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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

MEGBÍZÁSI-TÍPUSÚ SZERZŐDÉSHEZ 

(ÁSZF) 



Az Általános Szerződési Feltételek kibocsátójának adatai: 

 

Cégnév: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Megbízó), Székhely: 

1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., Cégjegyzékszám: 01-10-041628, Adószám: 10580204-2-44. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya: 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

és a Megbízott között létrejött szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák az Egyedi Szerződésben 

foglalt feltételekkel együtt. Ha az Egyedi Szerződésben foglalt bármely szerződési feltétel az ÁSZF 

rendelkezéseitől eltér, akkor az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadók. 

 

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

1.1.  „Megbízó” a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 
1.2.  „Megbízott” az a jogi vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

jogalany, aki/amely a Megbízó részére szolgáltatását az ÁSZF és a Felek között létrejövő 

Egyedi Szerződés szerint nyújtja.  

1.3. „Felek” Megbízó és Megbízott együttesen, “Fél”: A Megbízott vagy Megbízó önállóan.  

1.4. „Egyedi Szerződés” a mindkét fél által aláírt okirat, annak mellékleteivel, és jelen 

Általános Szerződési Feltételekkel együttesen.  

1.5. „Szolgáltatás”: az Egyedi Szerződés tárgya, az abban meghatározott Megbízott által 

teljesítendő feladatok összessége. 

1.6. „Megbízási díj” a Szolgáltatásnak az Egyedi Szerződésben rögzített ellenértéke.  

 

2. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA, A TELJESÍTÉS 

 
2.1. Megbízó és a Megbízott között az Egyedi Szerződés a Megbízó és a Megbízott cégszerű 

aláírásával ellátott, papíralapú vagy elektronikus okirattal jön létre. 

2.2. Megbízott köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseinek és az Egyedi Szerződésben 

meghatározottaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, sztenderdeknek és szabványoknak 

megfelelő tartalmú, kifogástalan minőségű szolgáltatásokat nyújtani a Megbízó részére. 

2.3. A Megbízott vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Megbízót minden olyan körülményről, 

amely az Egyedi Szerződésnek megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítését 

veszélyezteti, vagy gátolja. 

2.4. A Megbízott köteles Megbízónak az Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatos utasításait 

végrehajtani, álláspontját képviselni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást 

ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. 

2.5. Megbízott a tevékenységét díjazás ellenében látja el. Megbízott a szerződéses 

kötelezettségének eleget tesz, ha a szerződés tárgyát képező feladatokat szerződésszerűen, az 

előírásoknak megfelelően látja el, az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőben és 

módon, és ha a teljesítését a Megbízó teljesítésigazolás kiadásával kifejezetten elfogadja. 

2.6. Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli engedélyével jogosult részteljesítésre és 

előteljesítésre.  

2.7. A teljesítési határidő a Szolgáltatásnak az Egyedi Szerződés szerinti teljesítési dátumát 

jelenti.  

2.8. Megbízott az Egyedi Szerződés teljesítéséhez közreműködő igénybevételére csak Megbízó 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult, akinek tevékenységéért a Megbízott úgy felel, 

mintha azt maga végezte volna el. 

2.9. A Megbízott késedelmesen teljesít, ha az Egyedi Szerződésben megjelölt feladatai azért nem 

kerülnek határidőben elvégzésre, mert a Megbízó alappal tagadta meg a szolgáltatás átvételét 

arra hivatkozva, hogy a felajánlott teljesítés nem szerződésszerű. 

 

 

 



 

3. A MEGBÍZÁSI DÍJ 

  

3.1. Megbízott a Megbízó szerződésben kijelölt képviselője által kiállított teljesítésigazolás 

alapján jogosult számlát kiállítani. A hatályos jogszabályoknak alakilag és tartalmilag 

megfelelő, az Egyedi Szerződés szerződésszámát meghivatkozó számlát a Szerencsejáték 

Zrt. 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. szám alatti székhelyére vagy az elektronikus 

számlát a megadott elektronikus címére kell megküldeni. A Megbízó a számla ellenértékét a 

kézhezvételtől számított 30 napon belül banki átutalással teljesíti a Megbízott által megadott, 

magyar pénzügyi intézménynél vezetett bankszámlaszámra. A pénzügyi teljesítés napja a 

Megbízó bankszámlájának terhelési napja. 

3.2. A Megbízó kizárólag magyarországi pénzügyi intézménynél vezetett bankszámlát fogad el 

teljesítési helyként, külföldi bankszámlára fizetést nem teljesít. 

3.3. Megbízó jogosult bármely fizetési követelését - a Megbízottal szemben - az Egyedi 

Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe beszámítani, és erről a 

Megbízottat egyidejűleg tájékoztatni. 

3.4. A Megbízott a Szerencsejáték Zrt-vel szemben fennálló követelését csak a Szerencsejáték 

Zrt. hozzájárulásával jogosult engedményezni harmadik személyre. 

3.5. A Megbízási díj magában foglalja, az Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő összes járulékos költséget. 

3.6. A Megbízott kizárólag a jelen 3. pontban foglaltaknak megfelelően és az Egyedi 

Szerződésben meghatározott időben és feltételek mellett jogosult számlát kiállítani. 

 

 

 

4. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENYSÉG, SZERZŐDÉS TELJESSÉGE, SZERZŐDÉS 

MEGSZÜNTETÉSE, SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 
4.1. Amennyiben az Egyedi Szerződés valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak 

bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a Felek 

kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy Egyedi 

Szerződésben szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék. 

4.2. A Felek által kötött Egyedi Szerződés és mellékletei az Egyedi Szerződés tárgyában a Felek 

között fennálló teljes megállapodást tartalmazza, és felvált minden esetleges korábbi 

nyilatkozatot, vagy megállapodást. Következésképpen, a Felek kizárják a Ptk. 6:63. § (5) 

bekezdésének alkalmazhatóságát.  

4.3. Megbízó jogosult az Egyedi Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt indokolás nélkül 

elállni, ebben az esetben a Felek közt elszámolási kötelezettség nem keletkezik. 

Megbízó jogosult az Egyedi Szerződést írásban az abban rögzített felmondási idő 

betartásával felmondani. Amennyiben az Egyedi szerződés nem tartalmaz a felmondási időre 

vonatkozó rendelkezést, abban az esetben a felmondási idő 30 nap. Megbízó a szerződés 

rendes felmondással történő megszüntetése esetére kártérítési felelősségét kizárja. 

4.4. Megbízó jogosult az Egyedi Szerződést írásban azonnali hatállyal, kártérítés fizetési 

kötelezettség nélkül felmondani Megbízott szerződésszegése esetén, valamint a következő 

esetekben: 

4.4.1. Megbízott vagy a nevében, képviseletében eljáró bármely személy nyilatkozatával, 

magatartásával, illetve eljárásával sérti a Megbízó jó hírét, üzleti tisztességét, 

4.4.2. Megbízott fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen 

felszámolási eljárást vagy kényszertörlést kezdeményeztek, adószámát felfüggesztik 

vagy törlik, 

4.4.3. Megbízott elmulasztja az Egyedi Szerződésben rögzített teljesítési határidőt és 

Megbízónak a további teljesítés nem áll az érdekében, 

4.4.4. Megbízott megsérti az Egyedi Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

4.4.5. Megbízott az Egyedi Szerződésben külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 

megszegi. 



 

4.5. Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha 

4.5.1. Megbízó díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esett, és 

késedelmét a Megbízott írásbeli fizetési felszólítása ellenére az abban meghatározott 

póthatáridőn belül sem orvosolta; 

4.5.2. Megbízó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen 

felszámolási eljárást kezdeményeztek. 

4.6. A Felek kötelesek a Megbízás megszüntetése esetén elszámolni egymással. 

4.7. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármely fél az Egyedi Szerződés, illetve az Egyedi Szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

4.8. A Megbízót csak a neki felróható cselekedetek vagy mulasztások miatt terheli felelősség és 

az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos teljes felelősség nem haladhatja meg – a kamatokat is 

beleértve – az Egyedi Szerződésben meghatározott díjat vagy a tényleges kárt, amelyek 

közül az alacsonyabb összeg az irányadó.  

4.9. Hibás, meghiúsult, illetve késedelmes teljesítés esetén a Megbízott kötbér fizetésére köteles.  

4.9.1. Hibás teljesítés esetén Megbízott köteles a hibákat haladéktalanul kijavítani. Ezen 

felül Megbízott köteles a Megbízónak hibás teljesítési kötbér címén az Egyedi 

Szerződésben rögzített, összesített, bruttó megbízási díj 26 %-át megfizetni. A 

kötbér megfizetésével Megbízott nem mentesül a hibás teljesítés miatti egyéb 

kötelezettségei alól. A Megbízó a hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági 

jogainak érvényesítésére is jogosult.  

4.9.2. Amennyiben Megbízott az Egyedi Szerződésben meghatározott feladatait az 

Egyedi Szerződésben meghatározott napig nem teljesíti, úgy Megbízó jogosult 

minden késedelemmel érintett naptári napra az Egyedi Szerződésben rögzített, 

összesített, bruttó megbízási díj 2 %-át, legfeljebb azonban a bruttó díj 26 %-ának 

megfelelő összeget, késedelmi kötbér jogcímen követelni a Megbízottól.  

4.9.3. A teljesítés meghiúsulása esetén a Megbízott köteles a Megbízónak nem teljesítési 

kötbér címén az Egyedi Szerződésben rögzített, összesített, bruttó megbízási díj 30 

%-át megfizetni. 

4.9.4. Megbízó követelheti a kötbért meghaladó kárát. 

 

 

5. SZAVATOSSÁG 

 

5.1. Megbízott szavatol azért, hogy az Egyedi Szerződés tárgyára vonatkozóan harmadik 

személynek nincs olyan joga, amely a Megbízó jogainak gyakorlását megakadályozza vagy 

korlátozza. 

 

6. KÉZBESÍTÉS 

 
6.1. A Felek általi, az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos értesítés csak akkor tekinthető 

hatályosnak, ha írásban, ajánlott levél, telefax, vagy kézbesítő útján, juttatják el a másik fél 

Egyedi Szerződésben megjelölt címére.  

6.2. Az elektronikus levél (email) útján megküldött értesítés csak akkor tekinthető hatályosnak, 

amennyiben az értesítés legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 

dokumentumként kerül a csatolásra az emailhez. Az emailt az Egyedi Szerződésben 

megadott email címre szükséges elküldeni és az értesítés hatályosulásának feltétele annak 3 

munkanapon belül történő visszaigazolása. Ettől a rendelkezéstől a Szerződő Felek az 

Egyedi Szerződésben eltérhetnek. 

6.3. Felek megállapodnak, hogy az egymással közlendő nyilatkozatokat a székhely címére, vagy 

az Egyedi Szerződésben megjelölt telephely címére írt levélben közlik. Felek felelősséget 

vállalnak arra, hogy az Egyedi Szerződésben szabályozott kézbesítési címen biztosítják a 

küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem 



kereste”/”ismeretlen”/”elköltözött”/”átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a postai 

visszaküldés dátumát követő 8. napon a felek a küldemény tartalmát közöltnek tekintik. 

 

7. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 

7.1. Az Egyedi Szerződés – amennyiben a Felek az elektronikus úton való szerződésmódosítás 

lehetőségében az Egyedi Szerződésben nem állapodtak meg – csak írásban, papír alapon 

módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Fél cégjegyzékben nyilvántartott 

adataiban, – a Fél által kezdeményezett és az alapvető működést nem érintő – így különösen 

a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában 

bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az ilyen 

változásokról a Megbízott a Megbízót – az eset körülményeitől függően – vagy a változást 

megelőzően írásban, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 5 munkanapon 

belül köteles értesíteni. 

7.2. Megbízó jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítani, amennyiben a 

változtatás jogszabályváltozás miatt szükséges. Egyéb esetben az ÁSZF rendelkezései annak 

elfogadásának időpontja szerinti hatállyal érvényesülnek a Felek jogviszonyában. A 

jogszabályváltozáson alapuló ÁSZF változást Megbízó e-mail útján küldi meg Megbízott 

részére. 

7.3. Megbízott az Egyedi Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megbízó jogosult az 

Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a Megbízott megfelelő, a tervezett 

módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett, amennyiben a Megbízott 

kifogással nem él. A módosítással kapcsolatos kifogását a Megbízott az írásbeli tájékoztatás 

közlését követő 15 napon belül közölheti írásban a Megbízóval. Amennyiben a Megbízott a 

kifogását ilyen módon nem közli Megbízóval, azt úgy kell tekinteni, hogy az Általános 

Szerződési Feltétel módosítását elfogadta, és az ezzel az Egyedi Szerződés részévé válik. 

 

8. TITOKTARTÁS ÉS ADATKEZELÉS 

 

8.1. Felek megállapodnak, hogy valamennyi, az Egyedi Szerződéssel kapcsolatosan a másik féltől 

kapott, illetve az Egyedi Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, 

dokumentációt, adatot bizalmasan, az egyedi szerződés kikötése esetén pedig üzleti titokként 

kezelnek, azt harmadik személy részére - ide nem értve az Egyedi Szerződés teljesítésébe 

bevont alkalmazottaikat, jogszerűen igénybe vett közreműködőiket - nem teszik 

hozzáférhetővé jogszabály, vagy kötelezően alkalmazandó hatósági rendelkezés által előírt 

esetek kivételével. A közreműködőkért, mint harmadik felekért a Megbízott teljes körűen 

felel. 

8.2. Felek tudomásul veszik, hogy a megbízó a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény hatálya alá esik, és ezért közérdekből nyilvános lehet minden, a 

hivatkozott törvények által meghatározott szerződéses adat.   

 

9. REFERENCIA 

 

9.1. Megbízott Egyedi Szerződésre, illetve a Megbízóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag 

akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megbízó előzetesen és kifejezetten 

írásban hozzájárult. Megbízó jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás 

nélkül visszavonni. 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

10.1. Felek Egyedi Szerződés hivatalos nyelveként a magyar nyelvet ismerik el, és a szerződésre 

a magyar jog az irányadó.  



10.2. Felek Egyedi Szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáik esetére Magyarország bíróságainak 

joghatóságát kötik ki.  

10.3. Megbízott köteles tájékoztatni az adataiban bekövetkezett változásról a Megbízót a változást 

követő 5 napon belül, illetve arról, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási, 

kényszertörlési eljárást, kezdeményeztek, illetve ha adószámát felfüggesztették vagy 

törölték. 

10.4. Felek törekednek arra, hogy a jelen megállapodással összefüggésben felmerülő vitás 

ügyeket peren kívüli egyeztetés során rendezzék. Felek a jogvitáik békés rendezésének 

eredménytelensége esetén a per tárgyának értékétől függően a helyi bíróság hatáskörébe 

tartozó ügyekben kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, a 

helyi bíróság hatáskörét meghaladó ügyekben pedig a Polgári Perrendtartás általános 

szabályai szerint illetékes bíróság jár el. 

10.5. Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. Nem képezik az Egyedi Szerződés részét 

mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 

megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi 

az Egyedi Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés 

alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

10.6. Az elévülés megszakítására a Ptk. rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy az 

elévülést megszakítja az írásbeli felszólítás, továbbá a követelés bírósági úton vagy 

nemperes eljárás keretében való érvényesítése is. 

10.7. Az Egyedi szerződésben foglalt személyes adatok kezelését a Szerencsejáték Zrt. a célhoz 

kötöttség érvényesülésével a GDPR-ban foglalt előírások szerint végzi. 

10.8. Megbízott – térben és időben korlátlan – felhasználási engedélyt ad az Egyedi Szerződés 

teljesítésével kapcsolatban a Megbízó részére átadott szellemi alkotásra, a szerzői jogról 

szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ban felsorolt valamennyi felhasználási módot illetően. 

 

11. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

 

11.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződés aláírása egyúttal azt is kifejezi, hogy 

a Megbízott az ÁSZF-ben, és az Egyedi Szerződésben foglaltakat elolvasta, értelmezte, 

megértette, magára nézve kötelezőnek fogadta el, és tudomásul vette, hogy közötte és a 

Megbízó között megbízási jogviszony jött létre. 

11.2. Megbízott általános szerződéses feltételei jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésekre nem 

alkalmazandóak. Megbízott egyben elismeri és kijelenti, hogy az Általános Szerződési 

Feltételeket megismerte és magára nézve kifejezetten elfogadta. A Felek az Általános 

Szerződési Feltételekben foglalt szövegezést egyértelműnek és érthetőnek találják. 

Elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalma nem sérti a jóhiszeműség 

követelményét.  

 

Budapest, 2018. július 31. 


