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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 

Üdvözöljük az OLC SYSTEM Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1113 Budapest, Ibrahim utca 26-28. VII. em. 707, cégjegyzékszám: 01-09-999578, adószám: 
24281290-2-43) által nyújtott szolgáltatás igénybevevői között. 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az OLC SYSTEM Kft-vel kötött „ENERGIA BESZERZÉS 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS”, „ENERGIA GAZDÁLKODÁS- 
ENERGIA MONITORING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS” illetve „VILLAMOS 
ENERGIA AUDIT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS” elnevezésű dokumentum aláírásával a jelen 
Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, így kérjük, hogy azt a 
Szolgáltatás igénybevételét megelőzően figyelmesen olvassa végig. Javasoljuk, hogy az ÁSZF-et 
töltse le a számítógépére, hogy azt mindig könnyedén elérhesse, ha tanulmányozni kívánja. 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 
OLC SYSTEM: az OLC SYSTEM Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1113 Budapest, Ibrahim utca 26-28. VII. em. 707, cégjegyzékszám: 01-09-999578, 
adószám: 24281290-2-43) 
 
Szerződés: az OLC SYSTEM és a Megbízó között létrejött „ENERGIA BESZERZÉS 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS” vagy „ENERGIA GAZDÁLKODÁS- 
ENERGIA MONITORING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS” illetve „VILLAMOS 
ENERGIA AUDIT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS” elnevezésű megbízási szerződés 
 
Beszerzési szerződés: az „ENERGIA BESZERZÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS” elnevezésű 
Szerződés 
 
Monitoring szerződés: az „ENERGIA GAZDÁLKODÁS- 
ENERGIA MONITORING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS” elnevezésű Szerződés 
 
Audit szerződés: a „VILLAMOS ENERGIA AUDIT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS” elnevezésű 
Szerződés 
 
Szolgáltatás: a Szerződés alapján az OLC SYSTEM által nyújtott szolgáltatás 
 
Ügyfél/Megbízó: a Szerződésben megjelölt Megbízó 
 
Felek: Ügyfél/Megbízó valamint az OLC SYSTEM együttesen  
 
Vet.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
 
Villamos-energia kereskedő: a Vet hatálya alá tartozó villamos energia kereskedő 
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Villamos energia: a Vet. alapján villamos energiának minősülő villamos áram 
 
Földgáz tv.: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
 
Földgáz kereskedő: a Földgáz tv. hatálya alá tartozó kereskedő  
 
Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység 
során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben 
környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan 
felhasználható, ideértve a 26. pont szerinti gázfajtákat is. 
 
Energia kereskedő: a Villamos-energia kereskedő illetve a Földgáz kereskedő együttes 
elnevezése 
 
Energia: a Villamos energia és a Földgáz együttes elnevezése 
 
Bázisár: A Felek által a megbízási Szerződésben a Bázisár megjelölésnél rögzített energia egységár 
 
Mennyiség: A Felek által a megbízási Szerződésben a Mennyiség megjelölésnél rögzített energia 
mennyiség 
 

2. A Szerződés létrejötte 
 

Felek között a jogviszony a Szerződés minkét fél általi aláírásával jön létre. 
 
3. A Szerződésben megadott adatok valódisága 
 
3.1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az OLC SYSTEM az Ügyfél részére a szerződés során megadott 

adatok valódiságát nem köteles vizsgálni még abban az esetben sem, ha azok nyilvánosan elérhető 
adatbázisokból díjmentesen lekérhetőek. 
 

3.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az OLC SYSTEM nem köteles vizsgálni az Ügyfél által a szerződés 
során rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiságát, illetve az abban szereplő adatok 
helyességét - kivéve az Audit szerződés teljesítése során az OLC SYSTEM rendelkezésére 
bocsátott számlákat. 
 

3.3. Az OLC SYSTEM kizárja a felelősségét az Ügyfelet ért valamennyi olyan kárért, vagy egyéb 
hátrányért, amely annak következtében éri az Ügyfelet, hogy az OLC SYSTEM vagy az 
Energiakereskedő részére valótlan vagy pontatlan adatot szolgáltatott. 
 

4. A megbízás teljesítése, az ajánlat megküldése 
 
4.1. Ügyfél a Szerződésben köteles megjelölni a Megbízóval történő kapcsolattartásra kijelölt személyt, 

valamint köteles feltüntetni azt az e-mail címet, postai levelezési címet és telefonszámot, amelyen 
keresztül az adott személy elérhető. 
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4.2. Ügyfél saját érdekkörében köteles gondoskodni arról, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személy 
döntéshozatalra és az Ügyfél képviseletére kellő jogosultsággal rendelkezzen. Ügyfél köteles 
továbbá gondoskodni arról, hogy a megjelölt levelezési címen az Ügyfél részére címzett 
küldemények átvételre kerüljenek, illetve, hogy a megadott e-mail címre továbbított küldemények 
tartalmát az arra jogosult az elküldést követően megismerje, valamint, hogy azok illetéktelen 
harmadik személyek számára ne váljanak megismerhetővé. 
 

4.3. AZ OLC SYSTEM a megbízást az ajánlatnak az Ügyfél részére történő megküldésével teljesíti. 
Felek közös akarata alapján az ajánlat különösen az alábbiak esetekben minősül megküldöttnek: 

 
- a Szerződésben megjelölt e-mail címre történő elküldéssel, az elküldés napján 
- a Szerződésben megjelölt levelezési címre legalább ajánlott küldeményként történő postai 

feladásával, a feladás napján függetlenül attól, hogy a küldemény átvételre kerül-e vagy sem 
- a Szerződésben megjelölt kapcsolattartó részére átadás-átvételi elismervény ellenében történő 

átadással 
 
5. A Bázisár 

 
5.1. A Bázisárat a Felek közösen határozzák meg, amely lehet  

 
a) a Megbízó által a Szerződés megkötésének napján érvényes földgáz vagy villamos 

energiakereskedővel kötött szerződésében megjelölt fogyasztói egységár 
 

vagy 
 
b) a Megbízó által a szerződött időszakra valamely energiakereskedőtől kapott írásos ajánlatban 

szereplő fogyasztói egységár 
 
5.2. Az Ügyfél az általa megjelölt Bázisárat köteles hitelt érdemlően igazolni az OLC SYSTEM részére 

legkésőbb a Szerződés aláírásával egyidejűleg. Az igazolás történhet az 5.1. pont a) alpontjában 
meghatározott esetben az energiakereskedővel kötött szerződés vagy az energiakereskedőtől 
kapott legutolsó számla eredeti példányának bemutatásával és annak legalább egy másolati 
példányban történő átadásával; az 5.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben pedig az 
energiakereskedőtől kapott ajánlat eredeti példányának bemutatásával és annak legalább egy 
másolati példányban történő átadásával. 
 

5.3. Amennyiben az Ügyfél a szerződéskötéskor a Bázisárra vonatkozó előző pont szerinti 
igazolásokat átadni nem tudja, azonban a Szerződést és annak mellékleteit aláírja, úgy az aláírással 
felhatalmazza az OLC SYSTEM munkatársait arra, hogy a Szerződés mellékletének a Bázisárra 
vonatkozó részét az OLC SYSTEM munkatársa a részére a későbbiekben megküldött 5.2. pont 
szerinti iratok alapján töltse ki. Megbízó a jelen pont szerinti esetben az 5.2. pont szerinti iratokat 
az OLC SYSTEM munkatársának ilyen tárgyú kérésétől számított 5 napon belül köteles az OLC 
SYSTEM részére igazolható módon átadni. Amennyiben az Ügyfél a jelen pont szerinti 
megküldési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával az OLC SYSTEM 
részére nyitva álló teljesítési határidő – amennyiben a Felek az OLC SYSTEM részére teljesítési 
határidőt határoznak meg – meghosszabbodik. 
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5.4. Amennyiben Megbízó az 5.3. pontban foglalt megküldési kötelezettségével késedelembe esik, úgy 
az OLC SYSTEM vállalja, hogy a Megbízó által a Szerződés mellékleteként aláírt meghatalmazás 
alapján a kereskedőtől a Megbízó vonatkozó kereskedelmi szerződését beszerzi. Az OLC 
SYSTEM a jelen pontban foglalt iratbeszerzési tevékenységéért jogosult 50.000,- Ft + ÁFA 
megbízási díjat Megbízó részére kiszámlázni. Az iratbeszerzésből adódó késedelemért az OLC 
SYSTEM felelősséget nem vállal. Megbízó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy 
amennyiben a Szerződés aláírásakor az OLC SYSTEM munkatársa részére az 5.2. pont szerinti 
iratokat nem adja át, úgy az 5.3. vagy 5.4. alapján későbbiekben beszerzett iratok alapján a 
Bázisárat és a beszerzéssel érintett időszakot az OLC SYSTEM határozza meg, olyan módon, 
hogy a Bázisár a korábbi kereskedelmi szerződésben szereplő egységár, illetve a beszerzési időszak 
hossza megegyezik azzal az időtartammal, amilyen időtartam a korábbi kereskedelmi szerződésben 
szerepel, de minimum 1 év. 

 
6. A Mennyiség 

 
6.1. A Mennyiséget a Felek közösen határozzák meg, amely lehet  

 
a) a Megbízó által a beszerzéssel érintett időszakra vonatkozóan megadott mennyiség  

 
vagy 
 
b) a Megbízó által a szerződött időszakra valamely energiakereskedőtől kapott írásos ajánlatban 

szereplő mennyiség 
 
vagy 
 
c) a Megbízó által a Szerződés megkötésének napján érvényes földgáz vagy villamos 

energiakereskedővel kötött szerződésében megjelölt elfogyasztásra kerülő mennyiség 
 

A c) pont szerinti meghatározás esetén ha a beszerzéssel érintett időszak és a Szerződés 
megkötésének napján érvényes energiakereskedővel kötött szerződésében megjelölt szolgáltatási 
időszak eltérő időtartamú, úgy a Mennyiséget Felek a korábbi szerződésben rögzített mennyiség 
olyan arányában határozzák meg, ahogy a korábbi szolgáltatási időszak aránylik a beszerzéssel 
érintett időszakhoz (Példa: Amennyiben az Ügyfél jelenlegi kereskedőjével kötött szerződésében a szerződéses 
időszak 1 év, a mennyiség 100.000 m3, azonban a Szerződés alapján az OLC SYSTEM a 2 évre szóló 
ajánlatot szerez be, úgy a c) pont szerinti számítás esetén a Mennyiség 200.000 m3) 

 
6.2. Az Ügyfél az általa megjelölt Mennyiséget köteles hitelt érdemlően igazolni az OLC SYSTEM 

részére legkésőbb a Szerződés aláírásával egyidejűleg. Az igazolás történhet az 6.1. pont c) 
alpontjában meghatározott esetben az energiakereskedővel kötött szerződés eredeti példányának 
bemutatásával és annak legalább egy másolati példányban történő átadásával; a 6.1. pont b) 
alpontjában meghatározott esetben pedig az energiakereskedőtől kapott ajánlat eredeti 
példányának bemutatásával és annak legalább egy másolati példányban történő átadásával. 
 

6.3. Amennyiben az Ügyfél a szerződéskötéskor a Mennyiségre vonatkozó előző pont szerinti 
igazolásokat átadni nem tudja, azonban a Szerződést és annak mellékleteit aláírja, úgy az aláírással 
felhatalmazza az OLC SYSTEM munkatársait arra, hogy a Szerződés mellékletének a Mennyiségre 
vonatkozó részét az OLC SYSTEM munkatársa a részére a későbbiekben megküldött 6.2. pont 
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szerinti iratok alapján töltse ki. Megbízó a jelen pont szerinti esetben az 6.2. pont szerinti iratokat 
az OLC SYSTEM munkatársának ilyen tárgyú kérésétől számított 5 napon belül köteles az OLC 
SYSTEM részére igazolható módon átadni. Amennyiben az Ügyfél a jelen pont szerinti 
megküldési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával az OLC SYSTEM 
részére nyitva álló teljesítési határidő – amennyiben a Felek az OLC SYSTEM részére teljesítési 
határidőt határoznak meg – meghosszabbodik. 
 

6.4. Amennyiben Megbízó az 6.3. pontban foglalt megküldési kötelezettségével késedelembe esik, 
úgy az OLC SYSTEM vállalja, hogy a Megbízó által a Szerződés mellékleteként aláírt 
meghatalmazás alapján a kereskedőtől a Megbízó vonatkozó kereskedelmi szerződését beszerzi. 
Az OLC SYSTEM a jelen pontban foglalt iratbeszerzési tevékenységéért jogosult 50.000,- Ft + 
ÁFA megbízási díjat Megbízó részére kiszámlázni. Az iratbeszerzésből adódó késedelemért az 
OLC SYSTEM felelősséget nem vállal. Megbízó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, 
hogy amennyiben a Szerződés aláírásakor az OLC SYSTEM munkatársa részére az 6.2. pont 
szerinti iratokat nem adja át, úgy a 6.3. vagy 6.4. alapján későbbiekben beszerzett iratok alapján a 
Mennyiséget és a beszerzéssel érintett időszakot az OLC SYSTEM határozza meg, olyan módon, 
hogy a Mennyiség a korábbi kereskedelmi szerződésben szereplő mennyiség, illetve a beszerzési 
időszak hossza megegyezik azzal az időtartammal, amilyen időtartam a korábbi kereskedelmi 
szerződésben szerepel, de minimum 1 év. 
 

7. Az ajánlat 
 
7.1. Ügyfél tudomással bír arról, hogy a közte és az OLC SYSTEM között létrejövő jogviszony 

kizárólag gondossági kötelem. Az OLC SYSTEM nem vállal semmilyen felelősséget vagy 
garanciát arra nézve, hogy a Megbízó részére a rendelkezésére állónál kedvezőbb ajánlatot tud 
beszerezni. 
 

7.2. Az OLC SYSTEM törekszik arra, hogy a piacon elérhető ajánlatok közül a Megbízó részére a 
lehető legtöbb szempontból legkedvezőbb ajánlatot szerezze be, azonban Felek közös akarattal az 
értékelés szempontjának a kapott ajánlatban megjelölt egységárat tekintik. A Szerződés teljesítése 
szempontjából akkor minősül a kapott ajánlat kedvezőbbnek, amennyiben az abban foglalt 
egységár a Bázisár összegénél alacsonyabb. Az ilyen egységárat tartalmazó ajánlat megküldésével a 
Szerződés teljesítettnek tekintendő. 
 

8. A megbízási díj 
 

8.1. A Megbízási díj számításának alapja a Bázisár és az ajánlatban szereplő ár különbözete szorozva a 
Mennyiséggel. A Megbízási díj ezen számítási alapnak a Szerződésben a sikerdíjként megállapított 
százaléka + ÁFA. A Megbízási díj számítását a következők szerint lehet összefoglalni. 
 
[(Bázisár – az ajánlatban szereplő ár) * Mennyiség] * sikerdíj %-a + ÁFA 
 
(Példa: 30 Ft/kwh Bázisár, 20/kwh ajánlatban szereplő ár, valamint 50.000 kwh Mennyiség és 40 %-os 
sikerdíj mellett a Megbízási díj = (30-20) * 50.000 * 0,4 + ÁFA Ft)  
 

8.2. Az OLC SYSTEM az ajánlat megküldését követően jogosult a megbízási díjról szóló számla 
kiállítására. Átutalásos számla esetén a teljesítési határidő nem lehet kevesebb, mint 8 nap. A 
teljesítés napja az a nap, amely napon a megbízási díj összege az OLC SYSTEM bankszámláján 
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maradéktalanul jóváírásra kerül, vagy az OLC SYSTEM cégjegyzésére jogosult személye részére 
maradéktalanul készpénzben átadásra kerül. 
 

8.3. Amennyiben Ügyfél a megbízási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelem 
időtartamára késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel 
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben 
meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott 
alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat 
számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 
irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Késedelmes teljesítés esetén Megbízó köteles az OLC 
SYSTEM részére a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a 
Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos 
deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése 
nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; az esetleges kártérítésbe azonban a 
behajtási költségátalány összege beszámít. 
 

9. A felelősség kizárása 
 
9.1. A fentebb rögzítetteken felül az OLC SYSTEM kizárja a felelősségét az Ügyfélt érő valamennyi 

olyan bekövetkezett kárért vagy elmaradt haszonért, amely abból fakad, hogy az OLC SYSTEM 
által ajánlott energia energiakereskedő az Ügyféllel kötött szerződését nem, vagy hibásan teljesíti, 
vagy az Ügyfél, illetve harmadik személyek részére egyéb módon kárt okoz. 
 

9.2. Az OLC SYSTEM kizárja a felelősségét azért, ha az általa közvetített energiakereskedő az 
ajánlatban foglaltak ellenére nem köt szerződést a Megbízóval, ilyen esetben – amennyiben a 
szerződés elmaradásának oka, kizárólag az energiakereskedőnek felróható okból nem következik 
be – azonban az OLC SYSTEM az ajánlat beszerzéséért megbízási díjra nem jogosult. 
 

9.3. AZ OLC SYSTEM kizárja a felelősségét az Ügyfelet érő valamennyi olyan bekövetkezett kárért 
vagy elmaradt haszonért, amely abból fakadóan éri az Ügyfelet, vagy harmadik személyt, hogy az 
energiakereskedővel történő szerződéskötés az Ügyfél érdekkörében felmerült okból elmarad, 
illetve a szerződéskötés elmaradása nem érinti az OLC SYSTEM megbízási díj iránti igényét. 
 

9.4. Az OLC SYSTEM a megbízás teljesítése során történő kapcsolattartás során nem vállal 
semmilyen felelősséget a mobileszközök, tárhelyszolgáltatók, telefon- vagy internetszolgáltatók 
érdekkörében felmerült kimaradások vagy nem megfelelő működés következményeiért. 
 
 

10. A szerződés kizárólagos jellege 
 

10.1. Megbízó a Szerződésben vállalja, hogy az OLC SYSTEM részére adott megbízása kizárólagos 
jellegű vagyis, hogy a Szerződés hatálya alatt hasonló tevékenységre más személlyel szerződést 
nem köt. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegésének esetére a Megbízó kötbér 
megfizetését vállalja, amelynek mértékét a Szerződés tartalmazza. 
 

10.2. A kötbér a szerződésszegés pillanatában esedékessé válik. 
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10.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szerződés kizárólagos jellegére tekintettel az alábbi személyek 
nem jogosultak a Szolgáltatáshoz hasonló tevékenységre más személlyel szerződést kötni: 

 
a) az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéb önálló 

gazdálkodást folytató bármely jogi entitás (így különösen alapítvány, egyesület, 
szövetkezet, hitelintézet, külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, stb., a továbbiakban 
együtt, mint: gazdálkodó szervezet),  aki vagy amelynek képviselője a Szerződést, mint 
Megbízó aláírta. 

 
b) az a természetes személy vagy bármely a) pontban körülírt gazdálkodó szervezet vezető 

tisztségviselője, természetes személy tagja, vezető állású személyének, felügyelő bizottsági 
tagjának a fenti (a) pont szerinti természetes személy a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja 
szerinti hozzátartozója  

 
c) az a jogi vagy nem jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve 

természetes személy, akinek a fenti (a) pont szerinti természetes vagy jogi személy a tagja, 
vezető tisztségviselője vagy munkaviszonyban álló alkalmazottja, megbízottja; 

 
d) azt a fenti a) pontban körülírt gazdálkodó szervezet, amely a fenti (a) pont szerinti 

gazdálkodó szervezettel leány- vagy anyavállalati kapcsolatban van vagy a számvitelről 
szóló 2000. évi C. tv. Rendelkezései szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül,  

 
e) azt a fenti a) pontban körülírt gazdálkodó szervezet, amelynek bármely tagja a fenti (a) 

pont szerinti jogi személynek tagja vagy bármely tagjának a fenti (a) pont szerinti 
gazdálkodó szervezet tagja 

 
11. A jogi megfelelőség 
 
11.1. A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően az OLC SYSTEM az alábbiakról tájékoztatja: 
 

- a jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a www.olcsystem.hu honlapon 
elérhetőek lesznek, azonban javasoljuk, hogy azt a megrendelést megelőzően töltse le a 
számítógépére, vagy nyomtassa ki és őrizze meg, 

- amennyiben az adatai a megrendelés során helytelenül kerültek rögzítésre, vagy azok a 
megrendelést követően megváltoztak, úgy azok kijavítását a www.olcsystem.hu honlapon 
szereplő elérhetőségeinken írásban kérheti, 

- jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és esetleges valamely 
idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó. 

 
12. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók 
 
12.1. Az OLC SYSTEM felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre 

változhatnak. Éppen ezért az OLC SYSTEM kéri, hogy rendszeresen tekintse meg a jelen 
általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítések 
a honlapon kerülnek közzétételre. 
 

12.2. Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a 
közzétételüket követően lépnek hatályba. 
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12.3. Amennyiben a Szerződés és a jelen ÁSZF tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a Szerződés 

szövege az irányadó. 
 

12.4. Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben 
foglaltaknak, és az OLC SYSTEM nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az 
semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy az OLC SYSTEM lemondana bármilyen, a jelen 
szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról. 
 

13. A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések 
 
13.1. Az OLC SYSTEM a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a 

személyes adatokat a rendszer igénybevétele során. 
 
13.2. Az OLC SYSTEM az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja 

fel: 
 
- megbízás teljesítése céljából; 
- a megbízással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve 

fejlesztése céljából; 
- az OLC SYSTEM Megbízóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá 
minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel 
összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából. 

 
13.3. Az Önnel kapcsolatos információt az OLC SYSTEM csak addig őrzi, amíg azon cél 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a 
gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. Az 
OLC SYSTEM nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, 
melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához. 
 

13.4. Az Ön kérelmére az OLC SYSTEM tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása 
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 
13.5. Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Ön engedélye nélkül az OLC SYSTEM nem teszi 

hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos 
információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése 
(jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból 
szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve amennyiben 
hatóság a OLC SYSTEM-et erre kötelezi. 

 
13.6. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatát harmadik féllel az OLC SYSTEM megosztja, az 

OLC SYSTEM minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak. 
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13.7. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni 
személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak 
benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti az OLC SYSTEM. Amennyiben Ön 
személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván az OLC SYSTEM-hez fordulni, az OLC 
SYSTEM kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a honlapon található elérhetőségeken, vagy postai 
úton. 

 
13.8. Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül az alábbiakra jogosult: 

- tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; 
- kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy 

zárolását; 
- az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai 

kezelése ellen;  
- jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott 

esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és  
- követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését.  
 
13.9. Az OLC SYSTEM kötelezettsége biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a 

célból, hogy az OLC SYSTEM megvédje az Ön személyes adatait különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, az OLC SYSTEM ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási 
eljárásokat foganatosított. Az OLC SYSTEM ezen tevékenysége során különös tekintettel van 
arra, hogy az Ön személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel 
megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az 
Ön információjának biztonságát teljes mértékben az OLC SYSTEM nem tudja garantálni. 

 
13.10. Az Ön információinak biztonságát az OLC SYSTEM a következő eszközökkel védi: kódolás 

használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az 
információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek 
hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). Az OLC SYSTEM kéri, 
hogy segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló 
bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja. 
 

14. Alkalmazott jog, joghatóság, illetékes bíróság 
 

14.1. Az OLC SYSTEM és a Megbízók között létrejövő valamennyi jogvita megoldására a Felek 
elsődlegesen békés úton kötelesek, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvita 
eldöntésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve az OLC SYSTEM 
mindenkori székhelye szerint illetékes Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

14.2. A jelen szerződésben foglaltakra és az OLC SYSTEM illetve a Megbízó között létrejövő 
jogviszonyokra a magyar jog az irányadó. 
 


