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FREEASY KFT.  
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák és rögzítik a FREEASY 
Kft. (a továbbiakban: „Briefly”) által üzemeltetett www.briefly.work internetes honlapján (a 
továbbiakban: „Honlap”) a Briefly Ügyfelei, a Projektmenedzserek és Szabadúszók általi 
regisztrációját, illetve az Ügyfelek számára elérhető, az Ügyfél által meghatározott Projekt posztolását 
és annak megvalósítását elősegítő megoldás használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő 
lényeges körülményeket. A jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a Projekt megvalósítása során az Ügyfél, a 
Projektmenedzser és egy vagy több Szabadúszó között létrejövő megbízási és/vagy vállalkozási 
szerződésre vonatkozó, a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében foglalt általános szerződési feltételeket (a 
továbbiakban: „Projekt ÁSZF”). 
 
A jelen ÁSZF, valamint a Briefly adatvédelmi tájékoztatójának (a továbbiakban: „Tájékoztató”) 
elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, továbbá a Szolgáltatás megvalósításában való 
részvételnek, melyet a Honlapon, a regisztráció során az Ügyfélnek, a Projektmenedzsernek és a 
Szabadúszónak kifejezetten el kell fogadnia. A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak 
rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltatás Tájékoztatója elérhető innen: 
https://briefly.work/pdf/briefly_adatvedelmi.pdf 
 
1. A Briefly adatai 
 
Cégnév: FREEASY Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 9023 Győr, Körkemence utca 8. 
Adószám: 27311798-2-08 
Cégjegyzékszáma a Győri Törvényszék Cégbíróságánál: 08-09-031604 
Elektronikus elérhetőség: hello@briefly.work 
Szerződés nyelve: magyar 
Telefonos elérhetőség: +36 30 625 6773 
Kapcsolattartó: Bittera Réka 
 
2. Fogalommeghatározások 

ÁSZF: jelenti a jelen általános szerződéses feltételeket, továbbá annak 1. számú mellékletében foglalt 
Projekt ÁSZF-et. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában ÁSZF alatt a Projekt ÁSZF-et is érteni 
kell. 

Digitális Teljesítésigazolás: jelenti a Projekt megvalósítását követően az Ügyfél által a Honlapon, 
elektronikus formában kiállításra kerülő teljesítésigazolást. 

Felek: jelenti a Projekt ÁSZF keretében az Ügyfelet, a Projektmenedzsert és a Szabadúszót együttesen.  

Felhasználó: jelenti a jelen ÁSZF keretében az Ügyfelet, a Projektmenedzsert és a Szabadúszót 
együttesen. 

Honlap: jelenti a Briefly által üzemeltetett www.briefly.work honlapot, annak valamennyi aloldalát, 
melyen keresztül a Briefly elérhetővé teszi a Szolgáltatást.  

Jutalék: jelenti a Briefly-t megillető, a Szolgáltatás üzemeltetéséért, működtetéséért járó ellenértéket, 
mely a Projektmenedzsernek és a Szabadúszónak megfizetendő Végleges Projekt Díj összegéből kerül 
levonásra.  
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Projekt: az Ügyfél által meghatározott és a Honlapon posztolt, a Szolgáltatás keretében a 
Projektmenedzser, illetve egy vagy több Szabadúszó által megvalósítani kívánt megbízás és/vagy 
megrendelés. 

Projekt Ajánlat: jelenti a Projektmenedzser és az általa kiválasztott egy vagy több Szabadúszó által 
tett, a Projektre vonatkozó ajánlatot, mely tartalmazza a Projektmenedzser és a Szabadúszó nevét, az 
egyes Projektmenedzser és Szabadúszó által megvalósítandó feladatot, a Projekt Díjat és a vállalási időt. 

Projekt ÁSZF: jelenti a Projekt megvalósításával kapcsolatban az Ügyfél, a Projektmenedzser és a 
Szabadúszó között létrejövő szerződéses viszonyra vonatkozó, a Briefly által a Felhasználóknak 
biztosított általános szerződési feltételeket, melytől a Felek az Ügyfél jelzése alapján eltérhetnek.  

Projekt Díj: jelenti a Projekt Ajánlatban meghatározott, az Ügyfél által a Projekt megvalósításával 
kapcsolatban a Projektmenedzsernek és a Projektben résztvevő egy vagy több Szabadúszónak fizetendő 
ellenértéket. 

Projektmenedzser: a Briefly felvételi és kiválasztási rendszerén megfelelt olyan elektronikus számla 
kiállítására képes, 18. életévét betöltött természetes személy, aki a jelen ÁSZF-ben meghatározottak 
szerint felel a Projekt megvalósításáért, kiválasztja a Projekt megvalósítása során közreműködő 
Szabadúszót, koordinálja a Projekt megvalósítását, illetve közvetlen kapcsolatot tart az Ügyféllel. A 
Projektmenedzser nem minősül sem a Briefly alvállalkozójának, sem pedig munkavállalójának, a 
Projektmenedzser és a Briefly között a Projekt megvalósításával kapcsolatban a jelen ÁSZF-en kívül 
más jogviszony nem áll fenn.  

Szabadúszó: olyan, elektronikus számla kibocsátására képes, 18. életévét betöltött természetes személy, 
aki a Honlapon regisztrált annak érdekében, hogy Projekt megvalósításában részt vegyen. A Szabadúszó 
nem minősül sem a Briefly alvállalkozójának, sem pedig munkavállalójának, a Szabadúszó és a Briefly 
között a Projekt megvalósításával kapcsolatban a jelen ÁSZF-en kívül más jogviszony nem áll fenn. 

Szolgáltatás: a Briefly által nyújtott olyan megoldás, melynek keretében az Ügyfél Honlapra feltöltött 
Projektje a Projektmenedzser irányítása és koordinálása alatt egy vagy több Szabadúszó bevonásával 
kerül megvalósításra. 

Tájékoztató: jelenti a Briefly adatvédelmi tájékoztatóját, mely alábbi oldalon érhető el: 
https://briefly.work/pdf/briefly_adatvedelmi.pdf 

Ügyfél: a Honlapon regisztrált minden olyan természetes vagy jogi személy, aki Projektet kíván 
feltölteni a Honlapra, és a Projektet a Szolgáltatás keretében kívánja megvalósíttatni.  

Végleges Projekt Díj: jelenti a Projekt Díjat, illetve a Felek által esetlegesen közös megegyezéssel 
módosított Projekt Díj, az esetleges nem szerződésszerű teljesítés esetén történő Projekt Díj csökkentés 
esetén a fennmaradó, a Digitális Teljesítésigazolásban meghatározásra kerülő összeget. 

3. ÁSZF hatálya, módosítása 

A Briefly bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb 
ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a Honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Briefly az Ügyfelet, 
a Projektmenedzsert, a Szabadúszót, valamint a Honlap látogatóit. Az ÁSZF és annak mindenkori 
módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás 
igénybevételének megkezdésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a 
hatályos, módosított ÁSZF rendelkezéseit.  



	

4 
	

A Projekt ÁSZF rendelkezéseinek módosításakor már elfogadott Projekt Ajánlat keretében megvalósuló 
Projektre a Projekt Ajánlat elfogadásakor hatályos Projekt ÁSZF rendelkezései irányadóak, kivéve, ha 
a módosításra jogszabályváltozás miatt került sor.  

4. A Szolgáltatás 

4.1. A Szolgáltatás területi hatálya 

A Briefly Honlapja az arra alkalmas eszközzel, internet segítségével mind belföldről, mind pedig 
külföldről is elérhető. A Szolgáltatás igénybevételének nincs korlátja, kivéve az esetleges technikai és 
jogi korlátozásokat. 

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei 

A Briefly által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Honlapon keresztül érhető el az Ügyfél, a 
Projektmenedzser és a Szabadúszó számára. Bármely természetes személy jogosult Ügyfélként és 
Szabadúszóként regisztrálni, illetve Projektmenedzsernek jelentkezni, azonban jogi személy sem 
Projektmenedzsernek nem jelentkezhet, sem pedig Szabadúszóként nem regisztrálhat. 

4.3 A Szolgáltatás tárgya 

A Briefly egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy Projektet töltsön fel a 
Honlapra, majd a Briefly által a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kijelölt Projektmenedzserrel 
és a kiválasztott egy vagy több Szabadúszóval mint csapattal a Projekt megvalósításra kerüljön, így az 
Ügyfél egyszerűen, jelentős idő- és pénzráfordítás nélkül megtalálhatja a Projekt megvalósításához 
szükséges szakembereket, csapatot.  

4.4 Alvállalkozás és munkaviszony kizárása 

A Briefly Szolgáltatásában elérhető Projektmenedzserek és Szabadúszók a Briefly-től független, 
szerződéses viszonyban álló harmadik személyek, akik semmilyen körülmények között nem minősülnek 
a Briefly alvállalkozójának, munkavállalójának, képviselőjének, vagy tisztségviselőjének. A 
Projektmenedzserek és Szabadúszók a saját nevükben és hasznuk érdekében járnak el és eljárásuk nem 
értelmezhető a Briefly képviseletének vagy Briefly nevében történő eljárásnak. A Briefly sem a jelen 
ÁSZF-ben, sem pedig más módon nem befolyásolja, vagy határozza meg azt, hogy a 
Projektmenedzserek és a Szabadúszók milyen módon teljesítsék a Projekteket.  

5. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte és igénybevételének feltételei 

A Honlapon 18 éven aluli személyek sem Ügyfélként, sem Szabadúszóként nem regisztrálhatnak, 
Projektmenedzsernek nem jelentkezhetnek, valamint a Szolgáltatást nem vehetik igénybe. A Honlapon 
történő regisztrációval az Ügyfél, a Szabadúszó, valamint a jelentkezés során a Projektmenedzser 
elismeri és szavatolja, hogy a regisztráció, illetve jelentkezés időpontjában már elmúltak 18 évesek. 

Az Ügyfél és a Szabadúszó a Honlapon történő regisztrációkor, a Projektmenedzser a jelentkezésének 
elfogadásakor a felhasználói fiókjának első alkalommal történő használatakor a jelen ÁSZF, valamint 
ezzel egyidejűleg a Tájékoztató elfogadásával a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli 
szerződést köt a Briefly-vel. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, 
magyar nyelven kerül megkötésre és magatartási kódexre nem utal. A szerződés tárgya a Szolgáltatás 
Ügyfél, a Projektmenedzser és a Szabadúszó által történő igénybevétele, melynek keretében az Ügyfél 
Projektet posztolhat a Honlapon, a Projektmenedzser és a Szabadúszó pedig a jelen ÁSZF-ben 
meghatározottak szerint részt vehet a Projekt megvalósításában.  
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A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Briefly, valamint az Ügyfél, Projektmenedzser, illetve 
Szabadúszó között létrejövő szerződés nem vonatkozik az egyes Projektek megvalósítására. A Briefly 
a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében biztosítja azokat az általános szerződési feltételeket, amelyek 
igénybevételével, valamint a Projekt Ajánlat Ügyfél általi elfogadásával a Projekt megvalósítására 
vonatkozó szerződést köthetnek a Felek.  

6. A Szolgáltatás folyamatos működése 

A Briefly minden tőle telhetőt elkövet a Honlap és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatás folyamatos 
elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak 
folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Briefly nem vállal felelősséget az olyan 
közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Briefly-től független technikai leállás, szünet, vagy 
harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.  

A Briefly minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, 
biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan 
technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap Felhasználói részéről vélelmezi a 
Briefly. A Briefly jogosult bármikor korlátozni, vagy ideiglenesen szüneteltetni a Honlap elérhetőségét 
és a Szolgáltatás nyújtását, ha ez a Honlap biztonsága, karbantartása és megfelelő működése érdekében 
szükséges. A Briefly bármikor módosíthatja vagy fejlesztheti a Honlapot és a Szolgáltatást, továbbá 
bővítheti a nyújtott szolgáltatások körét is. 

7. Az Ügyfél és a Szabadúszó regisztrációja, illetve a Projektmenedzser jelentkezése 

7.1 Fiók létrehozása Ügyfélként és Szabadúszóként 

Ahhoz, hogy a Honlapon az Ügyfél Projektet tudjon posztolni, illetve hogy a Szabadúszó az egyes 
Projektekre ajánlatot tudjon adni, egy regisztrációs eljárás keretében egy fiókot (a továbbiakban: 
„Fiók”) szükséges létrehozni. Amennyiben egy jogi személy Ügyfél nevében egy természetes személy 
hoz létre Ügyfél fiókot, úgy a regisztrációval szavatolja azt, hogy jogosult a jogi személy képviseletére 
és nevében való nyilatkozattételre.  

Az Ügyfél és a Szabadúszó felelősek a regisztráció során megadott adatok helyességéért, pontosságáért 
és valódiságáért. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett bármely változás átvezetése a 
Fiókban az Ügyfél, illetve a Szabadúszó kizárólagos felelőssége. 

7.1.1 Ügyfélként történő regisztráció 

Az Ügyfélként történő regisztráció az Ügyfél nevének (természetes személy esetén vezetéknév és 
keresztnév, jogi személy esetén cégnév), elérhetőségének (email cím, telefonszám) és jelszavának, 
megadásával, valamint annak az iparágnak a megjelölésével történik, melyben az Ügyfél tevékenykedik. 
A regisztrációt követően az Ügyfél megadja a számlázási adatait, továbbá profilképet tölthet fel magáról. 
Ezek az adatok mind a regisztráció során, mind pedig a regisztrációt követően módosíthatók az Ügyfél 
által. Az Ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját, azonban le nem zárt Projekt esetében az 
Ügyfél Fiókja a Projekt lezárásáig nem törölhető. Amennyiben törölni kívánja a Fiókját, úgy azt a 
Fiókon belül a „Fiók Törlése” menüpontban az ott megjelenő utasítások követésével teheti meg, vagy 
az Ügyfél a törlési igényét a hello@briefly.work	e-mail címen jelezheti a Briefly-nek.  
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7.1.2 Szabadúszóként történő regisztráció 

Szabadúszóként történő regisztráció során a Szabadúszó megadja a nevét (vezetéknév és keresztnév), 
elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám), az elvállalni kívánt feladatok típusát, megosztani kívánt 
adatokat (pl.: portfólió, korábbi tapasztalatok). A regisztrációt követően az Ügyfél megadja a számlázási 
adatait, továbbá profilképet tölt fel magáról. A megadott adatok többsége mind a regisztráció során, 
mind a regisztrációt követően módosítható a Szabadúszó által. A Szabadúszó bármikor dönthet úgy, 
hogy törli Fiókját, azonban le nem zárt Projekt esetében a Szabadúszó Fiókja a Projekt lezárásáig nem 
törölhető. Amennyiben törölni kívánja a Fiókját, úgy azt a Fiókon belül a „Fiók Törlése” menüpontban 
az ott megjelenő utasítások követésével teheti meg, vagy a Szabadúszó a törlési igényét a 
hello@briefly.work e-mail címen jelezheti a Briefly-nek.  

7.2 Fiók létrehozása Projektmenedzserként 

Fiók létrehozása Projektmenedzserként egy két lépcsőből álló folyamat, melynek első lépéseként a 
Projektmenedzser a jelen ÁSZF 7.1.2 pontjában, a Szabadúszók regisztrációjára meghatározott módon 
jelentkezést nyújt be a Briefly-hez. Ezt követően második lépésként a Briefly felveszi a kapcsolatot a 
jelentkezővel, majd egy kiválasztási mechanizmust folytat le, melynek során felmérésre kerülnek a 
jelentkező kompetenciái. Amennyiben a Briefly jóváhagyja a jelentkezést, úgy a Briefly létrehozza a 
Projektmenedzser Fiókját. A Fiók első használata során a Projektmenedzser megadja a számlázási 
adatait, továbbá profilképet tölt fel magáról. A megadott adatok többsége módosítható a 
Projektmenedzser által. A Projektmenedzser bármikor dönthet úgy, hogy törli Fiókját, azonban le nem 
zárt Projekt esetében a Projektmenedzser Fiókja a Projekt lezárásáig nem törölhető. Amennyiben törölni 
kívánja a Fiókját, úgy azt a Fiókon belül a „Fiók Törlése” menüpontban az ott megjelenő utasítások 
követésével teheti meg, vagy a Projektmenedzser a törlési igényét a hello@briefly.work e-mail címen 
jelezheti a Briefly-nek. 

7.3 A Fiók bizalmassága és biztonsága 

A Felhasználók felelőssége a Fiók bizalmasságának és biztonságának biztosítása. A Felhasználók 
felelősek a belépési adatok harmadik személyek számára történő nyilvánosságra hozataláért. A 
Felhasználók kötelesek haladéktalanul értesíteni a Briefly-t, amennyiben bármilyen gyanú felmerül a 
belépési adataik elvesztését, ellopását vagy más módon történő veszélyeztetését illetően, vagy a Fiókkal 
kapcsolatos bármely vélt vagy valós jogosulatlan hozzáférés esetén. A Felhasználók felelősek a Fiók 
használatért és a Fiókon keresztül tett bármely nyilatkozatért. 

8. Projekt posztolása, közzététele 

Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációt követően tud a Honlapon Projektet posztolni, közzétenni. A 
Projekt posztolása során az Ügyfél megadja a Projekt leírását, továbbá a Projektre vonatkozó adatokat, 
követelményeket, így különösen, de nem kizárólagosan annak határidejét és a Projekt célját. A Projekt 
elnevezését követően az Ügyfélnek lehetősége van a Projektet véglegesíteni, vagy visszalépni és azon 
változtatni. Az Ügyfél a Projekt posztolását követően a Projektet már nem jogosult módosítani, azonban 
ez nem érinti a Projekt Ügyfél és Projektmenedzser általi véglegesítését. A Projekt megvalósítása során 
az Ügyfélnek lehetősége van Briefly-vel közvetlen kapcsolatba lépni. Az Ügyfél által véglegesített és 
posztolt Projekt közvetlenül a Briefly részére kerül eljuttatásra.  

9. A Projekt kiosztása a Projektmenedzser részére 

Az Ügyfél által véglegesített és posztolt Projektet a Briefly által kiválasztott Projektmenedzser részére 
kerül kiosztásra. A Projektmenedzser kiválasztása során a Briefly a Projektmenedzserek 
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leterheltségének, tapasztalatának, valamint a Projektmenedzser előző Projektek során megszerzett 
értékelésének figyelembevételével dönt. A Briefly által ilyen módon kiválasztott Projektmenedzsernek 
24, azaz huszonnégy óra áll rendelkezésre, hogy elvállalja vagy elutasítsa a Projektet. Amennyiben a 
Projektmenedzser elutasítja vagy 24 órán belül nem válaszol a Projektre, úgy a Briefly fentiek szerint 
meghatározott értékelése alapján másodikként kiválasztott Projektmenedzsernek lesz lehetősége 24, 
azaz huszonnégy órán belül elvállalni vagy elutasítani a Projektet. A Projekt mindaddig felkínálásra 
kerül a Honlapon Fiókkal rendelkező Projektmenedzsereknek, ameddig egy Projektmenedzser el nem 
vállalja azt.  

Amennyiben egy Projektmenedzser sem fogadja el a Projektet, vagy az Ügyfél által posztolt Projekt 
nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy a Projektet jogszabály tiltja, illetve nem felel meg a 
Briefly elveknek, úgy a Briefly jogosult a Projektet törölni. A Projekt törléséről az Ügyfél értesítést kap.  

A Briefly jogosult az Ügyfél által megadott elérhetőségeken az Ügyféllel közvetlenül is egyeztetni a 
Projekt részleteinek tisztázása érdekében.  

A Projekt Projektmenedzser általi elvállalását követően a Projektmenedzser az Ügyfél által megadott 
elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A Projektmenedzser és az Ügyfél közösen 
véglegesítik a Projektet, amelynek során többek között pontosításra kerül a Projekt leírása, a feltételek 
és a teljesítés, a Projekt Díj összege és a teljesítés becsült időtartama, valamint a Projektmenedzser 
meghatározza, hogy milyen kompetenciákkal és tudással rendelkező Szabadúszókra van szükség a 
Projekt megvalósításához, illetve előzetes tervet ad az Ügyfélnek az igénybe venni kívánt Szabadúszók 
létszámáról. A Projektmenedzser a Szabadúszók kompetenciájának, tudásának meghatározásakor, és 
létszámuk megtervezésekor figyelembe veszi az Ügyfél által jelzett esetleges igényeket, kéréseket.  

10. Szabadúszók jelentkezése és kiválasztása az egyes Projektekre 

A Projekt Projektmenedzser és Ügyfél általi véglegesítését követően a Projektmenedzser a Honlapon 
keresztül ajánlattételre hívja fel a Szabadúszókat az egyes kompetenciák szerinti bontásban. A 
Projektmenedzser a felhívásban megjelöli a Projekt adott kompetenciára vonatkozó leírását, az 
ellenérték minimális és maximális értékét, valamint, hogy az adott kompetencia területről mennyi 
Szabadúszó vehet részt a Projektben. A Szabadúszók a felhívás közzétételétől számított 72, azaz 
hetvenkettő órán belül jogosultak az adott Projektre vonatkozóan ajánlatot adni. A Szabadúszó az 
ajánlatában köteles megjelölni a Projekt felhívásban meghatározott kompetenciájára vonatkozó 
ellenértéket, továbbá a Szabadúszónak lehetősége van egyéb információt, kiegészítést tenni, így pl. a 
Projekt teljesítésének időtartamát is megjelölheti. A Szabadúszó kizárólag abban az esetben tehet 
ajánlatot a Projektmenedzser felhívására, ha nyilatkozik arról, hogy elektronikus számla kiállítására 
képes, továbbá megadja a számlázási adatait.  

A Projektmenedzser az általa közzétett felhívásra történő ajánlattételi határidő elteltét követően 
haladéktalanul, legkésőbb a határidő elteltét követő 48, azaz negyvennyolc órán belül kiválasztja az 
ajánlatot tett Szabadúszók közül a Szabadúszó szakmai tudásának, tapasztalatának, valamint a 
Szabadúszó által tett ajánlat ár-érték aránya alapján legkedvezőbbnek ítélt ajánlatot tevő Szabadúszókat.  

Briefly, az Ügyfél ilyen irányú kérése esetén jogosult a jelen pontban foglalt határidőket rövidíteni. 
Amennyiben a jelen pontban foglalt határidők a Briefly által rövidítésre kerülnek, úgy a határidők a 
Projektben, továbbá a Projektmenedzser által a Szabadúszóknak közzétett felhívásban külön 
feltüntetésre kerülnek.  

11. Projekt Ajánlat és szerződéskötés 
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A Projektmenedzser a Szabadúszók kiválasztását követően elkészíti a Projekt Ajánlatot, melyben a 
feltüntetésre kerül Projektmenedzser és a Szabadúszók neve, a Projekt Ügyféllel egyeztetett végső 
leírása, a Szabadúszók által tett árajánlatok, valamint a Projektmenedzser árajánlata alapján számított 
Projekt Díj, továbbá a teljesítés időtartama.  

A Projekt Ajánlat véglegesítését követően a Projektmenedzser által kiválasztott Szabadúszó értesítést 
kap a Projekt Ajánlat véglegesítéséről, melyben megjelölésre kerülnek az Ügyfél adatai, a Szabadúszó 
által a Projekt keretében ellátandó feladatok, valamint a feladatok szerződésszerű ellátása esetén a 
Szabadúszót megillető ellenérték. A Szabadúszó az értesítésben foglaltakat az értesítésben megjelölt 
„Értesítésben Foglaltak Elfogadása” gombra kattintva fogadhatja el.  

Az Ügyfél, a Projekt megvalósításával kapcsolatban a Projektmenedzser által kiválasztott Szabadúszók 
részére megküldött értesítés valamennyi Szabadúszó általi elfogadását követően jogosult a Projekt 
Ajánlatot teljes egészében, így a Projektmenedzser, valamint a Szabadúszók ajánlatára vonatkozóan 
visszautasítani. Az Ügyfél a visszautasítás okát köteles megindokolni.  

Amennyiben az Ügyfél a Projekt Ajánlatot visszautasította, azonban lehetőséget kíván biztosítani a 
Projektmenedzser és a Szabadúszók számára, hogy a visszautasítás indokolásában foglaltaknak 
megfelelően a Projektmenedzser és/vagy a Szabadúszók módosítsák az ajánlatukat, és így a Projekt 
Ajánlat is módosításra kerüljön, úgy az Ügyfél ilyen irányú igényét közvetlenül a Briefly felé jelezheti. 
A Briefly az Ügyfél jelzését követően a Honlapon keresztül lehetővé teszi a Projektmenedzsernek és a 
Szabadúszóknak, hogy a Briefly által meghatározott határidőn belül a Projekttel kapcsolatos ajánlataikat 
módosítsák, továbbá, hogy ezen határidőn belül a Projekt Ajánlat is módosításra kerüljön. Az Ügyfél a 
módosított Projekt Ajánlatot a jelen pontban foglaltaknak megfelelően elfogadhatja vagy 
visszautasíthatja.  

Amennyiben az Ügyfél visszautasítja a Projekt Ajánlatot, illetve a Projektmenedzser és/vagy a 
Szabadúszók ajánlata és a Projekt Ajánlat fentiek szerinti módosítását sem kívánja elérhetővé tenni, úgy 
a Projekttel kapcsolatban a jelen ÁSZF 9-11. pontjaiban foglaltakat meg kell ismételni, vagy az Ügyfél 
választása szerint a Projektet visszavonhatja. 
	
Amennyiben az Ügyfél számára a Projekt Ajánlat elfogadható úgy a Honlapon az „Ajánlat Elfogadása” 
gombra kattintva fogadhatja el a Projekt Ajánlatot. A Projekt Ajánlat elfogadásával egyidejűleg az 
Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a Projekt megvalósításával kapcsolatban a Projekt ÁSZF rendelkezéseit 
vagy attól eltérő szerződéses rendelkezéseket kíván alkalmazni.  

A Projekt Ajánlat Ügyfél általi elfogadásával az Ügyfél, valamint a Projektmenedzser és az egyes 
Szabadúszók között külön-külön a Projekt Ajánlatban foglalt lényeges tartalmi elemekkel szerződés jön 
létre, mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7.§ (3) bekezdése értelmében írásba 
foglalt szerződésnek minősül. Amennyiben az Ügyfél a Projekt ÁSZF rendelkezéseinek alkalmazása 
mellett döntött, úgy a Felek között létrejött szerződés a Projekt Ajánlatban foglaltakat, valamint a 
Projekt ÁSZF rendelkezéseit foglalja magában. Amennyiben az Ügyfél a Projekt ÁSZF rendelkezéseitől 
eltérő szerződéses feltételeket kíván alkalmazni, úgy a Felek között létrejövő szerződés a Projekt 
Ajánlatban foglaltakat, valamint a Felek között megkötendő szerződés rendelkezésit foglalja magában. 
Amennyiben a Felek között létrejövő szerződésben nem a Projekt ÁSZF rendelkezései kerülnek 
alkalmazásra, úgy a Felek kötelesek a Projekt Ajánlat elfogadását követő 5, azaz öt munkanapon belül 
egymással szerződést kötni.  

12. A Projekt módosítása, visszavonása 
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12.1 A Projekt módosítása 

Az Ügyfél kizárólagosan felelős a Projektben bekövetkezett bármely módosításért.  

Az Ügyfél a Projekt Ajánlat elfogadását megelőzően bármikor jogosult a Projekt nem lényegesnek 
minősülő kérdéseinek módosítására.  

Az Ügyfél a Projekt lényegesnek minősülő kérdéseinek módosítására a jelen ÁSZF 9. pont második 
bekezdésében meghatározott, a Projekt Projektmenedzser általi véglegesítéséig jogosult. A Projekt 
véglegesítése és a Projekt Ajánlat elfogadása között az Ügyfél nem jogosult a Projekt lényegesnek 
minősülő kérdéseinek módosítására.  

Az Ügyfél a Projekt Ajánlat elfogadását követően a Projekt megvalósítására vonatkozó szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Projekt lényegesnek és nem lényegesnek minősülő kérdéseinek 
módosítására. 

A jelen ÁSZF vonatkozásában a Projekt lényeges kérdésének minősül: 

(i) a Projekt tárgya, 	
(ii) a Projekt megvalósításával kapcsolatban az Ügyfél által fizetendő Projekt Díj maximális 

mértéke, valamint 	
(iii) a Projekt teljesítésének határideje. 	

12.2 A Projekt visszavonása 

Az Ügyfél a Projekt Ajánlat elfogadását, illetve a jelen ÁSZF 11. pontjában foglalt azon esetben, amikor 
a Projekt Ajánlat a Briefly által meghatározott határidőn belül módosítható, a Projekt Ajánlat végleges 
elfogadását megelőzően bármikor jogosult visszavonni a Projektet. 

A Projekt Ajánlat elfogadását követően az Ügyfél nem jogosult visszavonni a Projektet.  

13. Digitális Teljesítésigazolás kibocsátása és a Projekt lezárása 

A Projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a Projektmenedzser a Honlapon keresztül jelzi az 
Ügyfélnek, hogy a Projekttel kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésre került. A Projektmenedzser 
jelzését követően az Ügyfélnek lehetősége nyílik jóváhagyni a Projektre vonatkozó Digitális 
Teljesítésigazolást. A Digitális Teljesítésigazolás kitöltését követően a Projektben résztvevő 
Szabadúszók, illetve a Projektmenedzser csak a Projekt általa teljesített feladataira vonatkozó Digitális 
Teljesítésigazolást kap.  

Az Ügyfél a Projektre vonatkozó szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő teljesítés esetén 
a Digitális Teljesítésigazolásban az adott feladatra vonatkozó megfelelő checkbox kitöltésével jelezheti 
a szerződésszerű teljesítést. Amennyiben az adott feladat nem került szerződésszerűen teljesítésre, úgy 
az Ügyfél az adott feladatra vonatkozóan jelezheti a szerződésszerű teljesítés elmaradását, mely esetben 
az Ügyfél köteles megindokolni a szerződésszerű teljesítés elmaradását.  

A Projektmenedzser feladatok teljesítésére vonatkozó jelzését követően az Ügyfél 5, azaz öt 
munkanapon belül jogosult a Digitális Teljesítésigazolást kibocsátani. Amennyiben az Ügyfél a 
megadott határidőn belül nem bocsájtja ki a Digitális Teljesítésigazolást, úgy a teljesítés valamennyi 
feladat tekintetében szerződésszerűnek tekintendő, és a Digitális Teljesítésigazolás is ilyen tartalommal 
kerül automatikusan kiállításra.  
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A Digitális Teljesítésigazolás kibocsátását követően, az alábbi 14. pontban foglalt fizetési kötelezettség 
teljesítését követően az Ügyfél értékeli a Projektben résztvevő Szabadúszók és Projektmenedzser 
teljesítményét.  

14. Fizetési rendszer, ellenérték és jutalék megfizetése, valamint a számlázás 

14.1 Fizetési rendszer 

A Szolgáltatás, valamint a Projekt megvalósítása során az Ügyfél által megfizetendő Projekt Díj, illetve 
a Végleges Projekt Díj összege az Ügyfél saját, a Barion Payment Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnál (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszáma: 
01-10-048552; a továbbiakban: „Barion”) meglévő tárcájára vagy amennyiben az Ügyfél saját Barion 
tárcával nem rendelkezik, úgy a Briefly Barion tárcájára kerül átutalásra, ahol a Projekt Díj a Projekt 
teljesítésével kapcsolatos számlák Projektmenedzser által az Ügyfélnek történő megküldésig zároltan 
kerül nyilvántartásra.  

Mit jelent a BARION™? 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és 
biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni 
webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.  

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló 
intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

Fizess kényelmesen bankkártyával 

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a 
lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.  

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion 
elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, 
de a biztonságodat is növeli! 

 

 
 
Fizetéshez használhatod:  

● Mastercard vagy Maestro bankkártyádat	
● Visa vagy Electron bankkártyádat	
● Amex bankkártyádat	

 
Fizess kényelmesen bankkártya nélkül 

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, 
amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, 
üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad 
megadásával tudsz fizetni. 
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Ingyenes 

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a 
Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs 
havi díj sem. 

Kövesd vásárlásaidat 

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes 
Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged 
is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz. 

Első a biztonság 

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, 
hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya 
adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal 
tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. 

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így 
jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank 
előírása szerint alakították ki. 

A Barion Általános Szerződési Feltételei az alábbi linken érhetőek el: https://www.barion.com/hu/jogi-
hatter/barion_altalanos_szerzodesi_feltetelek_20180705.pdf. Az Ügyfél, a Projektmenedzser és a 
Szabadúszó tudomásul veszik, hogy a Barion Általános Szerződési Feltételei a Briefly közreműködése 
nélkül kerülnek meghatározásra, azok kialakítására a Briefly-nek semmilyen ráhatása nincsen.  

14.2 A Projekt Díj megfizetése 

A Projekt Ajánlat Ügyfél által történő elfogadását követően az Ügyfél köteles haladéktalanul a Projekt 
Ajánlatban szereplő Projekt Díj teljes összegét az Ügyfél saját Barion tárcájára megfizetni, vagy 
amennyiben az Ügyfél saját Barion tárcával nem rendelkezik, úgy a Briefly Barion tárcájára megfizetni, 
ahol a Projekt megvalósításával kapcsolatban a Projektmenedzser és a Szabadúszó által kibocsátott 
számlák Ügyfél részére történő megküldéséig zároltan kerül kezelésre.  

Amennyiben a Felek között létrejövő szerződésben nem a Projekt ÁSZF rendelkezései kerülnek 
alkalmazásra, úgy az Ügyfél a Projekt megvalósításával kapcsolatos szerződéstől történő elállása vagy 
rendes felmondása esetén a Projekt Díj összege nem kerül visszafizetésre az Ügyfél részére. Ebben az 
esetben a Projekt Díj összege a Projekt Ajánlatban meghatározott arányoknak megfelelően kerül 
kiutalásra a Projekt megvalósításában résztvevő Projektmenedzsernek és Szabadúszóknak, illetve 
levonásra kerül a Jutalék összege.  

Amennyiben a Projekt Ajánlat elfogadását követően, de a Digitális Teljesítésigazolás kibocsátását 
megelőzően a Felek megszüntetik a Projekt megvalósítására vonatkozó szerződést, úgy a Projekt Díj 
összegének Felek által meghatározott hányada, azonban a Projekt Díj összegének legalább 50%-a nem 
kerül visszafizetésre az Ügyfélnek, hanem a Projekt Ajánlatban meghatározott arányoknak megfelelően 
kiutalásra kerül a Projekt megvalósításában részt vevő Projektmenedzsernek és Szabadúszóknak, illetve 
levonásra kerül a Jutalék összege. 

14.3 Számlázás 
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A  Projektmenedzser, valamint a Szabadúszó a Végleges Projekt Díj őt megillető részével kapcsolatban 
3, azaz három napon belül szabályszerű számlát állít ki. A Szabadúszó az általa szabályszerűen kiállított 
számlát köteles haladéktalanul eljuttatni a Projektmenedzsernek.  

Amennyiben a Szabadúszó határidőben nem bocsát ki szabályszerű számlát, úgy a Végleges Projekt Díj 
részére kiutalandó összege az Ügyfél saját, vagy amennyiben saját Barion tárcával nem rendelkezik, úgy 
a Briefly Barion tárcáján kerül továbbra is zároltan nyilvántartásra egészen addig, ameddig a Szabadúszó 
a szabályszerű számlát ki nem állítja és az a jelen pontban meghatározottak szerint az Ügyfél részére 
megküldésre nem kerül. A Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó kizárólagosan felel azért, hogy az 
általuk kiállított számlák a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, szabályszerűen 
kerüljenek kiállításra.  

A Projektmenedzser a Szabadúszó által kiállított és részére eljuttatott számlát köteles haladéktalanul 
megküldeni az Ügyfélnek. A Projektmenedzser a számlák kiküldését követően a Honlapon köteles a 
vonatkozó gombra kattintva jelezni a Felek, továbbá a Briefly irányába, hogy a Projekttel kapcsolatban 
kiállított számlák az Ügyfél részére megküldésre kerültek. A Projektmenedzser kizárólagosan felel a 
számlák Ügyfél részére történő kiküldéséért, azzal kapcsolatban sem az Ügyfelet, sem a Briefly-t 
felelősség nem terheli.  

14.4 A Projekt Díj kiutalása a Projektmenedzser és a Szabadúszó részére 

A Projektmenedzsernek a számlák Ügyfél részére történő megküldésével kapcsolatos, a Honlapon 
történő jelzését követően, az Ügyfél saját, vagy amennyiben az Ügyfél saját Barion tárcával nem 
rendelkezik, úgy a Briefly Barion tárcáján zároltan kezelt összeg a Digitális Teljesítésigazolásban 
meghatározottak szerint automatikusan kiutalásra kerül a Projektmenedzser és a Szabadúszó Barion 
tárcájára.  

14.5 Jutalék összege és levonása 

A Briefly-t megillető Jutalék összege a Végleges Projekt Díj Projektmenedzsernek, valamint az egyes 
Szabadúszóknak megfizetendő összegének 25%-a, mely a Végleges Projekt Díj Barion tárcáról a 
Projektmenedzsernek, valamint a Szabadúszónak történő kiutalásakor kerül levonásra.  

A Briefly a saját belátása szerint bármikor jogosult a Jutalékkal kapcsolatos kedvezményeket, akciókat 
bevezetni. A Jutalékkal kapcsolatos kedvezményre, akcióra vonatkozó részletszabályok a Honlapon 
kerülnek feltüntetésre. Amennyiben a Jutalékkal kapcsolatos kedvezményre, akcióra vonatkozó 
részletszabályok eltérően nem rendelkeznek, úgy a kedvezmény, illetve akció időtartama 1, azaz egy 
hónapig tart.  

15. Adózás 

A Felhasználók kizárólagosan felelősek az alkalmazandó jogszabályok által előírt adminisztrációs és 
adózási kötelezettségek teljesítésért és ennek során bármely fizetendő adó, járulék, kamarai tagsági díj 
stb. megfizetésért és bejelentéséért. 

16. Szerzői jogok 

16.1 A Briefly szerzői jogai 

A Honlap teljes tartalma, így különösen a Honlapon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, 
szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Briefly 
kizárólagos tulajdonát képezi, vagy jogosultsággal rendelkezik azok felhasználására és mint olyan 
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szerzői jogi oltalmat élveznek. A Briefly előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti 
a Briefly szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás 
elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, azonban 
a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében 
megengedett a Briefly előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan 
formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap 
tartalmaként tűnjön fel. 

A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot 
bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Briefly szellemi alkotásokhoz 
fűződő jogait. Tilos továbbá a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy 
visszafejtése; a Felhasználói Fiók tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás 
használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, 
vagy bármely más visszafejtő). 

16.2 A Projekt során létrehozott szerzői művek 

A Projekt megvalósítása során a Projektmenedzser és a Szabadúszó által létrehozott szerzői művek 
Ügyfél részére történő átruházásával, továbbá az Ügyfél részére történő felhasználási engedély 
nyújtásával kapcsolatban a Projekt megvalósításával kapcsolatos szerződés rendelkezései az 
irányadóak.  

17. Felelősség 

A Briefly közvetítő szolgáltatóként semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás útján az Ügyfél 
által posztolt Projekttel, továbbá a Projekt megvalósításával kapcsolatban létrejött szerződésekkel, 
illetve a Projekt megvalósítása során a Projektmenedzser és/vagy a Szabadúszó nem, vagy nem 
szerződésszerű teljesítésével, valamint a Szolgáltatás hibájával vagy megszűnésével kapcsolatban. 

A Briefly nem felel az esetlegesen a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkért illetve következmény 
károkért sem, amelyek a Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó szolgáltatásainak igénybevételével 
keletkeztek, sem a Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó által végzett tevékenység eredményeképpen 
létrejövő művek minőségéért vagy mennyiségéért. Az Ügyfél a Projektmenedzsert, illetve a 
Szabadúszót a saját felelősségére veszi igénybe.   

Továbbá a Briefly nem felel a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítésért azokban az esetekben, amelyek 
a Briefly által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethetők vissza. 

18. Kötelezettségvállalások és elcsábítás tilalma 

18.1 A Felek kötelezettségvállalásai 

Az Ügyfél, a Projektmenedzser és a Szabadúszó kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a Projekt 
megvalósításával kapcsolatban a Projekt ÁSZF rendelkezéseitől eltérő szerződéses feltételek kerülnek 
alkalmazásra, úgy ezen szerződéses feltételek kialakítása során nem állapodnak meg olyan feltételekben, 
melyek a jelen ÁSZF-ben, ide nem értve a Projekt ÁSZF-et, foglalt rendelkezések, különösen, de nem 
kizárólagosan a fizetési rendszerre, ellenérték megfizetésére, jutalék megfizetésére vonatkozó 
rendelkezések végrehajtását akadályozná vagy korlátozná. A jelen pontban foglaltak megszegése esetén 
az Ügyfelet, a Projektmenedzsert és a Szabadúszót teljeskörű kártérítési felelősség terheli a Briefly-nek 
okozott valamennyi kár vonatkozásában.  
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18.2 Elcsábítás tilalma 

A Felhasználók nem jogosultak a Briefly által nyújtott Szolgáltatás keretében megismert más 
Felhasználóval a Honlapra feltöltött Projektet annak feltöltésétől számított 12, azaz tizenkettő hónapon 
belül a Szolgáltatáson kívül megvalósítani. A jelen pontban meghatározottak megsértése esetén a 
tilalmat megszegő Felhasználók egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű kötbért 
kötelesek megfizetni a Briefly részére a Briefly írásbeli értesítését követő 5, azaz öt naptári napon belül.  

Az Ügyfél a regisztrációt követően, illetve amennyiben a Fiókja törlésre kerül, úgy a Fiók törlését követő 
12, azaz tizenkettő hónapon belül nem jogosult a Szolgáltatás keretében megismert Projektmenedzsert, 
illetve Szabadúszót sem munkaviszony, sem megbízási, sem más, munka végzésére irányuló jogviszony 
keretében foglalkoztatni, kivéve ha a Briefly ehhez előzetes írásbeli hozzájárulását adta. A jelen pontban 
meghatározottak megsértése esetén az Ügyfél az elcsábítással érintett valamennyi Projektmenedzser és 
Szabadúszó után 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű kötbért köteles megfizetni a Briefly 
részére a Briefly írásbeli értesítését követő 5, azaz öt naptári napon belül.  

A Projektmenedzser nem jogosult a Fiókja törlését követő 12, azaz tizenkettő hónapon belül a 
Szolgáltatás keretében megismert Szabadúszóval sem munkaviszonyt, sem megbízási, sem más, munka 
végzésére irányuló jogviszonyt létesíteni. A jelen pontban meghatározottak megsértése esetén a 
Projektmenedzser az elcsábítással érintett valamennyi Szabadúszó után 1.000.000,- Ft, azaz egymillió 
forint összegű kötbért köteles megfizetni a Briefly részére a Briefly írásbeli értesítését követő 5, azaz öt 
naptári napon belül. 

A Briefly fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegén felül a kötbér összegét 
meghaladó kárát is érvényesítse.  

19. A Szerződés időtartama és megszűnése 

A szerződés határozatlan időre jön létre addig, amíg a Briefly, vagy a Felhasználó a jelen ÁSZF 
rendelkezéseinek megfelelően meg nem szünteti. 

Bármely Felhasználó jogosult bármikor megszüntetni a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt 
a regisztrált Fiókjának a Briefly ügyfélszolgálatának címzett email útján. A Fiók törlésére vonatkozó 
igényt a Briefly abban az esetben teljesíti, ha a Felhasználónak nincs folyamatban lévő lezáratlan 
Projektje vagy vitás ügye. 

A Briefly fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználóval 30, azaz harminc napos felmondási 
idővel, indokolás nélkül, e-mail útján megszüntesse a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyt. 

20. Jogvita 

A Briefly mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó 
között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül, 
tárgyalásos úton rendezzenek el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a 
szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Briefly székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes 
magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Briefly a Szolgáltatást képező üzleti 
tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak. 

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel. 
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Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt a 
hello@briefly.work e-mail címre. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. május 20. napjától hatályosak. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez 
kérjük kattints ide. 

FREEASY Kft. 
	  



	

16 
	

1. számú melléklet 

Projekt ÁSZF 

 

A jelen Projekt ÁSZF a Briefly Szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél, valamint az Ügyfél által elfogadott 
Projekt Ajánlatban meghatározott Projektmenedzser és egy vagy több Szabadúszó között jött létre a 
Projekt Ajánlatban részeletesen meghatározott Projekt megvalósítása érdekében.  

Az Ügyfél által elfogadott Projekt Ajánlat elválaszthatatlan részét képezi a jelen Projekt ÁSZF-nek.  

 

1. Fogalommeghatározások	

A jelen Projekt ÁSZF-ben használt nagybetűs kifejezések, amennyiben a jelen Projekt ÁSZF 
kifejezetten eltérően nem rendelkezik az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.  

 

2. A Projekt ÁSZF tárgya és időtartama	

2.1 A jelen Projekt ÁSZF tárgya a Projekt Ajánlatban került részletesen meghatározásra, mely Projekt 
Ajánlat meghatározza az egyes Szabadúszók által ellátandó feladatokat. 	

2.2 A jelen Projekt ÁSZF határozott időtartamra, a Projekt Ajánlatban meghatározott teljesítési 
határidőig tartó határozott időtartamra kötik. A Projekt ÁSZF a Projekt Ajánlat Ügyfél általi 
elfogadásával lép hatályba. 	

2.3 Amennyiben a jelen Projekt ÁSZF valamely rendelkezése saját hatályáról jelen rendelkezéstől 
eltérően rendelkezik, akkor abban a vonatkozásban az eltérő rendelkezés az irányadó. 	

 

3. A Felek általános jogai és kötelezettségei	

3.1 Ügyfél jogai és kötelezettségei	

3.1.1 Az Ügyfél köteles a Projekt megvalósítása során minden olyan szóbeli és írásbeli információt, 
elvárásokat, követelményeket a Projektmenedzser és a Szabadúszó részére biztosítani, melyek 
a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.	

3.1.2 Az Ügyfél köteles a Projekt szerződésszerű teljesítése esetén a Projekt Ajánlatban 
meghatározott Projekt Díjat a megfizetni. 	

3.1.3 Vállalkozási típusú feladat ellátása során az Ügyfél jogosult a Szabadúszót utasítani, továbbá a 
Szabadúszó tevékenységét jogosult bármikor ellenőrizni. 	

3.1.4 Vállalkozási típusú feladat esetén amennyiben az adott feladatot az Ügyfél által meghatározott 
helyen kell elvégezni, úgy az Ügyfél köteles azt a feladat elvégzésére alkalmas állapotban a 
Szabadúszó rendelkezésére bocsátani.	

3.1.5 Megbízási jellegű feladat esetében az Ügyfél jogosult arra, hogy a tevékenységéről és a feladat 
állásával kapcsolatban tájékoztatást kérjen a Projektmenedzsertől, illetve a Szabadúszótól.	

 

3.2 A Projektmenedzser és a Szabadúszó jogai és kötelezettségei	

3.2.1 Megbízási típusú feladatok esetében	

3.2.1.1 A Projektmenedzser és a Szabadúszó köteles az Ügyfél utasításait követni. A 
Projektmenedzser és a Szabadúszó az Ügyfél utasításától akkor térhet el, ha ezt az Ügyfél 
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érdeke feltétlenül megköveteli, és az Ügyfél előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben 
az Ügyfelet késedelem nélkül értesíteni kell.  

3.2.1.2 Ha az Ügyfél célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Projektmenedzser, illetve a 
Szabadúszó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha az Ügyfél a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a 
feladatot az Ügyfél utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az 
utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére 
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

3.2.1.3 A Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó kötelezettsége annak biztosítása, hogy a Projekt, 
illetve a feladat a Projekt Ajánlatban meghatározott határidőre elkészüljön. A 
Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó köteles az Ügyfelet a Projekt, illetve a feladat 
teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.  

3.2.1.4 A Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó kizárólag a Projekt Ajánlatban megjelölt 
kapcsolattartó személytől vagy személyektől fogadhat el utasítást.  

3.2.1.5 A Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó köteles az Ügyfelet tevékenységéről és a feladat 
állásáról kívánságára, szükség esetén felhívás nélkül is tájékoztatni. A Projektmenedzser, 
illetve a Szabadúszó köteles az Ügyfelet tájékoztatni továbbá, ha a felmerült új körülmények 
az utasítások módosítását teszik indokolttá. 

3.2.1.6 A Projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket a 
Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó önállóan szerzi be és azokat nem az Ügyfél bocsátja 
rendelkezésre. 

3.2.1.7 A jelen Projekt ÁSZF szerinti tevékenység végzésének rendjét – a vonatkozó határidő 
betartása mellett – a Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó maga állapítja meg. A 
Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó nem köteles folyamatos rendelkezésre állásra, az 
egyes feladatokat a Projekt Ajánlatban megjelölt határidőn belül a belátása szerinti 
ütemezéssel és helyen köteles teljesíteni. 

3.2.2 Vállalkozási típusú feladatok esetében	

3.2.2.1 A Szabadúszó az Ügyfél utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

3.2.2.2 Ha az Ügyfél célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szabadúszó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha az Ügyfél a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szabadúszó a 
feladatot az Ügyfél utasításai szerint, az Ügyfél kockázatára elláthatja, azonban nem jogosult 
a Projekt Ajánlattól, valamint a jelen Projekt ÁSZF-től elállni. A Szabadúszó köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

3.2.2.3 A Szabadúszó kötelezettsége annak biztosítása, hogy a Projekt a Projekt Ajánlat meghatározott 
határidőre elkészüljön,  

3.2.2.4 A Szabadúszó köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (a 
továbbiakban: „Ptk.”) 6:244.§ (1) bekezdése értelmében elvégezni a Projekt Ajánlatban 
meghatározott feladat tartalmát képező, de a Projekt Díj meghatározásánál figyelembe nem 
vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg (a továbbiakban: „Többletmunka”). 

3.2.2.5 A Projekt megvalósítása során nincs lehetőség utólag megrendelt, különösen tervmódosítás 
miatt szükségessé váló munka (a továbbiakban: „Pótmunka”) Szabadúszó általi elvégzésére. 
Amennyiben a Projekt megvalósítása során Pótmunka elvégzése merül fel, úgy az Ügyfélnek 
a Pótmunkára vonatkozóan új Projektet kell posztolnia, közzétennie. 
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4. Teljesítés	

4.1 A Szabadúszó a Projekt Ajánlatban meghatározott feladatot az ott megjelölt határidőben köteles 
az Ügyfél kapcsolattartójának megküldeni. 	

4.2 Az Ügyfél a Szabadúszó által részére megküldött teljesítést köteles haladéktalanul, de legkésőbb 
a teljesítés kézhezvételétől számított 5, azaz öt munkanapon belül megvizsgálni, és az esetleges 
hibákat, hiányosságokat, mennyiségi és minőségi kifogásokat írásbeli indokolással köteles a 
Szabadúszónak, illetve a Projektmenedzsernek a jelen pontban foglalt határidőn belül 
megküldeni. Amennyiben a jelen pontban foglalt határidőn belül az Ügyfél nem küld kifogást a 
Szabadúszónak, úgy a Szabadúszó teljesítése az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendő. 	

4.3 A Szabadúszó köteles az Ügyfél által jelzett hibákat, hiányosságokat, mennyiségi és minőségi 
kifogásokat haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél kifogásának kézhezvételétől számított 3, azaz 
három naptári napon belül orvosolni. 	

4.4 Az Ügyfél a Szabadúszó által ismételten megküldött teljesítést haladéktalanul, de legkésőbb 
annak kézhezvételét követő 3, azaz három munkanapon belül megvizsgálja és az esetleges további 
kifogásait a Szabadúszónak, illetve a Projektmenedzsernek a jelen pontban foglalt határidőn belül 
megküldi. Amennyiben a jelen pontban foglalt határidőn belül az Ügyfél nem küld kifogást a 
Szabadúszónak, úgy a Szabadúszó által ismételten megküldött teljesítés az Ügyfél részéről 
elfogadottnak tekintendő.	

4.5 A Szabadúszó köteles az Ügyfél által az ismételten megküldött teljesítéssel kapcsolatban jelzett 
kifogásokat haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél kifogásának kézhezvételétől számított 1, azaz 
egy naptári napon belül orvosolni.	

4.6 Amennyiben az Ügyfél a Szabadúszó ezt követően megküldött teljesítését sem tudja elfogadni, 
úgy az Ügyfél és a Szabadúszó dönthet úgy, hogy a Szabadúszó a 4.5 pontban foglaltak 
alkalmazásával orvosolja az Ügyfél által jelzett kifogásokat, vagy dönthetnek a Szabadúszót 
megillető ellenérték csökkentéséről és a teljesítés Ügyfél által történő elfogadásáról. 	

 

5. Ellenérték megfizetése	

5.1 Végleges Projekt Díj	

5.1.1 A Végleges Projekt Díj a Digitális Teljesítésigazolás kibocsátásakor a Projekt Díj, a 
Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó teljesítésének figyelembe vételével kerül 
megállapításra. 	

5.1.2 A Felek a jelen Projekt ÁSZF alkalmazása során a Végleges Projekt Díjat a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 16. § (4) bekezdésének megfelelően 
kölcsönösen arányosnak fogadják el és kizárnak a megállapított Végleges Projekt Díjon túlmenő 
esetleges bármely díjigényt a Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó részéről.	

5.1.3 A Végleges Projekt Díj tartalmazza a Projekt megvalósítása során felmerülő összes költséget. 	

5.2 Fizetési Feltételek	

5.2.1 A jelen Projekt ÁSZF alkalmazásában a Projekt megvalósításával kapcsolatos ellenérték 
megfizetésére az ÁSZF 14. pontjában meghatározott rendelkezések alkalmazandóak. 	

 

6. Szerzői jog, vagyoni jogok 	

6.1 A Projekt megvalósítása során a Szabadúszó teljesítése az Szjt. hatálya alatt, szerzői jogvédelem 
alatt áll.	
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6.2 A Szabadúszó a Projekt Ajánlatban megjelölt feladathoz fűződő szerzői vagyoni jogait a Végleges 
Projekt Díjnak az Ügyfél saját, vagy amennyiben saját Barion tárcával nem rendelkezik, úgy a 
Briefly Barion tárcájáról a Projektmenedzser és a Szabadúszó Barion tárcájára történő hiánytalan 
megfizetéssel kifejezetten és visszavonhatatlanul átruházza az Ügyfélre.	

6.3 Amennyiben speciális jogszabály kizárja a konkrét feladat tekintetében a vele kapcsolatban 
gyakorolható vagyoni jogok átruházását, akkor a Szabadúszó az Ügyfél részére teljes körű 
felhasználásra vonatkozó jogot engedélyez a feladat vonatkozásában.	

6.4 Az előző bekezdések szerinti jogátruházás az Szjt. 43. § (4) bekezdésétől eltérően területi 
korlátozás nélkül és határozatlan időre, azaz a Projekt megvalósítása során a Szabadúszó által 
teljesített feladat teljes védelmi idejére szól.	

6.5 Az Ügyfél jogosult a fenti 6.2 pontban megjelölt jogait harmadik személynek ingyenesen, vagy 
ellenérték fejében átengedni.	

6.6 Az Ügyfél jogosult a Projekttel kapcsolatos vagyoni jogait különösen: másra átruházni, másnak 
átadni, elidegeníteni, értékesíteni.	

6.7 A Projekt megvalósítása során, illetve annak érdekében a Szabadúszó, illetve a Projektmenedzser 
részére az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott módszerek, megoldások, az ezekhez fűződő 
ismeretek, know-how, szellemi termékek és szellemi alkotások továbbra is az Ügyfél 
tulajdonában maradnak, illetve az ehhez fűződő jogvédelem az Ügyfelet illeti meg.	

6.8 A Szabadúszó, illetve a Projektmenedzser az Ügyféltől a Projekt megvalósítása érdekében átvett 
adatokat kizárólag a Projekt megvalósításához használhatja. Az Ügyfél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül azokat harmadik személyeknek át nem adhatja.	

 

7. Tulajdonjog, jogszavatosság	

7.1 A Szabadúszó által a Projekt megvalósítása során ellátandó feladat és annak forráskódja 
(amennyiben ilyen létrejön az adott feladat vonatkozásában) a Végleges Projekt Díj az Ügyfél 
saját, vagy amennyiben saját Barion tárcával nem rendelkezik, úgy a Briefly Barion tárcájáról a 
Projektmenedzser és a Szabadúszó Barion tárcájára hiánytalan megfizetéssel kifejezetten és 
visszavonhatatlanul az Ügyfél tulajdonába kerülnek.	

7.2 A Projektmenedzser és a Szabadúszó kijelenti, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan 
joga, amely az Ügyfél 7.1 pontban körülírt jogainak megszerzését korlátozza vagy kizárja.	

 

8. Titoktartás	

8.1 A Felek kötelesek a Projekt megvalósítása során tudomásukra jutó tényeket, információkat, 
ismereteket, adatokat, vagy megoldásokat, melyeket a Felek egymásnak szóban vagy írásban 
átadnak, továbbá a Projekt megvalósítása során, vagy azzal összefüggésben a Felekről vagy azok 
tevékenységével összefüggésben a Felek tudomására jutott valamennyi adatot és információt 
szigorúan bizalmas üzleti titokként kezelni (a továbbiakban: „Üzleti Titok”). Ennek során a Felek 
az Üzleti Titkot nem hozhatják nyilvánosságra, nem adhatják át harmadik személy részére és 
maguk sem használhatják fel jogosulatlanul. Kötelesek a Felek minden tőlük telhetőt megtenni 
annak érdekében, hogy az Üzleti Titkot megőrizzék, és meggátolják illetéktelenek hozzáférését.	

8.2 A titoktartás vonatkozik az Üzleti Titkot tartalmazó minden adathordozóra.	

8.3 A Projekt ÁSZF ezen szakasza korlátlan ideig fennáll. Ha a Felek valamelyike megszegi ezt a 
kötelezettségét, az ebből eredő kárt köteles megfizetni.	

8.4 Az Üzleti Titok megőrzésére kötelezett Fél haladéktalanul köteles az Üzleti Titok jogosultját 
értesíteni, amennyiben az Üzleti Titok jogosulatlan megismeréséről szerez tudomást, és köteles 
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együttműködni az Üzleti Titok jogosultjával az üzleti titok védelme érdekében szükséges 
intézkedések megtételét illetően.	

8.5 Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Projektmenedzser, illetve a 
Szabadúszó a Projekt megvalósításának tényét - annak tartalmi ismertetése nélkül - referenciaként 
más szerződéses jogviszony létesítése érdekében felhasználja.	

8.6 Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Projekt megvalósítása során történő valamennyi teljesítést az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. számú törvény 7. § 28. pontja szerint meghatározott kapcsolt 
vállalkozása részére átadja. Ebben az esetben a kapcsolt vállalkozásra ugyanazok a titoktartási 
kötelezettségek vonatkoznak, mint az Ügyfélre.	

8.7 Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, amennyiben:	

- az információ az Üzleti Titok megőrzésére kötelezett számára már a Projekt Ajánlat Ügyfél 
általi elfogadását megelőzően bizonyíthatóan ismert volt;	

- az információt az Üzleti Titok megőrzésére kötelezett jogszerű módon, annak szabad 
közlésére jogosult harmadik Féltől szerezte meg;	

- az Üzleti Titok közlését jogszabály vagy jogerős és végrehajtható hatósági vagy bírósági 
határozat teszi kötelezővé.	

 

9. Adatvédelem	

9.1 A Projektmenedzser és a Szabadúszó személyes adatainak Ügyfél általi kezelésére a Projekt 
Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében, a vonatkozó magyar adatvédelmi törvényeinek, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezései 
szerint kerül sor.	

9.2 A Projektmenedzser és a Szabadúszó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a személyes adatait a 
Projekt megvalósításának időtartama alatt, és azt követően (a vonatkozó jogszabályok által 
meghatározott ideig) az Ügyfél megőrizze esetenként archiválja és a Projekt megvalósításával 
kapcsolatos szakmai és nyilvántartási céllal tárolja. 	

9.3 Az Ügyfél köteles a nyilvántartásba vett adatokat bizalmasan kezelni, azokat harmadik személlyel 
csak a jogszabály által meghatározott körben, illetve e körön túl csak a Projektmenedzser, illetve 
a Szabadúszó hozzájárulásával közölheti.	

9.4 Amennyiben az Ügyfél természetes személy, úgy a Projektmenedzser és a Szabadúszó a jelen 9. 
pontban foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával jogosult a természetes személy Ügyfél 
személyes adatait kezelni. 	

 

10. A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződés módosítása	

10.1 A Felek a Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződést bármikor, közös 
megegyezéssel írásban módosíthatják. 	

10.2 A jelen Projekt ÁSZF rendelkezéseit a Briefly az ÁSZF-ben meghatározottak szerint jogosult 
módosítani, azonban a Projekt ÁSZF Briefly általi módosításakor már elfogadott Projekt Ajánlat 
keretében megvalósuló Projektre a Projekt Ajánlat elfogadásakor hatályos Projekt ÁSZF 
rendelkezései irányadóak, kivéve, ha a módosításra jogszabályváltozás miatt került sor.	
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11. A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződés megszüntetése	

11.1 Rendes felmondás és elállás 	

11.1.1 Figyelemmel a Projekt megvalósításának határozott időtartamára a Felek nem jogosultak a 
Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződést rendes felmondással 
megszüntetni, továbbá nem jogosultak attól elállni. 	

11.2 Azonnali hatályú felmondás	

11.2.1 A másik Fél súlyos szerződésszegése esetén - indokolással ellátott, egyoldalú, írásbeli 
nyilatkozatával - azonnali hatállyal jogosult a sérelmet szenvedett Fél a Projekt Ajánlat és a 
jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződést felmondani.	

11.2.2 Azonnali hatályú felmondás esetén Felek a Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján 
létrejött szerződés alapján folyamatban lévő, a Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó által már 
elvégzett szolgáltatás tekintetében egymással elszámolni kötelesek. 	

 

12. Kapcsolattartás	

12.1 A Projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést, értesítést és egyéb 
közlést írásba kell foglalni és a Projekt Ajánlatban meghatározott kapcsolattartó személy részére, 
az ott meghatározott elérhetőségekre kell megküldeni. 	

12.2 Felek a Projekt megvalósítása érdekében közvetlenül, a Projekt Ajánlatban meghatározott 
elérhetőségéken tartják a munkakapcsolatot. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás 
rendelkezésére bocsátják a Projekt megvalósításához szükséges információkat, adatokat és 
eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A 
teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.	

 

13. Záró rendelkezések	

13.1 Az Ügyfél, a Projektmenedzser és a Szabadúszó független szerződő felek. A Felek rögzítik, hogy 
a Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződés nem hoz létre tényleges vagy 
látszólagos ügynökséget, együttműködést vagy franchise-t a Felek között. A Projektmenedzser és 
a Szabadúszó nem jogosult az Ügyfél ügynökeként vagy képviselőjeként eljárni és az Ügyfél 
nevében, az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármely szerződésbe belépni vagy azt 
megkötni.	

13.2 A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződés rendelkezései nem 
jelentenek alapot vagy értelmezhetőek az Ügyfél és a Projektmenedzser, illetve a Szabadúszó 
között fennálló munkaviszonyként.	

13.3 Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a Projekt Ajánlat és a 
jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződés megkötésére jogosultak, más harmadik 
személyekkel e tárgyban kötött szerződéseikkel a jelen megállapodás nincs ellentmondásban.	

13.4 A jogi személy Ügyfél kijelenti, hogy a Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött 
szerződés megkötésekor nem áll a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. 
törvényben meghatározott csőd-, felszámolási, hatálya alatt, sem a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott végelszámolási 
eljárás alatt és egyébként sem fizetésképtelen. 	

13.5 Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a jelen Szerződés szempontjából lényeges 
változást (például cégforma, név, Barion tárca adatai stb.) kötelesek 7, azaz hét naptári napon 
belül írásban a másik Fél tudomására hozni.	
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13.6 Felek a Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződéssel kapcsolatos 
nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek írásbeliségnek fogadják el a visszaigazolt e-
mailt, az ajánlott levelet.	

13.7 A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződés valamely rendelkezésének 
esetleges érvénytelensége vagy semmissége nem eredményezi az egyéb rendelkezések 
érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetben a Felek az érvénytelenségi, vagy semmiségi 
ok tudomásukra jutásától haladéktalanul kötelesek az érvénytelen, vagy semmis rendelkezést 
olyan rendelkezéssel pótolni, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a Felek 
eredeti szerződéskötési akaratának.	

13.8 A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződésre, annak értelmezésére és 
az abból eredő jogviták elbírálására a magyar jog kerül kikötésre. A Felek az esetlegesen fennálló 
vitás kérdéseket peren kívül, elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik.	

13.9 A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő jogviták 
elbírálására a hatáskörrel rendelkező, illetékes magyar bíróságok kizárólagos joghatósága kerül 
kikötésre. 	

13.10 A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 	


