles a Megbízó javára. Megbízó és
Megbízott rögzítik, hogy a kikötött kötbér kifejezetten magas összegű, azonban azt a Megbízó kockázatára
tekintettel az esetleges szerződésszegés súlyával arányosnak ismerik el.
Amennyiben a Megbízott jelen megállapodásban vállalt valamely kizárólagossági kötelezettségét
megszegi, a kötbéren, mint átalány-kártérítésen felül köteles megtéríteni a Megbízónak a
szerződésszegésből eredő teljes vagyoni és nem vagyoni kárát, az elmaradt hasznokra kiterjedően is.

A Megbízott köteles a Megbízót írásban tájékoztatni arról is, ha harmadik személy javára jelen
kizárólagossági kikötésekbe nem ütköző közvetítői tevékenységet végez. E kötelezettség teljesítésének
elmaradása azonnali hatályú felmondásra ad és kártérítésre ad alapot.
Titoktartási kötelezettségek
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A Felek a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 2:47. §-ban meghatározottak alapján üzleti titokként határoznak
meg a Megbízó gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tényt, tájékoztatást, egyéb
adatot és az azokból készült összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása,
másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Megbízó jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen
rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

Szerződő felek megállapítják azt is, hogy a közöttük jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyból fakadó
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízó, illetve a Megbízó Ügyfeleinek és a
Megbízó Partnereknek tevékenységével és működésével kapcsolatos dokumentumok, bizalmas
információk, tények, adatok, ötletek, koncepciók, megoldások juthatnak a Megbízott tudomására.
Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük jelen megbízási szerződés alapján létrejövő jogviszonyból
fakadóan a Megbízott tudomására jutó valamennyi információ, tény, adat, ötlet, koncepció, megoldás,
know-how és dokumentum üzleti titkot képez, legyen az akár a Megbízóval, akár annak Ügyfelével, akár a
Megbízó Partnerekkel kapcsolatos.

A Megbízott a megismert üzleti titkot csak jelen megbízás teljesítése céljára, egyébként sem saját javára,
sem harmadik személy javára vagy kárára nem használhatja fel, azokat a Megbízónak (vagy az üzleti titok
más jogosultjának) érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik személy számára
semmilyen formában, sem írásban, sem szóban, sem ráutaló magatartással nem szolgáltathatja ki,
nyilvánosságra nem hozhatja, kivéve, ha a Megbízó (vagy az üzleti titok jogosultja) erre engedélyt ad.

A Megbízott titoktartási kötelezettsége az általa igénybe vett közreműködőre (Tényleges tevékenység
végzőre) és munkavállalóra is kiterjed, az ő magatartásukért mint saját magatartásáért felel. A Megbízott a
tudomására jutott üzleti titkot közreműködőjével, illetve munkavállalójával csak olyan mértékben
közölheti, amilyen mértékben az a közöttük fennálló jogviszonyból fakadó jogok gyakorlásához és
kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy
a közreműködőivel (Tényleges tevékenység végzőivel) kötött szerződésekben, illetve a munkavállalóival
kötött munkaszerződésekben a közreműködő (Tényleges tevékenység végző), illetve a munkavállaló
titoktartási kötelezettségét a jelen titoktartási megállapodásban foglaltaknak megfelelően érvényesíti.

A Megbízott a jogai gyakorlásához, illetve kötelezettségei teljesítéséhez már nem szükséges, üzleti titkot
tartalmazó dokumentumot vagy más adathordozót a Megbízónak (az üzleti titok jogosultjának)
haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.
A Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni a Megbízót (az üzleti titok jogosultját), amennyiben annak
gyanúja merül fel, hogy az üzleti titkot harmadik személy jogosulatlanul megismerte.

A Megbízott a tudomására jutott üzleti titok megőrzése során az ilyen ügyekben megkívánt fokozott
gondossággal köteles eljárni. A Megbízó a megbízásból eredő feladatok tekintetében köteles megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Megbízott köteles a Megbízó által
kialakított adat- és titokvédelmi szabályokat betartani.

A Megbízottat jelen titoktartási kötelezettségei jelen szerződés megszűnésére tekintet nélkül, időbeli és
földrajzi korlát nélkül terhelik.
Rezsimentor Hungary Zrt Budapest 1146 Dózsa György út 23. 2/13. www.rezsimentor.hu

info@rezsimentor.hu

RezsiMentor – A Magyar Vállalkozások és Családok Védelmében
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízott valamely titoktartási kötelezettségét
megszegi, minden egyes szerződésszegés esetén a Megbízó ezirányú felszólításától számított 8 (nyolc)
napon belül 1000000,- Ft azaz egymillió forint kötbért köteles megfizetni a Megbízónak. Szerződő felek
tisztában vannak azzal, hogy az általuk kikötött kötbér kifejezetten magas összegű, de azt a Megbízott által
a jelen szerződésben vállalt bármely titoktartási kötelezettsége megszegésével a Megbízót potenciálisan
fenyegető kárra tekintettel az esetleges szerződésszegés súlyával arányosnak ismerik el.
Amennyiben a Megbízott jelen megállapodásban vállalt valamely titoktartási kötelezettségét megszegi, a
kötbéren, mint átalány-kártérítésen felül köteles megtéríteni a Megbízónak a szerződésszegésből eredő
teljes vagyoni és nem vagyoni kárát, az elmaradt hasznokra kiterjedően is.
Rezsimentor know-how

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül a Megbízónak azonosításra alkalmas módon rögzített,
vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági, szervezési ismerete, tapasztalata, illetve ezek összeállítása
(védett ismeret / Rezsimentor know-how). Megbízott a Rezsimentor know-how-t személyes képzéseken,
illetve tárgyiasult formában adja át a Megbízottnak. A Megbízott a számára biztosított oktatási anyagokat
harmadik fél számára nem adhatja ki, a Megbízó rendezvényein a Megbízott hang- és videó felvételt nem
készíthet.
Megbízott a Rezsimentor know-how használatával tevékenységet csak a Megbízó javára végezhet.

A Megbízó által rendelkezésére bocsátott Rezsimentor know-how használatával Megbízott tevékenységet
sem saját javára, sem harmadik személy javára nem végezhet, a Rezsimentor know-how használatával
Ügyfeleket más megbízók felé nem közvetíthet. Megbízottat ez a kötelezettség jelen szerződés
megszűnésére tekintet nélkül, időbeli és földrajzi korlát nélkül terheli.
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízott Rezsimentor know-how használatával
kapcsolatos kötelezettségét megszegi, minden egyes szerződésszegés esetén a Megbízó ezirányú
felszólításától számított 8 (nyolc) napon belül 1000000,- Ft azaz egymillió forint kötbért köteles megfizetni
a Megbízónak. Szerződő felek tisztában vannak azzal, hogy az általuk kikötött kötbér kifejezetten magas
összegű, de azt a Megbízott által a jelen szerződésben a Rezsimentor know-how használatával
kapcsolatban vállalt kötelezettsége megszegésével a Megbízót potenciálisan fenyegető kárra tekintettel az
esetleges szerződésszegés súlyával arányosnak ismerik el.

Amennyiben a Megbízott jelen megállapodásban vállalt Rezsimentor know-how használatával kapcsolatos
kötelezettségét megszegi, a kötbéren, mint átalány-kártérítésen felül köteles megtéríteni a Megbízónak a
szerződésszegésből eredő teljes vagyoni és nem vagyoni kárát, az elmaradt hasznokra kiterjedően is.
Adatvédelem

Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a mindenkor hatályos 2011. évi CXII. törvény, az EU 2016/689.
sz. rendelete (GDPR), valamint a működésére vonatkozó egyéb jogszabályok adatvédelemmel,
adatkezeléssel kapcsolatos szabályait betartja, továbbá a Megbízottal betartatni kívánja, és ebből a célból
létrehozta Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, Adatvédelmi Tájékoztatóját, amely folyamatosan
elérhető a Megbízó weboldalán és a székhelyén. Megbízott a jelen szerződéstől formailag különálló
nyilatkozatban tudomásul veszi, hogy adatait a Megbízó kezeli, továbbá elismeri, elfogadja a rá vonatkozó
adatvédelmi, adatkezelési szabályokat, amelyeket a Megbízó az említett dokumentumokban számára
feltárt és elmagyarázott. Megbízott tudomással rendelkezik arról, hogy jelen szerződés szerinti
feladatvégzése során a Megbízó nevében, érdekében adatfeldolgozóként jár el, és kijelenti, hogy a
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személyes adatokat kizárólag a Megbízó rendelkezései szerint dolgozza fel a jelen szerződés és az Ügyfél
célját, valamint vonatkozó jogszabályok és szabályok rendelkezéseit betartva. A feldolgozás kiterjed az
Ügyfél adatainak rögzítésére, naprakészen tartására, Megbízó meghatározott partnerei felé történő
továbbítás elősegítésére az Ügyfél adatkezelési rendelkezésének és az Ügyfél érdekének megfelelően.
Megbízott további adatfeldolgozót nem vehet igénybe, az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát
nem ruházhatja át harmadik személyre, saját céljára vagy érdekében nem végezhet adatkezelési vagy
adatfeldolgozási tevékenységet, adatok kezeléséről nem dönthet, az adatok felett nem ő rendelkezik sem
a jelen szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően. Megbízott kötelezettséget vállal arra,
hogy garantálja, bizonyítja, és biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását. Megbízott az
adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége
megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Megbízott köteles a Megbízó
rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a kötelezettségek teljesítésének igazolásához
szükséges. Megbízott a GDPR 30. cikk 2. bekezdése alapján köteles nyilvántartást vezetni a Megbízó
nevében végzett adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységek minden kategóriájáról. Megbízott a jelen
szerződés megszűnését követően köteles minden általa feldolgozott személyes adatot a Megbízó számára
átadni és azok másolati példányait, amennyiben léteznek, megsemmisíteni. Megbízott köteles segíteni a
Megbízót az Ügyfelek, mint érintettek jogainak érvényesítése során, és köteles felé a jogérvényesítéssel
kapcsolatos kérdéseket, kéréseket haladéktalanul továbbítani, valamint megtenni egyéb, az Adatvédelmi
és Adatbiztonsági Szabályzatban meghatározott lépéseket.
Adatbiztonság

Megbízott köteles az adatbiztonsággal kapcsolatban szervezési és technikai intézkedéseket hozni annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek
között, adott esetben: a személyes adatok feldolgozására használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést
és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatfeldolgozás (adatkezelés)
biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres
tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. Megbízott köteles az adatokat úgy feldolgozni,
hogy az adatbiztonsági szintje a Megbízó adatbiztonsági szintjével legyen azonos.
A szerződés létrejötte, megszűnése

Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A szerződés írásban, a mindkét fél által történő aláírással
jön létre.

Szerződő felek bármelyike jogosult jelen szerződést a másik félhez címzett egyoldalú jognyilatkozattal,
rendes felmondással, harminc napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani, azzal, hogy a
felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az indoklás nélküli felmondás joga a szerződés első kettő hónapjában
felmondási idő nélkül, azonnali hatállyal gyakorolható.

A szerződés első kettő hónapját követően azonnali hatállyal a szerződés csak indoklással mondható fel, ha
a másik fél a jelen szerződésben vállalt, illetőleg a jogszabályon alapuló lényeges kötelezettségét súlyosan
megszegi. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített kizárólagossági,
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titoktartási és a Rezsimentor know-how használatával kapcsolatos kötelezettségek megszegése azonnali
hatályú felmondási ok.
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén

A szerződés megszűnésének napjáig a Megbízottnak járó megbízási díjakkal a Megbízó a szerződés
megszűnésétől számított 90. (kilencvenedik) napra vetítve a szerződés megszűnésétől számított 90.
(kilencvenedik) napot követő első munkanapon számol el a Megbízottal. Ha a jelen szerződés
megszűnésétől számított 90 (kilencven) napon belül a Megbízottnak a szerződés fennállta során kifejtett
tevékenységével kapcsolatban az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
— a szerződés fennállta során leadott igényfelmérő lapokon és adatlapokon szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek,
— a szerződés fennállta során leadott igényfelmérő lapokat és adatlapokat az Ügyfél cégszerűen aláírta,
hozzájárult adatai kezeléséhez,
— a szerződés fennállta során leadott adatlapon minimum egy igény szerepel,
— a Tanácsadó időpontot tudott egyeztetni a kérdőívekben szereplő igények megoldását jelentő Megbízó
Partnernek az ajánlata bemutatására,
— a Megbízó Partner részéről sikeres értékesítés történt az Ügyfél részére, ami után Megbízó Partnertől a
Megbízónak járó díjazás befolyt a Megbízó számlájára
akkor a Megbízottnak a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett jár a megbízási díj. Ha a fenti
feltételek együttesen a jelen szerződés megszűnésétől számított 90 (kilencven) napon túl teljesülnek
együttesen, a Megbízott megbízási díjra nem tarthat igényt.
Az elszámolást követően a Megbízott semmilyen további megbízási díj igénnyel vagy kártalanítási igénnyel
nem élhet. Az általa korábban közvetített Ügyfelek a Megbízási szerződés megszűnésének napját követő
munkanapon a Tanácsadó ügyfélállományába kerülnek átsorolásra, esetlegesen az elszámolást követően
keletkező megbízási díjra a Tanácsadó lesz jogosult.
Záró rendelkezések

Jelen szerződés módosítása a Felek egybehangzó akaratával, írásban lehetséges.

Egyik Fél sem jogosult a szerződés szerinti jogait vagy kötelezettségeit a másik Fél írásos hozzájárulása
nélkül harmadik személynek engedményezni.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat, értesítéseket
írásban közlik egymással. Hatályos írásbeli nyilatkozatnak, értesítésnek fogadják el a jelen szerződésben
rögzített címükre tértivevényes postai küldeményként feladott nyilatkozatot, értesítést (a postai
küldemény a feladást követő 5. naptári napon közöltnek tekintendő akkor is, ha a tértivevényt a küldő fél
részére „nem kereste”, „elköltözött”, illetve bármilyen hasonló jelzéssel visszaküldték), illetve a
személyesen átvett iratot is, ha az átvételt a címzett aláírásával tanúsítja.

Felek vállalják, hogy értesítési címük változásáról haladéktalanul írásban értesítik a másik felet, azzal, hogy
mindaddig, amíg a másik fél értesítése meg nem történik, a másik fél által a régi címre küldött értesítés
érvényes és hatályos.
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A Felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését békés úton kísérlik meg, és ennek
eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen megbízási szerződésre a magyar jog szabályai, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései
irányadóak.
Jelen megbízási szerződést a Felek - közös elolvasás és együttes értelmezés után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú
melléklet.

Kelt:

…………………………………………………..
Megbízott

……..…………………………………..………………………
Rezsimentor Hungary Zrt.
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