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ALKUSZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

Amelyet megkötöttek egyrészről az 

 

 

név: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.      

székhelyének címe: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.   

levelezési címe: 1428 Budapest, Pf.: 9.     

telefonszáma: 06-1-486-3600     

képviseletre jogosult neve: Szabó György és Kormanikné Szuróczki Gabriella 

adószáma: 12761018-2-44 

cégjegyzékszám: 01-10-044700     

bankszámlaszám: 10918001-00000014 -15290011 

tevékenységi engedély száma: H-EN-II-123/2016  

a továbbiakban, mint Biztosító, 

 

 

másrészről a 

 

 

név: ……………………………………………………….. 

székhelyének címe: ……………………………………… 

levelezési címe: ………………………………………….. 

telefonszáma: …………………………………………….. 

képviseletre jogosult (ügyvezető) neve: ………………… 

adószáma: …………………………………………………. 

bankszámlaszám: …………………………………………. 

cégjegyzékszám :…………………………………………… 

felügyeleti engedély száma:……………………………….. 

a továbbiakban, mint Alkusz,  

 

együttes említésük esetén Szerződő felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 

 

 

Bevezető 

 

A jelen megállapodásban foglalt rendelkezések kiterjednek a Biztosító és az Alkusz kapcsolattartásra jogosult 

és kijelölt valamennyi egységére, valamint a Biztosító 1. sz. mellékletben meghatározott biztosítási 

termékeire, egyaránt ide értve a gazdálkodó szervezetek által kötött, valamint a lakossági szerződéseket. 

 

 

1. A megállapodás célja 

 

A Szerződő felek elhatározzák, hogy az ügyfelek biztosítási igényeinek minél szélesebb körben történő 

kielégítése érdekében a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel együttműködnek. 
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2. A biztosítási és az alkuszi tevékenység 

 

Jelen megállapodás alkalmazásában a Szerződő felek biztosítási és alkuszi tevékenységen a biztosítási 

tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bit.) megfogalmazott tevékenységet 

értik. 

 

Az Alkusz kijelenti, hogy rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott működési engedéllyel. 

 

A Biztosító tudomásul veszi, hogy az Alkusz mindenkor ügyfelei érdekeit szem előtt tartva jár el. 

 

 

3. Ügyrend 

 

Az ügyrendi kérdéseket jelen megállapodás 2. sz. melléklete szabályozza. 

 

 

4. A közvetített szerződések díjazásai 

 

Az Alkuszt a közvetítésével létrejött szerződésekre vonatkozóan, valamint állománygondozási 

tevékenységéért a végzett tevékenység mértékéhez arányosan igazodó, a biztosítási díj meghatározott 

részét képező közvetett díjazásra (a továbbiakban: díjazás) jogosult. Közvetlen díjazásra nem jogosult.  

 

A közvetített szerződések díjazásait, annak alapját, mértékét és elszámolásának módját jelen megállapodás 

3. sz. melléklete szabályozza. 

 

 

5. A szerződés hatálya, megszűnése 

 

Jelen megállapodás határozatlan időtartamra kerül megkötésre. 

 

A megállapodás megszűnik: 

 

a) a Szerződő felek közös megegyezésével, 

b) bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, 

c) az Alkusz vagy a Biztosító felügyeleti engedélyének visszavonásával, 

d) bármelyik fél rendes felmondásával, 

e) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával. 

 

A szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Szerződő felek kötelesek egymással a megszűnéstől 

számított legkésőbb 30 napon belül maradéktalanul elszámolni.  

 

A szerződés bármely okból történő megszűnését követően az Alkusznak a Biztosítóval való kapcsolatára 

jelen szerződés rendelkezései nem alkalmazhatóak. Kivételt képeznek ez alól a titoktartásra és a díjazás 

visszaírásra vonatkozó szabályok.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnését követően Alkuszt díjazás semmilyen jogcímen nem 

illeti meg.  
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Tekintettel arra, hogy jelen szerződés megszűnését követően Alkuszt díjazás nem illeti meg, Alkusz az 

állomány gondozásával, ápolásával járó teendők ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy Biztosító a jelen  

 

 

szerződés megszűnését követően közvetlenül kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel jogvédelmi biztosítási 

szerződés-fenntartási, módosítási, átdolgozási, illetőleg kötési céllal.  

 

Rendes felmondás: 

Jelen megállapodást a Szerződő felek a naptári hónap utolsó napjára írásban, indoklás nélkül, a másik félhez 

intézett tértivevényes ajánlott levélben felmondhatják. A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, 

a szerződés második évében két hónap, a harmadik és az azt követő években három hónap. 

 

Azonnali hatályú felmondás: 

A Szerződő felek azonnali hatállyal, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatják jelen 

megállapodást a másik fél szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegése esetén. 

 

A Szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen az alábbi eseteket: 

a) jelen megállapodásban nevesített eseteket,  

b) a MABIASZ ill. az FBAMSZ etikai szabályainak megsértését, 

c) a titokvédelem körében a Bit.-ben szabályozott „biztosítási titok”, ill. a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben (Ptk.) szabályozott üzleti titok megsértését, 

d) valamely szerződés vonatkozásában az Alkusz megbízásának megszűnéséről való tájékoztatatás 

elmulasztását, 

e) a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség elmulasztását, 

f) az ügyfél megtévesztését. 

 

Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha bármelyik fél ellen csőd, felszámolási, kényszertörlési vagy 

végelszámolási eljárás indul. 

 

Amennyiben jelen megállapodás felmondására az irányadó etikai szabályok megsértése és a tisztességtelen 

piaci magatartás miatt kerül sor, a Szerződő felek jogosultak erről a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségét 

(MABIASZ), illetve a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségét (FBAMSZ) értesíteni. 

 

 

6. Egyéb rendelkezések 

 

6.1. A Biztosító és az Alkusz kötelezettséget vállal arra, hogy a másik félre vonatkozó, a másik fél által 

bizalmasnak minősített, ennek hiányában pedig a tartalmánál fogva nyilvánvalóan bizalmas üzleti adatot, 

üzleti titkot, információt harmadik személy - így különösen saját ügynök, más biztosító vagy alkusz - részére a 

Bit. szabályozását szem előtt tartva, nem adja ki. A titokvédelem nem akadályozhatja a Biztosítót abban, 

hogy ugyanazon ügyfél esetében a versenytárs alkusz részére is díjajánlatot adjon ki. 

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a rájuk vonatkozó etikai kódexek előírásait ismerik és betartják. 

 

6.2.  Szerződő felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az átadott adatokat az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 

Info tv.), valamint más, adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően saját szervezetükön belül, 

számítógépen kezeljék. A jelen Szerződés keretében átadott adatokat a Szerződő felek kizárólag a velük 

szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók és megbízottak részére jogosultak átadni a jelen szerződés 

szerint.  
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A Szerződő felek szavatolják, hogy az Info tv. és más adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel 

összhangban az ügyfél a Szerződő felek részére történő adatátadáshoz hozzájárul, továbbá harmadik 

személynek nincs olyan jogosultsága, amely az adatok felhasználását kizárja vagy korlátozza. 

 

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy az ügyfelek felvett adatai az Info tv. és más adatvédelmi 

jogszabályok szerint személyes adatnak minősülnek. A személyes adat bármely meghatározott, azonosított 

vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) 

kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, 

fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúriális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 

e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.  

 

A Szerződő felek kijelentik, hogy az adatok tárolása a Szerződő felek által üzemeltetett szerveren az MNB 

informatikai biztonsági előírásainak megfelelően történik. 

 

A Szerződő felek kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében 

külön védelmi intézkedéseket kell tenniük a Szerződő feleknek illetőleg a szerver üzemeltetőjének, ha a 

személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.  

 

6.3. Alkusz kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 

törvény, valamint a biztosítási és alkuszi tevékenységhez kapcsolódó egyéb jogszabályok, felügyeleti 

szabályozások rá vonatkozó rendelkezéseinek – különös tekintettel a biztosítási titok védelmére és a 

biztosításközvetítő panaszkezelésére – maradéktalanul és folyamatosan eleget tesz, az ezen kötelezettségei 

megsértése miatti jogkövetkezményekért teljes felelősséget vállal és mentesíti a Biztosítót az esetlegesen 

felmerülő kártérítési és sérelemdíj megfizetése iránti kötelezettség alól. 

 

6.4. A Szerződő felek a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat mindenekelőtt kölcsönös 

egyeztetés útján, békés módon próbálják meg rendezni és kizárólag az egyeztetés sikertelensége esetén 

kezdeményeznek peres vagy peren kívüli eljárást a másik féllel szemben.  

 

6.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Biztosító egyoldalúan jogosult a jelen szerződés 3. 

számú mellékletének VII. pontjában meghatározott Díjazás kulcsokat módosítani azzal, hogy a módosítás 

nem lehet visszamenőleges hatályú. A módosításról Biztosító köteles az Alkuszt haladéktalanul értesíteni. 

Amennyiben az Alkusz az értesítés megtörténtétől számított 30 napon belül írásban nem kifogásolja a 

módosítást, a Biztosító közlésével azonos tartalommal elfogadottnak minősül és hatályossá válik. A 

módosítás Alkusz részéről történő el nem fogadása a Biztosító felmondási jogát alapozza meg.  

 

Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Ptk. 6:191. § (4) bekezdése alapján a Biztosító 

egyoldalúan jogosult jelen szerződést akképpen módosítani, hogy annak valamennyi rendelkezése a hatályos 

jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfeleljen. A Biztosító által történő egyoldalú szerződésmódosítás 

az Alkusszal történő közlés napján válik hatályossá.  

 

A megállapodás egyéb rendelkezéseinek módosítása, kiegészítése, valamint esetleges kiegészítő 

megállapodás megkötése kizárólag írásban, a két Szerződő fél egyetértő aláírásával történhet.  
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6.6. Az Alkusz tudomásul veszi, hogy a Biztosító jogosult az Alkusz részére újabb termék terjesztését 

engedélyezni. A Biztosító ezen intézkedése – eltérő megállapodás hiányában - az Alkusz irányába az erre 

vonatkozó írásbeli tájékoztatásától számított 30. napon lép hatályba. 

 

Alkusz kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag Biztosító azon termékeit közvetíti, amelyek tekintetében a 

Biztosító által szervezett képzésen részt vett és amelyre vonatkozóan kellő ismeretanyaggal rendelkezik.   

 

6.7. Az Alkusz tudomásul veszi, hogy a Biztosító jogosult bármely, az Alkusz részére engedélyezett 

termék terjesztését bármely időpontban megszüntetni. A Biztosító ezen intézkedése az Alkusz irányába az 

erre vonatkozó írásbeli tájékoztatásától számított 30. napon lép hatályba. A korábban közvetített és már 

létrejött, azaz hatályban lévő biztosítási szerződéseket a termék terjesztésének megszüntetése nem érinti. 

 

6.8. A jelen együttműködési megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

- 1. sz. melléklet: Termékek 

- 2. sz. melléklet: Ügyrend 

- 3. sz. melléklet: Díjazás megállapodás, 

- 4. sz. melléklet: Adatfeldolgozói megállapodás 

amelyeket a Szerződő felek aláírnak és az azokban foglaltakat magukra nézve ugyancsak kötelezőnek 

ismernek el. 

 

6.9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Bit. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

6.10. Szerződő Felek jelen szerződésbe és annak mellékleteibe foglalt feltételeket közösen megtárgyalták, 

a szerződés és a mellékletek szövegét elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá.  

 

6.11. Jelen 15 gépelt oldalból álló megállapodást és mellékleteit Szerződő felek 3 példányban írják alá, 

melyből egy példány Alkuszt, két példány Biztosítót illeti meg. 

 

Kelt: ……………………….., 201……………. 

 

 

 

 

 

............................................................ ............................................................. 

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 

képv.: Szabó György és  

Kormanikné Szuróczki Gabriella 

Biztosító 

 

…. 

…. 

Alkusz 
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1. sz. melléklet 

 

Termékek 
 

 

Classic Családi Jogszerviz 

Családi JogSzerviz 3+ 

Útravaló Gépjármű Tulajdonosi Jogszerviz 

Gépjárművezetői Jogszerviz 

V.I.P. Bázis Családi Jogszerviz 

Jogtárs Jogszerviz vállalkozásoknak és társasházaknak 

HÍD Családi JogSzerviz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ............................................................ ............................................................ 

  

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 

képv.: Szabó György és  

Kormanikné Szuróczki Gabriella 

Biztosító 

 

…. 

…. 

Alkusz 
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2. sz. melléklet 

 

Ügyrend 
 

I. Ajánlatok 

 

I.1. Az Alkusz teendői: 

Az együttműködés keretében az Alkusz vállalja, hogy a megbízója biztosítási igényeit szakszerűen 

megfogalmazva írásban vagy elektronikus úton továbbítja a Biztosítóhoz. 

 

Az Alkusz megbízója nevében: 

• a Biztosítótól kérhet előzetes (tájékoztató jellegű) díjajánlatot vagy 

• végleges (kötelező érvényű) díjajánlatot, illetve 

• a Biztosító részére biztosítási ajánlatot tehet. 

 

Az Alkusz legkésőbb a megbízója képviseletében tett díjajánlat-kéréssel vagy ajánlattétellel egyidejűleg 

köteles a megbízója által részére kiállított és aláírt megbízását a Biztosítónak benyújtani. A megbízó 

azonosítása az Alkusz felelőssége.  

 

A (díj)ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell a kockázat elbírálásához és vállalásához szükséges 

adatokat. 

 

Az Alkusz vállalja, hogy a Biztosító által elkészített / a Biztosítóval egyeztetett, a Bit. szerinti – a biztosítási 

szerződésre vonatkozó – írásbeli tájékoztatást a megbízója számára átadja, és az átvételt bizonyító – a 

megbízó által aláírt - nyilatkozatot a Biztosítónak eljuttatja. 

 

Az Alkusz a Biztosítótól díjajánlatot csak írásban kérhet, ill. ajánlatot is csak így tehet. A díjajánlat-kérés vagy 

ajánlattétel történhet a Biztosító által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, illetőleg az Alkusz 

saját díjajánlat-kérő lapján. Ez utóbbi esetben a díjajánlat-kérésnek minden, a biztosítási kockázat 

elvállalásához szükséges adatot tartalmaznia kell. 

 

Amennyiben pótlólagos adatkérés válik szükségessé, az Alkusz - tekintettel a kockázat-elbírálás Bit. által 

szabályozott időtartamára - elvégzi az adatok pótlását, és írásban közli azokat a Biztosítóval. 

 

Az Alkusz - eltérő megállapodás hiányában - a Biztosító kijelölt egységéhez az ajánlat keltét követő 5 naptári 

napon belül köteles benyújtani az ajánlatokat és az ahhoz tartozó dokumentumokat. 

 

A Biztosító által meghatározott díjszabással rendelkező biztosítási szerződések esetében az Alkusz 

önállóan is kalkulálhatja és ajánlhatja ki megbízójának a Biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díjat, 

az adott időszakra érvényben lévő feltételek, a módozati előírásoknak megfelelő kockázat-elbírálási 

szempontok és a díjszabás ismeretében. Az Alkusz a díjszabásban foglaltaktól nem térhet el, ilyen igény 

esetében a Biztosítótól kell díjajánlatot kérnie. 

 

I.2. A Biztosító teendői: 

Az együttműködés keretében a Biztosító vállalja, hogy az Alkusz írásbeli díjajánlat kérésére – amennyiben a 

Biztosító a kockázatot vállalhatja – szakszerű írásbeli díjajánlatot ad a kockázat vállalásának feltételeiről és 

díjáról, majd a megbízó elfogadó nyilatkozatának és szerződési ajánlatának birtokában, a kockázat elbírálás 

után biztosítási fedezetet nyújt az elfogadott feltételeknek megfelelően.  
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A Biztosító az olyan ajánlat esetében, amelyen formai, tartalmi hiányosságot tapasztal, haladéktalanul 

hiánypótlásra hívja fel az Alkusz és az Alkusz megbízójának figyelmét. A javított és / vagy kiegészített 

ajánlatot - amennyiben az a kockázat-elbírálási határidőn belül visszaérkezik - a Biztosító nem tekinti új 

ajánlatnak. A biztosítási szerződés a Ptk. szerint lép életbe. 

 

 

A Biztosító által kiadott előzetes díjajánlat nem minősül biztosítási ajánlatnak, ezért elfogadása nem jelenti 

automatikusan a kockázat vállalását és a szerződés létrejöttét, nem eredményezi a Biztosító 

kockázatviselését. 

 

A Biztosító kockázat-elbírálására nyitva álló időtartama akkortól kezdődik, amikor az ajánlat a Biztosítóhoz 

beérkezik, vagy az ajánlatot a biztosító képviselője részére átadták, függetlenül attól, hogy az Alkusz az 

ajánlatot mikor vette át.  

 

 

II. Kötvényesítés 

 

A biztosítási kötvényt a Biztosító állítja ki és írja alá. 

 

 

III. Számlázás és díjbeszedés 

 

1. Alkusz jogosult a biztosítási szerződés esedékes díjrészletének beszedésére, valamint köteles az 

elkülönített ügyfélszámlájára befolyt biztosítási díjat 5 napon belül Biztosító által rendelkezésére bocsátott 

bankszámlaszámra átutalni oly módon, hogy a biztosítási szerződések a Biztosító által meghatározottak 

szerint beazonosíthatóak legyenek. 

 

2. A biztosítási díjnak az Alkusz által történt beszedése nem minősül a díj Biztosító számlájára vagy 

pénztárába történt befizetésnek.   

 

Alkusz tudomással bír arról, hogy Biztosítónál halasztott díjfizetésre főszabály szerint nincs lehetőség. 

Halasztott díjfizetés csak a Biztosító előzetes engedélyével adható, ilyenkor díjbeszedés nem történik, az 

ajánlati nyomtatványon a Szerződés adatai rovatban az engedélyre és a halasztott díj esedékességére kell 

utalni. 

 

Ha az Alkusz megbízója és az Alkusz megállapodása alapján az Alkusz köteles a biztosítási szerződés 

esedékes díjának Biztosító részére történő megfizetésére, a befizetésnél az első díjrészlet esetében az 

ajánlatszámot, minden további díjbefizetésnél az ügyfél befizető azonosító számát köteles az Alkusz az 

átutalási megbízáson feltüntetni. 

 

 

IV. Károk kezelése (kárbejelentés, károk rendezése) 

 

A biztosítási esemény bekövetkezésekor, előzetes meghatalmazás alapján az Alkusz szakszerű segítséget 

ad megbízóinak a biztosítási szerződésben foglalt jogaik érvényesítéséhez, és az abból adódó 

kötelezettségeik teljesítéséhez. A Biztosítónál folyó kárrendezés során megbízás alapján a szükséges módon 

képviseli megbízói érdekeit, közreműködik igényeik érvényesítésében. 
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Alkusz tudomásul veszi, hogy a kárrendezésre, illetőleg a kárrendezésben történő közreműködésre 

vonatkozó meghatalmazás hiányában ügyfél képviseletében nem jogosult Biztosító előtt eljárni. Alkusz  

 

tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Biztosító és az ügyfél közvetlenül, illetőleg más meghatalmazott 

útján is kommunikálhatnak egymással.  

 

 

V. Közös állományvédelmi tevékenység 

 

Jelen szerződés időtartama alatt az Alkusz és a Biztosító – az Alkusz megbízója és a Biztosító között 

létrejött biztosítási szerződés megszűnéséig, ill. a biztosítási szerződés bármely fél (megbízó vagy 

Biztosító) által történő felmondásának napjáig - közös és kölcsönös állományvédelmi tevékenységet 

folytatnak, melynek során  

 

az Alkusz 

o mind a Biztosítóval, mind pedig megbízójával folyamatos kapcsolatot tart fenn, 

o gondoskodik a biztosítási igények, illetve a biztosítási kínálat esetleges időközi változása 

esetén, mind a Biztosító, mind a megbízója tájékoztatásáról, 

o a biztosítási szerződés megfelelő módosítását kezdeményezi, 

o a hátralékos biztosítási díjak befizetése érdekében intervenciós tevékenységet folytat 

ügyfelénél; 

 

a Biztosító pedig kötelezettséget vállal arra, hogy  

o az Alkusz megbízóját sem közvetlenül, sem saját (egyes) ügynökei révén nem keresi meg sem 

az alkuszi megbízásban foglalt biztosítás(ok) megkötésére, sem pedig a szerződés 

átdolgozására irányuló ajánlattal, kivéve, ha az Alkusz és a Biztosító másképpen egyeznek 

meg, 

o az ügyfelet nem törekszik rábírni arra, hogy az Alkusz megkerülésével közvetlenül vele kössön 

biztosítási szerződést. 

 

Az Alkusz díjazásra való jogosultsága szempontjából az állományvédelmi tevékenység akkor tekinthető 

eredményesnek, ha az előírt biztosítási díj (vagy díjhátralék) a Biztosítóhoz befolyt, feltéve, hogy a biztosítási 

szerződés a díj befizetésekor hatályban volt. 

 

 

VI. Nyilvántartás 

 

Az Alkusz köteles nyilvántartást vezetni a Biztosító részére közvetített biztosítási szerződésekről, és köteles 

azokba a Biztosító kérésére betekintést engedni. A Biztosító köteles az Alkusz részére (a technikai 

lehetőségek függvényében) betekintést biztosítani az Alkusz által kötött biztosítási szerződésekről szóló 

nyilvántartásba és az Alkusz erre irányuló kérése esetén a nyilvántartásról tájékoztatást nyújtani.  

 

 

VII. Kapcsolattartás 

 

Az Alkusz tevékenysége során a Biztosító alábbi szervezeti egységével / egységeivel köteles a kapcsolatot 

tartani:  

 

név: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 

székhelyének címe: 1082 Budapest Futó utca 47-53. VI. em. 
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levelezési címe: 1428 Budapest Pf. 9. 

telefonszáma: 06-1-486-3600 

képviseletre jogosult neve: Szabó György és Kormanikné Szuróczki Gabriella 

 

Adminisztrációs osztály (biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyintézés): admin@das.hu 

Alkusz kapcsolattartó (termékkel kapcsolatos kérdések): alkusz@das.hu 

 

 

VIII. Tájékoztatás 

 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolatukat érintő kérdésekben (működési engedélyek 

magadása, korlátozása, visszavonása, szakmai vezető(k) személyében beállt változások, stb.) a Magyar 

Nemzeti Bank határozatait tekintik mérvadónak. 

 

VIII. 1. Az Alkusz tájékoztatási kötelezettsége 

Az Alkusz tájékoztatja a Biztosítót 

o a Magyar Nemzeti Bank által kiadott érvényes működési engedélyéről és bemutatja a 

cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányait / aláírás-mintáit a szerződéskötéskor  

o az adataiban (cégnév, cím, ügyvezető, tagok stb.) bekövetkezett változásokról. Ha az Alkusz 

a címváltozást nem jelenti be, a Biztosító az Alkusz részére szánt küldeményeit az Alkusz 

utolsó bejelentett címére joghatályosan továbbíthatja azzal, hogy a megállapodás 

felmondását tartalmazó jognyilatkozatot minden esetben tértivevényesen kell kiküldeni. Ilyen 

esetben a címzett ismeretlen, nem kereste, vagy elköltözött jelzéssel visszaérkező 

küldemények kézbesítettnek tekintendők. 

 

Az Alkusz köteles a Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni a biztosítottal, illetve a szerződő féllel kötött 

megbízási szerződésének megszűnéséről, a felelősségbiztosítása megszűnéséről, engedélye 

visszavonásáról vagy korlátozásáról. 

 

VIII. 2. A Biztosító tájékoztatása 

A Biztosító tájékoztatja az Alkuszt az adataiban (cégnév, cím) bekövetkezett változásokról.  

 

A feladatokról és a vonatkozó díjazások mértékéről és időbeli hatályáról a Biztosító írásban tájékoztatja az 

Alkuszt. 

 

Az Alkusz ügyfeleinek folyamatban lévő kárügyeiről, az ügy menetéről és részleteiről - tekintettel Biztosító 

speciális szolgáltatására - csak és kizárólag az ügyféltől kapott és erre vonatkozó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás birtokában kaphat tájékoztatást Biztosítótól. 

 

A Biztosító minden hó 15. napjáig adatot szolgáltat az Alkusz részére az előző hónapban beérkezett 

befizetések alapján számfejtett díjazásról. 

 

Az adatszolgáltatás a Szerződő felek előzetes megállapodásának megfelelően lehet nyomtatott lista, 

mágneses adathordozón Excel formátumú fájl, illetve Internetes adatszolgáltatás. 

 

VIII. 3. Az Alkusz tájékoztatja megbízóját: 

a.) arról, hogy nem tekinthető a biztosító képviselőjének, ezért  

• a biztosító nevében jognyilatkozatot, fedezeti ígéretet nem tehet, 

• fedezeti igazolást nem adhat ki,  

• nincs felhatalmazása a biztosítási szerződések felmondásának elfogadására. 

mailto:admin@das.hu
mailto:alkusz@das.hu
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b.) a biztosítási szerződés létrejötténél 

• a 15 napos elbírálási határidőről - mely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja -, a határidőt 

a biztosítási ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezés napjától kell számítani, 

• arról, hogy az általa kalkulált biztosítási díj előzetes, melyet a Biztosító a kockázat-elbírálás során 

módosíthat. 

 

c.) arról, hogy a biztosítási ajánlatot az ő (az Alkusz megbízójának) megbízásából közvetíti - a megbízási 

jogviszony közöttük áll fenn -, és így a megbízott (Alkusz) által a megbízónak, illetve harmadik 

személynek okozott károkért az Alkusz a felelős.  Alkusz megbízója az Alkusz mulasztása miatt a 

Biztosítóval szemben követeléssel nem léphet fel. 

 

Az Alkusz nem jelentethet meg, és nem tehet közzé a Biztosítóra vonatkozó hirdetést, ismertetőt a Biztosító 

előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

 

 

IX. A biztosítóval összefüggő, a Bit. rendelkezésein alapuló alkuszi kötelezettségek 

 

Az Alkusz köteles a hatályos jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani, ennek keretében 

köteles 

• ha az ügyfél által befizetett, a Biztosítót megillető, illetve a Biztosító által befizetett, az ügyfelet 

megillető összegeket – ha a befizetést vagy a kifizetést követő munkanap végéig a jogosultnak nem 

továbbítja – a pénzeszközt tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézetnél vezetett letéti számlára 

(elkülönített ügyfélszámla) elhelyezni,  

• az ügyfélszámla kezelésére vonatkozó részletes szabályokat pénzkezelési szabályzatban rögzíteni, 

• a lebonyolított biztosítási ügyletekről a Bit. 379-381. § szabályainak betartásával nyilvántartást 

vezetni,  

• a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során kielégítő mennyiségű, a piacon 

hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemezni, és egyértelmű, szakszerű tájékoztatást nyújtani az 

ügyfél igényeinek és szükségleteinek megfelelően, 

• a biztosítási szerződés megkötése előtt az ügyfél tájékoztatása alapján pontosítani az ügyfél igényeit 

és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a közvetítő által a biztosítási termékkel 

összefüggésben adott szaktanácsot alátámasztják, 

• a biztosítási szerződés megkötését megelőzően a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos 

nyelvén vagy az ügyféllel történő megállapodás alapján más nyelven írásban tájékoztatni az ügyfelet 

az alábbiakról:  

a) a biztosításközvetítést végző természetes személy nevéről, valamint azon gazdálkodó szervezet 

cégnevéről, székhelyéről, amelynek keretében, illetve megbízásából a biztosításközvetítést végzi és 

felügyeleti hatóságának megjelöléséről, 

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását 

ellenőrizni lehet, 

c) arról, hogy rendelkezik-e minősített befolyással az adott biztosítóban, 

d) az adott biztosító vagy az adott biztosító anyavállalata rendelkezik-e minősített befolyással a 

biztosításközvetítőben, 

e) a panasztétel lehetőségéről és annak elbírálására jogosult szervekről, 

f) arról, hogy a szakmai tevékenysége során okozott kár vagy felmerül sérelemdíj megfizetéséért ki 

áll helyt, 

g) arról, hogy független biztosításközvetítőként jár el, 

i) arról, hogy milyen biztosítási termék terjesztésére van jogosultsága, 
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j) arról, hogy a biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget átvehet-e, 

k) a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget átvehet-e, és ha igen, annak esetleges összegszerűségi 

korlátairól.  

• tájékoztatást nyújtani a Bit. 152. §-ban, a 153. § (1)-(2) bekezdésében és a 155. §-ban 

meghatározottakról,  

• a tájékoztatási kötelezettséget azon személyek részére teljesíteni, akik a biztosítási szerződés 

létrejötte esetén a biztosított vagy a biztosítóval szerződő fél pozíciójába kerülnek, 

• beszerezni az ügyfél írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a fenti tájékoztatást megkapta és milyen egyéb 

tájékoztatást kapott, 

• belső nyilvántartást vezetni az általa alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végző 

természetes személyekről, vagy ha a közvetítői tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, 

akkor erről a gazdálkodó szervezetről és az ennél a szervezetnél közvetítői tevékenységet végző 

természetes személyről, 

• biztosítani, hogy az ügyfél az alkusz magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 

panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott 

irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse és a panaszkezelés során 

mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eljárni, 

• tevékenységét becsületesen, tisztességesen, szakszerű módon ellátni, 

• biztosítani, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt: ügyfél) az 

alkusz és – adott termék kapcsán – az általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet 

végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban 

(személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, 

telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse 

• az alkusz köteles követni a Bit. tanácsadással és tanácsadás nélküli termékértekesítésre vonatkozó 

előírásait. 

• nem alkalmazhatóak javadalmazás, értékesítési célok révén vagy más módon olyan intézkedések, 

amely arra ösztönözhet, hogy egy bizonyos biztosítási terméket ajánljanak az ügyfélnek, amikor más, 

az ügyfél igényeinek jobban megfelelő biztosítási termék is kínálható lehetne. 

 

Az alkusz tevékenysége kiterjedhet az ügyfél számára annak biztosítási kockázatai felmérésével, 

kezelésével, illetve biztosításaival összefüggő szaktanács adására is, termékértékesítéstől függetlenül. 

 

 

 

X. Oktatás, nyomtatványellátás 

 

A Biztosító az Alkusz rendelkezésére bocsátja a tevékenységéhez szükséges szakmai anyagokat (így 

különösen a biztosítási feltételeket és ajánlatokat, a különböző biztosítási termékek díjszabásait) és az Alkusz 

által kért jelen szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb információkat, így pl. a Biztosító belső, az Alkusz 

értékesítési tevékenységét is érintő utasításait, és az egyes biztosítási termékek változásairól szóló 

információkat. 

 

Az Alkusz maga szervezi meg és tartja nyilván a Bit. által előírt szakmai képzéseket és továbbképzéseket. 

 

Az Alkusz nevében biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy köteles az általa 

közvetített biztosítási termékekkel kapcsolatban már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni 

és a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni, továbbképzésen részt venni. 
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Biztosító minden szükséges támogatást megad az Alkusznak alkalmazottai és megbízottai kiképzéséhez. Az 

Alkusz kijelölt alkalmazottai részt vesznek a Biztosító termék oktatásán.  

 

Jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén az Alkusznak haladéktalanul vissza kell 

szolgáltatnia a Biztosítótól átvett írásos anyagokat és minden nála lévő nyomtatványt. Szerződő felek az 

átadás-átvételt jegyzőkönyvben rögzítik. Az Alkusz minden, a Biztosítótól átvett írásos anyag és egyéb 

nyomtatvány tekintetében köteles tartózkodni ezek további felhasználásától és attól, hogy ezek 

felhasználásával, vagy egyébként magát továbbra is a Biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló Alkuszként 

tüntesse fel. 

 

Kelt: ……………………………, 201………………….. 

 

 

............................................................ ............................................................. 

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 

képv.: Szabó György és  

Kormanikné Szuróczki Gabriella 

Biztosító 

… 

… 

Alkusz 
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3. sz. melléklet 

 

DÍJAZÁS MEGÁLLAPODÁS 
 

I. A közvetített szerződések díjazásai 

 

Az Alkusz díjazásra jogosult jelen szerződés időtartama alatt a közvetítésével létrejött új biztosítási 

szerződések, valamint a korábban általa közvetített biztosítási szerződések új módozatra történő 

átdolgozása, ill. fenntartása érdekében kifejtett eredményes állományvédelmi tevékenysége után. 

 

Az Alkuszt a díjazás alapjának és az általa közvetített biztosítási szerződésekre vonatkozó százalékos 

díjazáskulcsnak a szorzata illeti meg, ettől a Szerződő felek közös – írásba foglalt - megegyezés alapján 

jogosultak eltérni. 

 

A díjazások fajtái: 

 

Értékesítéshez kapcsolódó díjazás 

• Szerzési díjazás 

 

Állományvédelemhez kapcsolódó díjazás 

• Fenntartási díjazás 

 

A díjazásokhoz kapcsolódó fogalmak: 

• Díjazás alapja: A szerződés (felárakkal nem növelt) esedékes biztosítási díja, ami Biztosítóhoz 

hiánytalanul beérkezett, és Biztosító által lekönyvelésre kerül. A díjazás számfejtése a teljes biztosítási díj 

lekönyvelésének hónapjában történik. 

• Díjazás mértéke: a díjazás alapja és a díjazáskulcs szorzata 

 

 

II. Értékesítéshez kapcsolódó díjazás 

 

Szerzési díjazás 

A Biztosító a biztosítási szerződés megkötésében vagy díjnövekedéssel járó átdolgozásában való 

közreműködésért szerzési díjazást fizet. Nem jár szerzési díjazás a bármely okból megszűnt, majd egy éven 

belül újra megkötött jogvédelmi biztosítási szerződések esetében.  

 

 

III. Állományvédelemhez kapcsolódó díjazás 

 

Fenntartási díjazás 

Alkuszt, a közvetítésével létrejött szerződések után, azok fennállásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 

azonban az Alkuszi megbízás visszavonásáig, illetve - amennyiben ez korábbi – jelen szerződés 

megszűnéséig megilleti a fenntartási díjazás. 

 

Az Alkusz által kezelt állományba azon biztosítási szerződések tartoznak, amelyeket az Alkusz 

közreműködésével kötöttek meg. 
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Állományáthelyezés, állományörökítés: 

Jelen együttműködési megállapodás hatálybalépését követően, ha az Alkusz olyan biztosítási szerződés 

további gondozására irányuló alkuszi megbízást kap megbízójától, melyet az Alkusz megbízója korábban 

közvetítő közreműködése nélkül, vagy nem az Alkusz közreműködésével kötött meg a Biztosítóval, az Alkuszt 

megillető fenntartási díjazás mértéke attól függően alakul, hogy az Alkusz megbízója és a Biztosító között 

létrejött biztosítási szerződés megkötésében közreműködött-e biztosításközvetítő, illetőleg, hogy ez a 

biztosításközvetítő a Biztosító saját függő ügynöke volt-e, vagy az Alkusztól eltérő független 

biztosításközvetítő.  

 

Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az áthelyezést az áthelyezési kérelem kézhezvételét követő 90 

napon belül elvégzi.    

 

 

IV. Díjazásszámla  

 

A Biztosító az Alkusz részére járó juttatásokról nyilvántartást vezet. 

A Biztosító az Alkuszra vonatkozó nyilvántartás egyenlegéről és az elszámolt díjazásokról díjazásjegyzéket 

bocsát az Alkusz rendelkezésére, melyben szerződésenként és fajtánként feltünteti az elszámolt 

díjazásösszeget. 

 

 

V. Díjazásjegyzék 

 

A díjazásjegyzék adataival szemben az Alkusz a Biztosítónál annak kézhezvételétől számított 15 naptári 

napon belül, írásban kifogással élhet a jutalek@das.hu mail címen.  

 

Ha az Alkusz a fenti időpontig kifogást nem terjeszt elő, vagy a kifogás előterjesztésére rendelkezésre álló 

határidőn belül a díjazásjegyzékben elszámolt díjazásösszeggel megegyező tartalmú számlát állít ki, úgy a 

díjazásjegyzékben foglaltakat a Szerződő felek elfogadottnak tekintik. Ezen rendelkezés nem érinti az Alkusz 

elévülési időn belül érvényesíthető jogait. 

 

A Biztosító a díjazásjegyzék alapján kiállított hibátlan számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül 

fizeti ki a díjazásot az Alkusz részére. 

 

 

VI. Díjazások visszaírása 

 

Amennyiben az Alkusz részére olyan díjazásot fizettek ki, amely az Alkuszt egyébként nem illette volna meg, 

úgy a Biztosító ezt az összeget az Alkusz értesítése mellett jogosult az Alkuszt mindenkor megillető díjazás 

összegébe beszámítani, vagy egyébként visszakövetelni. Ehhez az Alkusz kifejezetten hozzájárul.  

 

Amennyiben a Biztosító által jogosan visszakövetelt díjazásot az Alkusz részére járó díjazásból két egymást 

követő hónapban nem lehet levonni, az Alkusz a díjazás visszafizetésére történt felszólítást követően köteles 

tartozását a Biztosító részére megfizetni.  

 

 

mailto:jutalek@das.hu
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VII. Díjazás 

 

Szerzési díjazás esetén a díjazáskulcs 20%. 

Fenntartási díjazás esetén a díjazáskulcs: 

- az Alkusz közreműködésével létrejött szerződés esetén: 20 %, 

- az Alkusztól eltérő független biztosításközvetítő közreműködésével létrejött 

biztosítási szerződés esetén: 10 %, 

- közvetítő nélkül, illetve Biztosító függő ügynöke közreműködésével létrejött 

biztosítási szerződés esetén: 0 %. 

 

 

Egyedi szerződések esetében a díjazás egyedi megállapodás tárgyát képezi. 

 

Kelt: ……………………………, 201………………….. 

 

 

 

............................................................ ............................................................. 

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 

képv.: Szabó György és  

Kormanikné Szuróczki Gabriella 

Biztosító 

… 

…. 

Alkusz 
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4. sz. melléklet 
 
 

Megállapodás adatfeldolgozói tevékenységről 
 

Amely létrejött egyrészről  

név: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 
székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. em. 
képviseli: Szabó György és Kormanikné Szuróczki Gabriella 
cégjegyzékszám: 01-10-044700 
adószám: 12761018-2-44 
 
- a továbbiakban: Megbízó – 
 

másrészről  

név:  _____________________________________________________________________  

székhelyének címe:  _________________________________________________________  

levelezési címe:  ____________________________________________________________  

képviseletre jogosult (ügyvezető) neve:  __________________________________________  

adószáma:  ________________________________________________________________  

továbbiakban: mint Megbízott 

- a továbbiakban: Megbízott vagy Adatfeldolgozó 

között, a továbbiakban együttes említésük esetén Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A megállapodás tárgya 

1.1. Megbízott, mint adatfeldolgozó, személyes adatokat dolgoz fel az információs önrendelkezési jogról 
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az Európai Parlament és Tanácsa 
2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján Megbízó 
megbízásából biztosításközvetítői feladatok ellátása érdekében jelen szerződés (a továbbiakban: 
Alapszerződés) szerint, melynek elválaszthatatlan részét képezi jelen megállapodás az adatfeldolgozói 
tevékenységre vonatkozóan (a továbbiakban: Adatfeldolgozói megállapodás). 

1.2. Az érintettek adatainak védelme érdekében a Felek a közöttük létrejött szerződést a jelen 
szerződésben foglaltakkal egészítik ki és magukra nézve azt kötelezőként ismerik el. 

 

2. Az adatfeldolgozás jellemzői 

2.1. Megbízott az alábbi személyes adatokat kezeli: név, lakcím, email cím, születési adatok, 
biztosítottak személyes adatai, telefonszám, az érintett által a biztosításközvetítői tevékenység 
során megadott egyéb adatok. 

2.2. Az adatfeldolgozás célja: biztosításközvetítői feladatok ellátása (így különösen: biztosítási 
szerződések megkötése, állományápolási feladatok ellátása). 

2.3. Az érintettek kategóriái: Megbízó ügyfelei, azon érintettek, akik Megbízó szolgáltatásai iránt 
érdeklődnek. 
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3. Általános rendelkezések 

3.1. Felek rögzítik, hogy személyes adatokat Megbízott kizárólag a Megbízó írásbeli utasításai és 
érvényes szerződés alapján kezelhet. 

3.2. Megbízó nyilatkozik, hogy a 2. pontban megjelölt adatokat jogszerűen kezeli. 

3.3. Megbízott köteles mindent megtenni azért, hogy a GDPR 32. cikkelyében foglalt adatbiztonsági 
előírások az adatfeldolgozási tevékenységének teljes időtartama alatt teljesüljenek és köteles Megbízót 
haladéktalanul értesíteni, ha valamelyik feltétel nem vagy nem teljes mértékben teljesül.  

3.4. A Felek kötelesek egymás felé haladéktalanul jelenteni az adatkezelés, adatfeldolgozás körében 
felmerülő zavarokat, adatvédelmi incidenst vagy annak gyanúját, az adatvédelmi rendelkezések 
megsértését, az adatvédelmi jogok megsértésének gyanúját vagy egyéb szerződésszegéseket. 

3.5. Megbízott akkor jogosult pontosítani vagy törölni a személyes adatokat, vagy azok feldolgozását 
korlátozni, ha Megbízó azt szerződésben vagy szerződés alapján kéri, illetve jogszabály írja elő. 

3.6. Amennyiben az adatkezelési jogszabályoknak vagy jelen Adatfeldolgozói megállapodásban előírt 
valamely lényeges kötelezettségének valamelyik Fél nem tesz eleget, úgy a másik fél jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani az Alapszerződésben foglaltak szerint. Ezentúl a másik fél 
köteles a szerződésszegésből eredő teljes kár megtérítésére. 

3.7. Felek a felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – együttműködnek. 

3.8. Megbízott jogosult Megbízó tevékenységét ellenőrizni, melyhez Megbízott hozzájárulását adja. Az 
ellenőrzés kiterjedhet dokumentumok bekérésére, a tárolt adatokba történő betekintésre, adatfeldolgozó 
programokba történő betekintésre és szükség esetén más ellenőrzési tevékenységre. 

3.9. Az adatfeldolgozás szervezésére és az alkalmazott eljárásokra vonatkozó jelentős  
adatbiztonsági döntéseket előzetesen egyeztetni kell a Megbízóval és írásban dokumentálni kell azokat. 

4. További adatfeldolgozók igénybevétele 

4.1. Ha Megbízott a Megbízó nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységhez további 
adatfeldolgozó szolgáltatásait kívánja igénybe venni, erre a további, Megbízott által igénybe vett 
adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepítenie, mint amelyeket 
Adatfeldolgozói megállapodás tartalmaz, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő 
garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal 
biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a jogszabályi követelményeknek. Ha a további 
adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes 
felelősséggel tartozik Megbízó felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

4.2. Megbízott a Megbízó előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további 
adatfeldolgozót nem vehet igénybe.  

4.3. Megbízott hozzájárul, hogy jelen Alapszerződésben megnevezett teljesítésátvállaló további 
adatfeldolgozási tevékenységet végezzen. 

4.4. Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy minden további adatfeldolgozó igénybevétele előtt a 
Megbízó előzetes írásos jóváhagyása szükséges. 

4.5. Nem tartoznak jelen pont hatálya alá azok a mellékszolgáltatások, melyeket az adatfeldolgozó vesz 
igénybe és nem közvetlenül az adatfeldolgozáshoz kapcsolódnak, így például a telekommunikációs 
szolgáltatások, postázási/szállítási szolgáltatások, karbantartási és használói szolgáltatások, valamint 
egyéb, az adatfeldolgozói gépek hardware-ével és software-ével kapcsolatos általános szolgáltatások. 
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5. Megbízott további kötelezettségei 

5.1. Megbízott a jelen Adatfeldolgozói megállapodásban és az Alapszerződésben rögzítetteken túl az 
alábbi kötelezettséggel tartozik Megbízó felé: 

a) Megbízott az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedésekkel a lehetséges mértékben köteles segíteni Megbízót abban, hogy teljesíteni tudja 
kötelezettségét az érintettnek a GDPR III. fejezetében („Az érintett jogai” fejezet) foglalt jogainak 
gyakorlásához kapcsolódó kérelmei megválaszolása tekintetében. 

b) Megbízott köteles Megbízót segíteni a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, 
figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat. 

c) Megbízott a Megbízóval fennálló megbízási szerződés megszűnését követően Megbízó döntése 
alapán minden személyes adatot köteles törölni vagy visszajuttatni a Megbízónak, és törölni a 
meglévő másolatokat, kivéve, ha jogszabály az adatok tárolását írja elő. Ezt Megbízott a 
Megbízó kérésére köteles cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolni. A személyes adatok törlése 
azokra az adatokra is vonatkozik, melyeket további adatfeldolgozóknak továbbadtak. Ezentúl 
Megbízott köteles ellenőrizni, hogy az általa megbízott további adatfeldolgozók is töröljenek 
minden adatot és meglévő másolatot.  

d) Megbízott köteles Megbízó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely Megbízó 
jogszabályban meghatározott adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítésének igazolásához 
szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a Megbízó által vagy az általa megbízott 
más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

e) Megbízott köteles haladéktalanul tájékoztatni Megbízót, ha úgy véli, hogy Megbízó valamely 
utasítása sérti az adatvédelmi rendelkezéseket. 

f) Megbízott, mint adatfeldolgozó a rendelkezésére bocsátott adatokat más célra nem használhatja 
fel, különösen nem saját célokra. Megbízott a Megbízó tudomása nélkül nem készíthet 
másolatokat vagy másodpéldányokat.  

g) Ha a Megbízó kezelésében lévő személyes adatokat harmadik személy intézkedései (pl. 
lefoglalás, elkobzás, végrehajtás, zár alá vétel), fizetésképtelenségi vagy más hatósági/bírósági 
eljárás vagy egyéb események veszélyeztetnék a Megbízónál, a Megbízó haladéktalanul köteles 
erről írásban tájékoztatni a Megbízót.  

h) Megbízott köteles a GDPR 30. cikkely (2) bekezdése szerint nyilvántartást vezetni és azt a 
Megbízó kérésére Megbízó részére átadni azokra az adatokra vonatkozóan, melyek jelen 
Adatfeldolgozói megállapodásra és az Alapszerződésre vonatkoznak. 

6. Titoktartás 

6.1. A Felek vállalják, hogy a megbízási szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutó személyes 
adatokat és azok minden kategóriáit bizalmasan kezelnek, az adatokat nem adják át, nem közlik 
illetéktelen harmadik személyekkel, nem hozzák nyilvánosságra és nem használják fel egyéb célra. 

6.2. A Felek rögzítik, hogy a biztosítási titok és személyes adat megtartási kötelezettség időbeli 
korlátozás nélküli. Ennek keretében Adatfeldolgozó külön biztosítja, hogy a személyes adatok 
feldolgozására illetékes személyek tevékenységük idejére, valamint a foglalkoztatási jogviszony 
befejezése után is kötelezettséget vállaltak arra, hogy megőrzik az adatok bizalmasságát. 

6.3. A titoktartási rendelkezések az Adatfeldolgozó valamennyi tagját és munkavállalóját is terhelik. 
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7. Felelősség 

7.1. A jelen Megállapodás megszegéséből eredő károkért a Felek a Polgári Törvénykönyv alapján 
felelősséggel tartoznak egymással szemben. 

8. Egyéb rendelkezések 

 

8.1. Jelen Adatfeldolgozói megállapodás annak aláírásával lép hatályba és mindaddig fennáll, amíg az 
Alapszerződésben meghatározott szerződés a Felek között fennáll. Ha az Alapszerződésben 
meghatározott szerződés megszűnik, jelen megállapodás is hatályát veszti.  
 

8.2. Jelen megállapodás az Alapszerződésben foglaltak szerint mondható fel, kizárólag az 
Alapszerződéssel egyidejűleg, bármely fél részéről. 
 
8.3. Ha a jelen Megállapodás egyes részei érvénytelenek lennének, az egyebekben nem érinti a 
Megállapodás érvényességét. 
 
8.4. A Felek a szerződést elolvasták, megértették, azt magukra nézve kötelezőként ismerik el. 
 
8.5. Jelen szerződés a továbbiakban az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
 

Budapest, …………….. 
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       Megbízó        Megbízott 

 


