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I. PREAMBULUM 

 
Az általános szerződési feltételek célja, hogy meghatározza a Szerencsejáték Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szerencsejáték Zrt.) azon szerződéses feltételeit, 
amelyeket partnereivel való kapcsolatában alkalmazni kíván annak érdekében, hogy 
működése során biztosítsa a transzparenciát, a következetes gyakorlatot, ezzel segítve a 
partnereivel való együttműködés hatékonyságát. 
 

II. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIBOCSÁTÓJÁNAK ADATAI 
 
Cégnév: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. 
Cégjegyzékszám: 01-10-041628 
Adószám: 10580204-2-44. 
 

III. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 
 

1. Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) személyi hatálya kiterjed a 
Szerencsejáték Zrt. valamennyi szerződő partnerére. 

 
2. Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Szerencsejáték Zrt. valamennyi szerződő 

partnerével megkötött szerződésre az alábbi kivételekkel: 
a) az értékesítő partnereivel a szerencsejáték termékek értékesítésére megkötött 

szerződések, 
b) a szerencsejáték termék értékesítésére a játékosokkal kötött szerződések. 

 
3. Az ÁSZF időbeli hatálya a hatályba lépését követően megkötött szerződésekre terjed 

ki.   
 

IV. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSA 
 

1. A Szerencsejáték Zrt. és a szerződő partnere között létrejött szerződéses kapcsolat 
szabályait az ÁSZF és az egyedi szerződésben foglalt feltételek együtt tartalmazzák. 
Ha az egyedi szerződésben foglalt bármely szerződési feltétel az ÁSZF 
rendelkezéseitől eltér, akkor az egyedi szerződésben foglaltak az irányadók. 

 
V. FOGALMAK 

 
1. Biztonsági vizsgálat: a Szerencsejáték Zrt. által az Egyedi Szerződés aláírását 

megelőzően elvégzett vizsgálat, amely a Szerződő Partner fizetőképességének és 
szabályszerű működésének vizsgálatát jelenti. 

 
2. Díj: a Szolgáltatásnak az Egyedi Szerződésben rögzített ellenértéke. 
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3. Egyedi Szerződés: a Szerencsejáték Zrt. és a Szerződő Partner által aláírt papíralapú 

vagy elektronikus okirat és annak mellékletei, függelékei, amely tartalmazza a felek 
megállapodását. 

 
4. Felek: a Szerencsejáték Zrt. és Szerződő Partner együttesen. 

 
5. Fél: a Szerencsejáték Zrt. vagy a Szerződő Partner önállóan. 

 
6. Keretszerződés: különösen az az Egyedi Szerződés, amely időszakonként visszatérő, 

vagy mennyiségileg előre nem meghatározott szolgáltatás(ok) esetében lehetőséget 
biztosít a Szerencsejáték Zrt.-nek az abban rögzített feltételek szerinti egyedi 
megrendelés kibocsátására. 
 

7. Szerződő Partner: az a jogi vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező jogalany, aki/amely a Szerencsejáték Zrt. részére szolgáltatását az ÁSZF és 
a Felek között létrejövő Egyedi Szerződés szerint nyújtja. 
 

8. Szerződés: az Egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF együttesen. 
 

9. Szolgáltatás: az Egyedi Szerződésben meghatározott, a Szerződő Partner által 
teljesítendő szolgáltatás(ok) (feladat) összessége. 

 
VI. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

 
1. A Szerződés a Szerencsejáték Zrt. és a Szerződő Partner cégszerű aláírásával jön létre. 

Amennyiben Felek nem egyszerre írják alá a szerződést, a hatálybalépés napja a 
későbbi aláírás dátumával megegyező. 
 

2. Amennyiben a Szerződés létrejötte feltételhez kötött, úgy a Szerződés létrejöttének 
legkorábbi időpontja a feltétel bekövetkezésének napja. 
 

3. A Szerencsejáték Zrt. a Szerződő Partner Biztonsági vizsgálatát az Egyedi Szerződés 
aláírását megelőzően a 25 millió forintot elérő vagy azt meghaladó 
kötelezettségvállalás esetén kötelezően, ezen értékhatár alatt eseti döntése alapján 
elvégzi. 

  
VII. DÍJAZÁS, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA 

 
1. Szerződő Partner az Egyedi Szerződésben meghatározott mértékű díjra jogosult, az ott 

meghatározott ütemezés szerint. A Díj magában foglalja az Egyedi Szerződés, vagy a 
Keretszerződés alapján kiállított megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő 
összes járulékos költséget. 
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2. Szerződő Partner a Szerencsejáték Zrt. Egyedi Szerződésben erre 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, az elektronikus számlát az Egyedi 
Szerződésben megadott elektronikus címére kell megküldeni. 

 
3. A Szerződő Partner kizárólag a Szerződésben meghatározott időben és feltételek 

mellett jogosult számlát kiállítani. A Szerződő Partner a Szerződés aláírásával 
tudomásul veszi, hogy amennyiben számla kiállítására köteles, a Szerencsejáték Zrt. 
csak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő számla és a teljesítésigazolás 
birtokában teljesít kifizetést. 

 
4. Amennyiben a Szerződő Partner magánszemély, a szerződés aláírásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Díj kifizetéséhez szükséges adó- és 
társadalombiztosítási jogszabályokban előírt jognyilatkozatokat megteszi, ezzel 
összefüggésben keletkezett adatszolgáltatási és okirat-csatolási kötelezettségének 
eleget tesz; ezek hiánya a Szerencsejáték Zrt. késedelmét kizárja. 

 
5. A Szerencsejáték Zrt. a számla ellenértékét a kézhezvételtől számított 30 napon belül 

banki átutalással teljesíti a Szerződő Partner által megadott bankszámlára. A pénzügyi 
teljesítés napja a Szerencsejáték Zrt. bankszámlájának terhelési napja. A 
Szerencsejáték Zrt. kizárólag magyarországi pénzügyi intézménynél vezetett 
bankszámlát fogad el teljesítési helyként, külföldi bankszámlára fizetést nem teljesít. 

 
VIII. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Felek a Szerződés teljesítése érdekében együttműködni kötelesek, ennek keretében 

kötelesek a Szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással 
haladéktalanul, kapcsolattartóikon keresztül az Egyedi Szerződésben meghatározott 
módon közölni. 

 
2. Szerződő Partner köteles az Egyedi Szerződésnek és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő tartalmú, kifogástalan minőségű szolgáltatást nyújtani a Szerencsejáték Zrt. 
részére. 

 
3. Szerződő Partner a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokat a 
Szerződés teljes időtartama alatt biztosítja. 

 
4. Szerződő Partner kizárólag a Szerencsejáték Zrt. előzetes írásbeli engedélyével 

jogosult részteljesítésre és előteljesítésre. 
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5. Szerződő Partner a Szerződés teljesítéséhez közreműködő igénybevételére csak a 
Szerencsejáték Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult, a közreműködő 
tevékenységéért a Szerződő Partner úgy felel, mintha azt maga végezte volna el. 

 
6. A Szerződő Partner köteles a Szerencsejáték Zrt.-nek a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatos utasításait végrehajtani. Ha a Szerencsejáték Zrt. célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, a Szerződő Partner köteles őt erre figyelmeztetni. A 
Szerződő Partner köteles a Szerencsejáték Zrt. részére a figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő teljes kárt megtéríteni. 

 
7. Amennyiben a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Szerződő Partner 

(ideértve az alkalmazottait, közreműködőit) számára szükséges a Szerencsejáték Zrt. 
által használt épületekbe történő belépés, a Szerződő Partner a Szerződés aláírásával 
vállalja a vonatkozó biztonsági és más előírások betartását, amelyek a Szerencsejáték 
Zrt. által használt épületekbe történő be- és kiléptetésre, valamint ott tartózkodásra 
vonatkoznak. 

 
8. Szerződő Partner köteles tájékoztatni a Szerencsejáték Zrt.-t az adataiban 

bekövetkezett változásról a változást követő 5 napon belül, illetve arról, ha 
fizetésképtelen, illetve vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási, 
kényszertörlési eljárást kezdeményeztek, továbbá ha adószámát felfüggesztették vagy 
törölték, annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül. 

 
9. A Szerencsejáték Zrt. a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, 

dokumentumokat köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges megfelelő határidőben 
a Szerződő Partner rendelkezésére bocsátani. 

 
IX. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. Szerződő Partner – térben és időben korlátlan – teljeskörű és kizárólagos felhasználási 

engedélyt ad a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt. részére 
átadott szellemi alkotásra, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ban 
felsorolt valamennyi felhasználási módot illetően. 
 

2. Szerződő Partner az átadott művet csak a Szerencsejáték Zrt. engedélyével jogosult 
használni. 
 

X. KÉZBESÍTÉS, KAPCSOLATTARTÁS 
 

1. A Szerződéssel kapcsolatos mindennemű értesítést írásban is meg kell küldeni, és 
azokat megküldeni a másik Fél címére. Felek az értesítéseket telefax, e-mail formában 
is elfogadják egymástól. A Szerződés megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat 
írásban, a szerződés megkötésével azonos formai követelményekkel kell közölni a 
másik Féllel. 
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2. Írásban megtett és kézbesített közlésnek minősül a legalább a címzett által a közlés 

kézhezvételét visszaigazoló e-mail üzenetben vagy ajánlott, tértivevényes 
küldeménnyel vagy futárral történő, átvételt is igazoló kézbesítéssel vagy 
személyesen, átvételt is igazoló kézbesítéssel megtett közlés. A kézbesítés 
időpontjának kell tekinteni:  
a) személyes vagy futár általi kézbesítés esetén a postai küldemények átvételére 

jogosult személy aláírásával igazolt átvétel időpontját, 
b) postai kézbesítés esetén a tértivevényen megjelölt napot, vagy a kézbesítés 

megkísérlésének napját, ha a címzett az átvételt megtagadta, 
c) sikertelen kézbesítés esetén (azaz, ha a küldemény „nem kereste”, „címzett 

ismeretlen”, „cím elégtelen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza a 
feladóhoz) a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapot. 

 
3. Felek az egymással közlendő nyilatkozatokat a székhely címére, vagy ha az Egyedi 

Szerződés úgy rendelkezik, az abban megjelölt telephely címére írt levélben közlik. 
 

XI. BESZÁMÍTÁS, ENGEDMÉNYEZÉS 
 

1. A Szerencsejáték Zrt. jogosult a Szerződő Partnerrel szemben fennálló bármely 
fizetési követelését – a Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő – fizetési 
kötelezettségébe beszámítani. A beszámítás tényéről a Szerződő Partnerét egyidejűleg 
tájékoztatni köteles. 

 
2. A Szerződő Partner a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben fennálló követelését csak a 

Szerencsejáték Zrt. előzetes hozzájárulásával jogosult engedményezni harmadik 
személyre. 

 
XII. JOGSZAVATOSSÁG 

 
1. Szerződő Partner szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyára vonatkozóan harmadik 

személynek nincs olyan joga, amely a Szerencsejáték Zrt. jogainak gyakorlását 
korlátozza vagy megakadályozza, továbbá a szolgáltatás maradéktalanul megfelel a 
Szerződésben, valamint a hatályos jogszabályban foglaltaknak. 
 

XIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 

1. Szerződésszegésnek minősül a Fél által bármely szerződéses kötelezettség 
szerződésszerű teljesítésének elmaradása. 

 
2. A Szerződő Partner a késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére 

köteles. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári napra az 
Egyedi Szerződésben rögzített bruttó Díj (kötbéralap) 1 %-a, legfeljebb azonban a 
bruttó Díj 20 %-a. 
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3. A Szerződő Partner késedelmesen teljesít, ha az Egyedi Szerződésben megjelölt 

feladatai azért nem kerülnek határidőben elvégzésre, mert a Szerencsejáték Zrt. 
alappal tagadta meg a szolgáltatás átvételét arra hivatkozva, hogy a felajánlott 
teljesítés nem szerződésszerű. 

 
4. A Szerződő Partner a hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A 

kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett részre eső, az Egyedi Szerződésben 
meghatározott bruttó Díj (kötbéralap) 20 %-a. A kötbér megfizetésével Szerződő 
Partner nem mentesül a hibás teljesítés miatti egyéb kötelezettségei alól. A 
Szerencsejáték Zrt. a hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági jogainak 
érvényesítésére is jogosult. 

 
5. A teljesítés a Szerződő Partnernek felróható módon történő meghiúsulása esetén 

Szerződő Partner nem teljesítési kötbér fizetésére köteles. A nem teljesítési kötbér 
mértéke az Egyedi Szerződésben rögzített bruttó Díj (kötbértalap) 25 %-a. 

 
6. A Szerencsejáték Zrt. követelheti a kötbért meghaladó kárát is. 

 
7. A Szerződő Partner tudomásul veszi, hogy nem szerződésszerű teljesítése esetén a 

teljesítés elfogadása a Szerencsejáték Zrt. részéről nem minősül a szerződésszegésből 
eredő jogok érvényesítéséről való lemondásnak. 

 
8. Amennyiben a Szerződés a Szerencsejáték Zrt-nek felróható okból meghiúsul, a 

Szerződő Partner a saját, igazolható költségei megtérítésére tarthat igényt. Ebben az 
esetben Szerződő Partner csak azoknak a károknak a megtérítését kérheti, melyek a 
Szerződés meghiúsulásával közvetlen összefüggésben állnak, és amely károk más 
módon nem térülnek meg. 

 
9. A Szerencsejáték Zrt. szerződésszegéséből származó kártérítési felelősségének mértéke 

– a kamatokat is beleértve – nem haladhatja meg az Egyedi Szerződésben 
meghatározott Díj vagy a tényleges kár mértékét, amelyek közül az alacsonyabb 
összeg az irányadó. 

 
XIV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
1. A Szerződés – amennyiben a Felek az elektronikus úton való szerződésmódosítás 

lehetőségében az Egyedi Szerződésben nem állapodtak meg – kizárólag 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, bankszámlaszámában 
bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban vagy személyében 
bekövetkező változás. Az ilyen változásokról a Szerződő Partner a Szerencsejáték 
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Zrt.-t a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 5 munkanapon belül köteles 
értesíteni. 

 
2. A Szerencsejáték Zrt. jogosult az ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amennyiben a 

változtatás jogszabályváltozás miatt szükséges. Egyéb esetben az ÁSZF rendelkezései 
annak elfogadásának időpontja szerinti hatállyal érvényesülnek a Felek 
jogviszonyában.  

 
XV. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 
1. A Szerencsejáték Zrt. jogosult a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt indokolás 

nélkül elállni, ebben az esetben a Felek közt elszámolási kötelezettség nem keletkezik, 
a Szerencsejáték Zrt. kártérítés fizetésére nem köteles, ide nem értve a teljesítés 
megkezdéséhez szükséges igazolt költségeket. 

 
2. A Szerencsejáték Zrt. jogosult a Szerződést írásban indokolás nélkül legalább 30 

napos felmondási idő betartásával felmondani. A Szerződés rendes felmondással 
történő megszüntetése esetére a Szerencsejáték Zrt. a kártérítési felelősségét kizárja. A 
Szerződő Partner a Szerencsejáték Zrt. felmondása esetén a Díj készültségi fokhoz 
igazodó, igazolt és arányos részére jogosult. 

 
3. A Szerencsejáték Zrt. jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal, kártérítés 

fizetési kötelezettség nélkül felmondani Szerződő Partner súlyos szerződésszegése 
esetén. 

 
4. A Szerződő Partner súlyos szerződésszegésének minősül, ha: 

a) Szerződő Partner vagy a nevében, képviseletében eljáró bármely személy 
nyilatkozatával, magatartásával, illetve eljárásával sérti a Szerencsejáték Zrt. jó 
hírét, üzleti tisztességét, 

b) Szerződő Partner elmulasztja az Egyedi Szerződésben rögzített teljesítési 
határidőt, 

c) Szerződő Partner megsérti Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, 
d) Szerződő Partner az ÁSZF VIII.1. pontjában vállalt kötelezettségét megszegi, 
e) Szerződő Partner a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét ismételten 

megszegi, 
f) Szerződő Partner fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene 

jogerősen felszámolási eljárást vagy kényszertörlést kezdeményeztek, adószámát 
felfüggesztik vagy törlik. 

 
5. Szerződő Partner jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a 

Szerencsejáték Zrt. súlyos szerződésszegést követ el. 
 

6. A Szerencsejáték Zrt. súlyos szerződésszegésének minősül, ha a díjfizetési 
kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett, és késedelmét a Szerződő 
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Partner írásbeli fizetési felszólítása ellenére az abban meghatározott póthatáridőn belül 
sem orvosolta. 

 
XVI. TITOKTARTÁS 

 
1. A Felek kötelesek az Egyedi Szerződéssel kapcsolatosan a másik féltől kapott, illetve 

az Egyedi Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információt, dokumentációt, 
adatot bizalmasan, az Egyedi Szerződésben foglaltakat pedig üzleti titokként kezelni, 
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. 

 
2. A kapott információra vonatkozó titoktartási kötelezettség időkorlát nélkül terheli a 

Feleket. Ez nem vonatkozik arra az információra, amely nyilvánosan hozzáférhető. 
 

XVII. NYILVÁNOSSÁG 
 

1. A Szerződő Partner a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerencsejáték 
Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az üzleti 
titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
hatálya alá tartozik, és ezért közérdekből nyilvános lehet minden, a hivatkozott 
törvények által meghatározott szerződéses adat. 
 
XVIII. ADATKEZELÉS 

 
1. Felek a cégjegyzésre jogosult képviselők személyes adatait (név, beosztás), a 

Szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítése céljából kapcsolattartóként 
megjelölt személyek elérhetőségi adatait (név, email cím, telefonszám), valamint a 
Szerződés teljesítése során a felek tudomására jutott további személyes adatokat az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a 
továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően kezelik. E vonatkozásban a Felek 
önálló adatkezelőnek minősülnek.  

 
2. A Szerencsejáték Zrt. a személyes adatokat a szerződéses kötelezettségek teljesítése, 

valamint a jogszabályon alapuló jogi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a 
Szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig, vagy 
amennyiben jogszabály, különös tekintettel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL, 
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, ennél hosszabb időtartamot 
határoz meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartamban. A Szerződő Fél 
képviselője, kapcsolattartója vonatkozásában az elérhetőségi adatok kezelése addig 
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történik, amíg az érintett a Szerződő Fél képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljár, 
feltéve, hogy a jogviszony megszűnéséről a Szerencsejáték Zrt. értesül, illetve olyan 
iratok (pl. szerződések, számlák) esetében, amelyekben e személy feltüntetésre került, 
az adott irat megőrzésére irányadó idő végéig. 

 
3. A Felek kötelesek az érintett kapcsolattartók részére a személyes adatok kezeléséről 

megfelelő tájékoztatást nyújtani.  
 

4. A Szerencsejáték Zrt. mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója a 
https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles oldalon érhető el. 

 
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés felmerülése esetén a Szerencsejáték Zrt. 

adatvédelmi tisztviselője nyújt tájékoztatást az adatved@szerencsejatek.hu 
elérhetőségen. 

 
6. A Szerződő Partner köteles az adatkezelési tájékoztatóját vagy annak elérhetőségét a 

Szerződés megkötését megelőzően a Szerencsejáték Zrt. rendelkezésére bocsátani. 
 

XIX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Felek által megkötött Egyedi Szerződés és esetleges mellékletei a Felek között 
fennálló teljes megállapodást tartalmazza, és felvált minden esetleges korábbi 
nyilatkozatot vagy megállapodást. Következésképpen, a Felek kizárják a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  6:63. § (5) 
bekezdésének alkalmazhatóságát. 

 
2. Szerződő Partner a Szerződésre, illetve a Szerencsejáték Zrt.-vel kapcsolatos 

együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a 
Szerencsejáték Zrt. előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. A Szerencsejáték 
Zrt. jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül 
visszavonni. 

 
3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, Felek a Szerződéssel kapcsolatos esetleges 

vitáik esetére Magyarország bíróságainak joghatóságát kötik ki. 
 

4. Felek törekednek arra, hogy a Szerződéssel 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. 

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

az elévülést megszakítja az írásbeli felszólítás. 
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6. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési 

gyakorlattól lényegesen eltérnek. 
 

7. Szerződő Partner a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírása 
egyúttal azt is kifejezi, hogy a Szerződő Partner az ÁSZF-ben, és az Egyedi 
Szerződésben foglaltakat elolvasta, értelmezte, megértette, magára nézve kötelezőnek 
fogadta el. A Szerződő Partner az Egyedi Szerződés aláírásával elismeri, hogy az 
Általános Szerződési Feltételekben foglalt szövegezést egyértelműnek és érthetőnek 
találta, valamint azt, hogy annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét. 

 
8. Szerződő Partner általános szerződéses feltételei jelen ÁSZF alapján létrejött 

Szerződésekre nem alkalmazandóak.  
 
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.  
 
Budapest, 2020. május 1. 
 


