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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK 
 
 

PREAMBULUM  
 

 
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Reklámmegoldás 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2615 Csővár, Madách u 1. hrsz: 52/1., cgjsz.: 13-

09-158776, Adószám: 24097404-2-13., telefon: +36709460740, email: csovar.iroda@taxfreezone.hu, 

képviseli: Balló Krisztián ügyvezető), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) – által kötött megbízási 

szerződésekre. 

 
Az ÁSZF annak mindenkori mellékleteivel együtt érvényes. 
 
Az ÁSZF és annak mellékletei a Megbízó részére a megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 
megkötését megelőzően átadásra kerülnek, a megbízási keretszerződésben a Megbízó és a Megbízott 
rögzítik az ÁSZF-től történő esetleges eltéréseket. 
 
 
1. A Megbízó szolgáltatásai 

 
- Székhelyszolgáltatás 
- Küldeménytovábbításhoz kapcsolódó projektmenedzsment   
- Cégalapításhoz kapcsolódó projektmenedzsment 
- Székhelymódosításhoz kapcsolódó cégmódosítási projektmenedzsment 

 
Megbízott kizárólag abban az esetben nyújt szolgálatatást a Megbízó részére, amennyiben Megbízó 
igazolja, hogy a szerződéskötés időpontjában semminemű adótartozása nincs.  

 
2. Székhelyszolgáltatás:  

 

Megbízott vállalja, hogy a 7/2017. (VI. 1.) IM rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) megfelelő 

székhelyszolgáltatást biztosít a Megbízó részére. 

 

Ennek keretében vállalja, hogy  

 

2.1. Saját tulajdonát képező ingatlanban székhelyet/telephelyet/fióktelepet biztosít a Megbízó választása 

szerint az alábbi helyszíneken: 

 

- 2615 Csővár Madách u 1. (52/1 hrsz.); 

- 2636 Tésa Petőfi u 34. (165 hrsz.); 

 

2.2. Ügyeletet biztosít a 2.1. pont szerinti helyszíneken az alábbi nyitvatartási rend szerint: 

 

  2.2.1. 2615 Csővár Madách u 1. (52/1 hrsz.) 

 

- hétfő - péntek 8:30 - 16:30 óráig,  

- hétvége, és ünnepnapok: zárva; 
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2.2.2. 2636 Tésa Petőfi u 34. (165 hrsz.)  

 

- hétfő - péntek 12:30 - 16:30 óráig,  

- hétvége, és ünnepnapok: zárva; 

 

2.3. Elkészítteti, elhelyezi és a Szerződés hatálya alatt biztosítja Megbízó cégtábláját a Megbízó által az 

Összetett Adminisztratív Szerződés 1. pont szerinti választott székhelyen; 

 

2.4. Őrzi és rendelkezésre tartja a Rendelet 2. § (1) pontja szerint meghatározott alábbi Megbízói iratokat: 

 

- cégiratok (társasági szerződés és aláírási címpéldány),  

- hatósági engedélyek,  

- az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratok,  

- a számviteli törvény szerinti beszámolót; 

 

Megbízott a fenti iratokon kívül semminemű iratőrzést nem vállal. 

 

2.5. A Szerződés hatálya alatt a 2.2. pont szerinti ügyeleti időben biztosítja a Megbízó részére érkező 

levelek, egyéb küldemények, valamint üzenetek átvételét a Megbízó meghatalmazása alapján, amelyeket 

a 3. pont szerinti „Küldeménytovábbításhoz kapcsolódó projektmenedzsment” szabályai szerint kezel. 

 

3. Küldeménytovábbításhoz kapcsolódó projektmenedzsment   

 

3.1. A megbízott gondoskodik a Megbízónak címzett postai küldemények (ideértve a leveleket és a 

csomagokat is) székhelyen történő átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül egy alkalommal 

értesíti a Megbízót a Szerződésben meghatározott e-mail címen.  

 

3.2. Megbízott a 3.1. szerinti leveleket a Megbízóval történő egyéb megállapodásának hiányában az 

átvételt követően  

 

- felbontja,  

- szkenneli,  

- a Megbízó által a Szerződésben megadott e-mail címre egy munkanapon belül megküldi 

- Havonta egyszer, ezen időszak alatt összegyűlt leveleket megküldi a Megbízó részére; 

 

3.3. Amennyiben Megbízó és Megbízott a Szerződésben a 3.1. pontban foglaltaktól eltérően állapodnak 

meg, úgy a Megbízott a leveleket ezen külön megállapodás szerint továbbítja. 

 

3.4. Amennyiben Megbízó a 3.2. pontban körülírt levél továbbításban állapodik meg Megbízottal, úgy 

Megbízó köteles az alábbi költségeket a tárgyidőszakot követő Megbízotti számla szerint Megbízott 

részére megfizetni: 

 

3.4.1. a mindenkori bruttó postai feladási díj, továbbá; 

 

3.4.2. az alábbi nettó csomagolási és csomagdíj: 
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- Kicsi boríték (DL 110x220mm): 100,- Ft, azaz Egyszáz forint 

- Közepes boríték (C5162x229mm): 100,- Ft, azaz Egyszáz forint 

- A4 méret boríték: 200,- Ft, azaz Kettőszáz forint 

- Talpas nagy A4 barna boríték: 300,- Ft, azaz Háromszáz forint 

- Légpárnás tasak (buborékos nagy boríték): 400,- Ft, azaz Négyszáz forint 

- Doboz 2 kg-ig: 470,- Ft, azaz Négyszázhetven forint 

- Doboz 2 kg-tól: 970,- Ft, azaz Kilencszázhetven forint. 

 

3.5. A Megbízó részére érkezett csomagokat Megbízott az átvételtől számított 1, azaz egy hónapig köteles 

őrizni, amennyiben Megbízó a 3.1. szerinti értesítés ellenére a csomag átvételéről nem intézkedik, vagy 

annak továbbításáról nem rendelkezik, úgy Megbízó a csomagot megsemmisíti. Megbízó a Szerződés 

aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy Megbízott ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét 

kizárja.  

 

3.6. A csomag továbbításával kapcsolatos 3.4. pontban részletezett költségeket Megbízó köteles a 

tárgyidőszakot követő Megbízotti számla szerint Megbízott részére megfizetni. 

 

4. Cégalapításhoz kapcsolódó projektmenedzsment 

 

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a Megbízó a 7. pontban körülírt díjak közül a Premium Startup 

csomagot választja, úgy részére a cégalapítással kapcsolatos feladatok vonatkozásában 

projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretében  

 

- összegyűjti és továbbítja a cégalapításhoz szükséges információkat a cégalapítást végző Megbízott 

partner ügyvédi iroda részére, és  

- a Megbízott partner ügyvédi irodájának a cégalapítással kapcsolatos ügyvédi megbízási díját 

átvállalja. 

 

5. Székhelymódosításhoz kapcsolódó cégmódosítási projektmenedzsment 

 

5.1. Prémium 6 hónap csomag: 

 

Megbízott vállalja, hogy amennyiben a Megbízó a 7. pontban körülírt díjak közül a Premium 6 hónap 

csomagot választja, úgy részére a cégmódosítással kapcsolatos feladatok vonatkozásában 

projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretében  

 

- összegyűjti és továbbítja a székhelymódosításhoz szükséges információkat a cégmódosítást végző 

Megbízott partner ügyvédi iroda részére, és  

- a Megbízott partner ügyvédi irodájának a székhelymódosítással kapcsolatos ügyvédi megbízási 

díját átvállalja; 

- a Megbízónak kell ugyanakkor megfizetnie a cégmódosítással kapcsolatos illeték, közzétételi díj, 

és egyéb esetlegesen felmerült költségeket. 

 

5.2. Premium 1 év csomag: 
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Megbízott vállalja, hogy amennyiben a Megbízó a 7. pontban körülírt díjak közül a Premium 1 év 

csomagot választja, úgy részére a cégmódosítással kapcsolatos feladatok vonatkozásában 

projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretében  

 

- összegyűjti és továbbítja a székhelymódosításhoz szükséges információkat a cégmódosítást végző 

Megbízott partner ügyvédi iroda részére, és  

- a Megbízott partner ügyvédi irodájának a székhelymódosítással kapcsolatos ügyvédi megbízási 

díját átvállalja;  

- a Megbízónak kell ugyanakkor megfizetnie a cégmódosítással kapcsolatos illeték, közzétételi díj, 

és egyéb esetlegesen felmerült költségeket. 

- Megbízott egyszeri 18.000,- Ft-ot jóváír a Megbízó 1 éves székhelyszolgáltatási díjából. 

 

6. A Megbízó kötelezettségei: 

 

Megbízó köteles  

 

- a megbízás teljesítéséhez szükséges mindennemű információt, tájékoztatást, vagy azok változását 

a Megbízott részére haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 24 órán belül a Szerződésben 

rögzített Megbízotti elérhetőségek valamelyikére igazolható módon írásban bejelenteni,  

- a küldemények átvételéhez, esetleges felbontásához és továbbításához szükséges mindennemű 

megbízást, nyilatkozatot megadni; 

- a jelen ÁSZF 2.4. pontjában körülírt dokumentumokat Megbízott részére átadni; 

- a szerződés teljesítéséhez szükséges mindennemű egyéb információt és dokumentumot 

Megbízott kérése szerint átadni. 

- az általa választott csomaghoz tartozó megbízási díjat, és a Szerződés, valamint az ÁSZF szerint 

felmerült költséget annak fizetési határidejéig megfizetni; 

- a 2.1. pontban rögzített választott szolgáltatási helyszín szerinti település önkormányzatának 

évente minimum 1 (Egy) rendezvényét, gyűjtését támogatja. A támogatás minimum összeghatára 

10.000,- Ft, azaz Tízezer forint, melyet a település helyi önkormányzatának bankszámlájára 

átutalással tud eljuttatni. Az aktuális támogatás részleteivel kapcsolatos kommunikációs 

segítséget Megbízott biztosítja Megbízó részére, de sem a támogatás begyűjtéséért, sem annak 

adminisztrációjáért Megbízott nem felel. A támogatásról a helyi önkormányzat hivatalos igazolást 

állít ki Megbízó részére. A támogatási kötelezettség tört évtől függetlenül vonatkozik a Megbízóra.  

- a szerződés felmondását követő 8 munkanapon belül gondoskodni új székhelyről, vagy a 

telephely, fióktelephely törléséről függetlenül attól, hogy a szerződés közös megegyezéssel, vagy 

akár Megbízott által került felmondásra. 

 

Megbízó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a cég mindennapi működése során keletkező számlákat, 

iratokat, okmányokat nem a székhelyen tárolja, őrzi, archiválja, a székhelyen az esetleges aktuális 

küldemények és 2.4. pont szerinti iratok kivételével semminemű ingóságot nem tárol. 

 

Megbízó köteles a fenti szolgáltatások fejében a szolgáltatási díjat, valamint a szolgáltatás 

igénybevételével felmerült egyéb költséget, a Megbízott díjbekérőjén/számláján feltüntetett módon és 

határidőig megfizetni.  

 

Megbízó a tulajdonában/üzemben tartásában álló gépjárművek és pótkocsik forgalmi engedélyébe a 

Megbízó köteles az általa választott székhely címét beíratni legkésőbb a Szerződés megkötési évének 
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utolsó napjáig. Megbízó köteles vállalni a fentiek elmulasztásával összefüggésben felmerülő mindennemű 

jogkövetkezményt. 

 

7. Díjazás és kedvezmények 

 

7.1. Havidíj 

 

A 2. és 3.1, valamint a 3.2. pontban foglalt szolgáltatások havi díja 9.800,- Ft + ÁFA, azaz 

Kilencezernyolcszáz forint + ÁFA. 

 

7.2. Standard csomag 

 

A havidíj három havonta összesítve, vagy a választott csomag időkerete szerint kerül számfejtésre az 

alábbi rend szerint: 

 

- induló szolgáltatás esetén az első három havi díj vagy a választott csomag díjának előzetes és 

maradéktalan megfizetése esetén lép hatályba a Szerződés; 

- folytatólagos szolgáltatás esetén a Megbízó díjbekérőt állít ki, amelynek fizetési határidejében 

köteles a megbízó a szolgáltatási díj maradéktalan kiegyenlítésére; 

- A díjbekérő alapján megfizetett szolgáltatási díjakról a Megbízott számlát állít ki a Megbízó 

részére; 

- A Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa maradéktalanul ki nem fizetett díjbekérők fizetési 

határidejét követően, amennyiben a Megbízott a Szerződést nem mondja fel, jogosult 8 (Nyolc) 

napos fizetési határidővel átutalásos számla kiállítására, amelyet választása szerint átad a 

www.pontosfizetes.hu rendszere számára azzal, hogy a számla monitoringját és esetleges 

követeléskezelése a www.pontosfizetes.hu szolgáltatás keretében történjen. 

 

7.3. Premium Startup csomag 

 

Amennyiben a Megbízó 6 (Hat) hónapnak megfelelő havidíjat, azaz 58.800,- Ft + ÁFA (Ötvennyolcezer 

forint + ÁFA) összeget maradéktalanul egyösszegben megfizet a Megbízott részére, úgy jogosult  

- a 7.1. pontban foglalt szolgáltatások 6 hónapon keresztüli igénybevételére, és 

- a 4. pontban körülírt kedvezmények igénybevételére. 

- a Premium Startup csomag leteltét követően és egyéb megegyezés hiánya esetén Megbízó 

automatikusan a Standard csomagra vált. 

 

7.4. Premium 6 hónap csomag 

 

Amennyiben a Megbízó 6 (Hat) hónapnak megfelelő havidíjat, azaz 58.800,- Ft + ÁFA (Ötvennyolcezer 

forint + ÁFA) összeget maradéktalanul egyösszegben megfizet a Megbízott részére, úgy jogosult  

- a 7.1. pontban foglalt szolgáltatások 6 (Hat) hónapon keresztüli igénybevételére, és 

- az 5.1. pontban körülírt kedvezmények igénybevételére. 

- a Premium 6 hónap csomag leteltét követően és egyéb megegyezés hiánya esetén Megbízó 

automatikusan a Standard csomagra vált. 

 

7.5. Premium 1 év csomag 

 

http://www.pontosfizetes.hu/
http://www.pontosfizetes.hu/
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Amennyiben a Megbízó 12 (Tizenkettő) hónapnak megfelelő havidíjat, azaz 117.600,- Ft + ÁFA 

(Egyszáztizenhétezer-hatszáz forint + ÁFA) összeget maradéktalanul egyösszegben megfizet a Megbízott 

részére, úgy jogosult  

 

- 7.1. pontban foglalt szolgáltatások 12 (Tizenkettő) hónapon keresztüli igénybevételére, és 

- az 5.2 pontban körülírt kedvezmények igénybevételére. 

- a Premium 1 év csomag leteltét követően és egyéb megegyezés hiánya esetén Megbízó 

automatikusan a Standard csomagra vált. 

 

7.6. Affiliate 1 év csomag 

 

Amennyiben a Megbízó a Megbízott szerződéses partnerén keresztül köti meg a szerződést és 12 

(Tizenkettő) hónapnak megfelelő havidíjat, azaz 117.600,- Ft + ÁFA (Egyszáztizenhétezer-hatszáz forint + 

ÁFA) összeget maradéktalanul egyösszegben megfizet a Megbízott vagy a Megbízott szerződéses partnere 

részére, úgy jogosult 

- 7.1. pontban foglalt szolgáltatások 12 (Tizenkettő) hónapon keresztüli igénybevételére, és 

- Egyszeri 10% kedvezményre, amivel a 12 (Tizenkettő) hónapnak megfelelő havidíjat csökkentheti, 

melynek értelmében az első 12 (Tizenkettő) hónapnak megfelelő díj egyszeri alkalommal 

105.840,- Ft + ÁFA összegre módosul. 

- az Affiliate 1 év csomag leteltét követően és egyéb megegyezés hiánya esetén Megbízó 

automatikusan a Standard csomagra vált. 

 

7.7. Staféta kedvezmény 

 

Amennyiben a Megbízó közvetítésével, de szerződéses partneri kapcsolat hiányában, további Megbízók 

veszik igénybe a Megbízott szolgáltatásait, úgy minden további Megbízó után 10 (Tíz) % kedvezményben 

részesül mindaddig, amíg az általa közvetített további Megbízó igénybe veszi a Megbízott szolgáltatásait 

és maradéktalanul, időben megfizeti a Megbízó szolgáltatási díját. A Staféta kedvezmény negyedévente 

kerül elszámolásra. A Staféta kedvezményt a Megbízónak kell igényelnie egyszeri alkalommal írásban. 

Amennyiben és ameddig a fent említett feltételek megvalósulnak, addig Megbízó jogosult a 

kedvezményre.  

 

7.8 Hatósági, vagy bírósági eljárással kapcsolatos költségek 

 

Amennyiben a Megbízó vonatkozásában bármely hatósági, vagy bírósági eljárás miatt a Megbízott 

közreműködését igénylő ellenőrzés/meghallgatás válik szükségessé, a Megbízó köteles a Megbízott felé 

20.000,- Ft + ÁFA/megkezdett napot, azaz Húszezer forint + ÁFA/megkezdett nap alapján számolt további 

díj megfizetésére, továbbá köteles a Megbízottnak a hatósági, vagy bírósági megjelenéssel kapcsolatos 

útiköltségei megtérítésére is.  Az útiköltség megtérítésének alapja a Főtaxi mindenkori aktuális fuvardíja. 

 

8. A Szerződés hatálya, és felmondása: 

 

Felek a Szerződést határozatlan időre kötik, a Szerződés az első szolgáltatási díj Megbízott részére történő 

jóváírásával lép hatályba. 

 

A Szerződést a felek a Rendelet előírásai alapján egy évig rendes felmondással nem szüntethetik meg. 
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Felek a fenti határidőt követően jogosultak a Szerződést indoklás nélkül három hónapos felmondási idő 

figyelembevételével felmondani. 

 

Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Megbízott 

jogosult a Szerződést, azonnali hatállyal nyolc napos felmondási idő figyelembevételével felmondani. Az 

azonnali hatályú felmondás esetén a Megbízott követelheti az arányos szolgáltatásra vonatkozó díját és 

mindennemű további kárát, költségét is. 

 

Megbízott jogosult a székhely-szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, 

ha a Megbízó bármilyen okból nyolc napon keresztül a szerződésben megadott elérhetőségein nem 

elérhető sem e-mailben, sem telefonon, illetve nem veszi át a megadott levelezési címre küldött postai 

küldeményeit. Továbbá a Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására (és ezzel 

egyidejűleg a székhelyhasználati engedély azonnali visszavonására) amennyiben tudomására jut (pl. NAV, 

egyéb hatóságok, bíróságok, pénzintézetek, Bisnode, Opten stb. forrásból) hogy Megbízó nem az üzleti 

etikának megfelelően végzi tevékenységét, beleértve azt, hogy adótartozása vagy bármilyen egyéb aktív 

negatív eseménye van. 

 

Egyéb szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a Szerződést, azonnali hatállyal nyolc napos 

felmondási idő figyelembevételével felmondani.  

 

A felek a felmondásukat a Szerződésben megjelölt levelezési címekre, vagy a székhelyre kötelesek 

megküldeni azzal, hogy a küldeményt a feladástól számított ötödik napon akkor is kézbesítettnek kell 

tekinteni, ha azt a címzett bármilyen okból nem veszi át. 

  

A levelezési cím változásából eredő kézbesíthetetlenségért a Megbízó a felelős.  

 

A szerződéssel kapcsolatos minden értesítést a felek kötelesek egymásnak igazolható módon, megküldeni.  

 

A székhelyszolgáltatás megszűnéséről Megbízott - Megbízó költségén - tájékoztatja az illetékes hatóságot, 

bíróságot, pénzintézetet. A Megbízó mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből 

eredő károkért, a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal. 

 

A szerződés megszűnésével érvényét veszti a Szerződésben rögzített és jelen ÁSZF-ben körülírt 

valamennyi szolgáltatás, így pl. a Megbízó postai küldeményeit nem veszi át a Megbízott, az visszakerül a 

feladóhoz. 

 

Megbízott a szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a már megfizetett szolgáltatási 

díjakat sem részben, sem egészben nem köteles Megbízó részére visszafizetni. 

 

Az ÁSZF hatályos 2019. február 10. napjától visszavonásig, vagy annak módosításáig.  


