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Általános Együttműködési Feltételek  

a Telenor Magyarország Zrt. Üzleti Partnerei részére 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Jelen Általános Együttműködési 

Feltételek (továbbiakban: ”Partneri 

Együttműködési Feltételek”) célja, 

hogy egységesen szabályozza a 

Telenor Magyarország Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (2045 

Törökbálint, Pannon út 1., Cg.: 13-

10-040409) (továbbiakban: Telenor) 

és a vele üzleti kapcsolatba kerülő, 

vagy Telenorral, annak üzleti 

tevékenységével összefüggésben 

egyéb módon együttműködő 

vállalkozás (továbbiakban: „Partner”) 

jogait és kötelezettségeit. (Telenor és 

Partner továbbiakban együttesen: 

„Felek”) 

1.2. A Felek jogait és kötelezettségeit a 

jelen Partneri Együttműködési 

Feltételek általános jelleggel 

szabályozza. Amennyiben a Partner 

és Telenor között létrejött Szerződés, 

Megrendelés vagy egyéb 

dokumentum és jelen Partneri 

Együttműködési Feltételek 

rendelkezései között eltérés lenne, 

úgy a Szerződés és/vagy a 

Megrendelés, valamint a 

dokumentum rendelkezései az 

irányadóak.  

1.3. Jelen Partneri Együttműködési 

Feltételek hatálya a Telenorra, a 

Partnerre, illetve - amennyiben 

Partner a teljesítése során 

Közreműködő igénybevételére is 

jogosult - Partner Közreműködőjére 

terjed ki.  

1.4. Partner a jelen Partneri 

Együttműködési Feltételek 

elfogadásáról ajánlata részeként 

írásban nyilatkozik és azt 

nyilatkozatával magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. Jelen Partneri 

Együttműködési Feltételek a jelen 

pontban foglaltak szerinti 

elfogadásától kezdődően kötelezőek 

Partnerre. 

1.6. Amennyiben Partner írásban nem 

nyilatkozik, vagy nyilatkozatát nem 

juttatja vissza Telenor részére, vagy 

egyéb okból a nyilatkozat megtétele 

vagy annak tartalma nem 

megállapítható, akkor Partner az 

Üzleti kapcsolat létrejöttét 

eredményező első jognyilatkozatának 

megtételével, vagy egyéb, az Üzleti 

együttműködéssel összefüggésben 

tett első cselekményével – ideértve 

különösen a teljesítés megkezdését – 

mint ráutaló magatartásával fogadja 

el a Partneri Együttműködési 

Feltételeket.  

1.7. Felek az Üzleti együttműködésüket 

érintő tárgyalásaik, valamint az 

együttműködésükből fakadó 

kötelezettségeik teljesítése, illetve 

jogaik gyakorlása során kölcsönösen 

együttműködve, a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményének 

betartásával kötelesek eljárni.  

1.8. Partner köteles Közreműködőjével 

olyan tartalmú szerződést kötni, vagy 

tőle olyan tartalmú nyilatkozatot 

beszerezni, amelyben Közreműködő a 

jelen Partneri Együttműködési 

Feltételekben meghatározott 

kötelezettségeket magára nézve 

teljes körűen kötelezőnek ismeri el.    

1.9. Partner az 1.4. pontban említett 

nyilatkozatával elismeri egyúttal, 

hogy Telenor lehetővé tette számára, 

hogy a jelen Partneri Együttműködési 

Feltételeket előzetesen megismerje, 

illetve azt Felek egyedileg 

megtárgyalták, továbbá Telenor 

felhívta Partner figyelmét a Partneri 

Együttműködési Feltételek azon 

rendelkezéseire, amelyek a Felek 

között korábban alkalmazott 

feltételektől eltérnek és ezen 

feltételeket Partner elfogadta.  
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1.10. Jelen Partneri Együttműködési 

Feltételek a hatálybalépése után 

keletkezett jogviszonyokból származó 

jogokra és kötelezettségekre 

vonatkozik. 

2. FOGALMAK 

2.1. „Közreműködő” kifejezés jelent 

bármely személyt, vagy szervezetet, 

amellyel a Partner a Telenorral 

fennálló Üzleti együttműködés 

teljesítése során, az abból fakadó 

kötelezettségei teljesítése érdekében 

együttműködésre lép. 

2.2. „Megrendelés” kifejezés jelenti a 

Telenor elvárásait tartalmazó, az 

Üzleti együttműködés során Telenor 

által írásban Partner felé benyújtott 

igényt, amely tartalmazza – szükség 

szerint – a megrendelt áruk, 

szolgáltatás(ok) fajtáját, típusát, 

mennyiségét, árát, a szállítási 

határidő(ke)t és helyszín(eke)t, 

fizetési kondíció(ka)t és adott esetben 

a teljesítés más feltételeit.  

2.3. „Szerződés” kifejezés jelenti a 

Partner és a Telenor közötti, az Üzleti 

együttműködéssel összefüggésben 

létrejött megállapodást, annak 

minden későbbi közös megegyezés 

alapján létrejött módosításával, 

kiegészítésével, illetve mellékleteivel 

együtt. 

2.4. „Üzleti kapcsolat” és „Üzleti 

együttműködés” kifejezés jelenti a 

Telenor és a Partner közötti, a 

Telenor gazdasági tevékenységével 

összefüggésben kialakított és létrejött 

valamennyi együttműködést, annak 

tartalmától és céljától függetlenül, így 

különösen az adásvételi, szállítási, 

megbízási, vállalkozási, ügynöki, 

viszonteladói, vagy bármilyen más 

szolgáltatás teljesítésére irányuló 

együttműködést. 

2.5. “Üzleti titoknak” minősül minden 

olyan technikai, üzleti, gazdasági, 

pénzügyi, üzletpolitikai vagy egyéb 

jellegű adat, tény, információ, mely 

szóban, elektronikusan, vizuálisan, 

írott formában vagy egyéb módon 

kerül közlésre, és jogvédettnek vagy 

bizalmasnak lett minősítve, illetve 

jellegénél fogva titokban 

maradásához méltányolható érdek 

fűződik. 

3. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

3.1. Partner köteles bizalmas 

információként kezelni minden olyan, 

a Telenorhoz, vagy a Telenor 

partnereihez kötődő, vagy azzal 

kapcsolatos, illetve azokra vonatkozó 

Üzleti titkot, amelyet a Telenorral 

kialakított Üzleti együttműködést 

megelőző tárgyalások, illetve az 

Üzleti együttműködés során jutott 

tudomására. 

3.2. Partner vállalja, hogy Üzleti titok vele 

való közlésének időpontjától teljesíti 

az alábbi feltételeket: 

3.2.1. Telenor Üzleti titkát kizárólag a 

Szerződésben és/vagy a 

Megrendelésben meghatározottak 

teljesítése érdekében használja;  

3.2.2. Telenor Üzleti titkát nyilvánosságra 

nem hozza;  

3.2.3. Kizárólag olyan munkavállalókkal 

és/vagy olyan szerződéses 

partnerekkel osztja meg, akiknek az 

említett Üzleti titokra szükségük van 

az Üzleti együttműködéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása 

során, és akikre ugyanolyan 

titoktartási kötelezettség 

vonatkozik, mint a Partnerre; 

3.2.4. Telenor Üzleti titkát titokban tartja, 

bizalmasan, ugyanolyan módon és 

ugyanolyan gondossággal kezeli, 

mint ahogyan saját bizalmas 

információit is; 

3.2.5. Telenor Üzleti titkát harmadik féllel 

nem közli, kivéve, ha ahhoz Telenor 

előzetes írásos engedélyt adott.  

3.3. Partner köteles azonnal írásban 

tájékoztatni Telenort, amennyiben 

tudomására jut az Üzleti titok 

bármilyen jogosulatlan birtoklása, 

használata, vagy megismerése, illetve 

olyan anyagok létezése, melyek Üzleti 

titkot tartalmaznak.  
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3.4. Amennyiben Telenor Üzleti titka a 

Partner Üzleti titok megtartására 

vonatkozó kötelezettségének 

megszegésével nyilvánosságra kerül 

(ideértve a közvetlen vagy közvetett 

titoksértést, mely utóbbit az 

érdekkörében eljárók követnek el), 

vagy azt más a kötelezettségszegés 

révén megismeri, Partner köteles 

minden ésszerű erőfeszítést 

megtenni, hogy a Telenorral 

együttműködve megakadályozza és 

megelőzze az Üzleti titok 

felhasználását, terjesztését, eladását 

vagy bármilyen jellegű továbbítását. 

Telenor egyéb jogait természetesen 

ez nem korlátozza.  

3.5. Partner teljes körű felelősséggel 

tartozik az Üzleti titokkal kapcsolatos 

kötelezettségei bármilyen 

megsértésért, ezekkel kapcsolatos 

kárért, esetleges sérelemdíj 

megfizetéséért, ha a titoksértést, az 

azzal okozott sérelmet vagy kárt a 

Partner okozta, beleértve az 

alkalmazottai, megbízottjai, 

közreműködői és általuk jogosított 

megismerői általi károkozást, vagy 

titoksértést is. 

3.6. Telenor vagy az érintett harmadik fél 

minden jogot fenntart Üzleti titkára 

vonatkozóan, beleértve a szellemi 

tulajdonjogokat is. 

3.7. Az Üzleti titokkal egy megítélés alá 

esik az Üzleti együttműködés során, 

vagy azzal összefüggésben a Partner 

tudomására jutott vagy általa 

feldolgozott személyes adat, amelyet 

a Partner (illetve bármely 

Közreműködője) köteles a személyes 

adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályoknak és egyéb releváns 

előírásoknak megfelelően kezelni, 

védeni. 

4. VÉDJEGYEKRE ÉS SZELLEMI 

ALKOTÁSOKRA, VALAMINT A 

KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

4.1. Partner tevékenysége során csak 

saját nevében járhat el, nem jogosult 

Telenor nevében eljárni, kivéve, ha 

erre Telenor előzetesen írásban 

kifejezetten feljogosította. 

4.2. Telenor nevének, védjegyének, 

szellemi alkotásának bármilyen 

formában történő felhasználása, 

illetve a Telenorral megvalósuló Üzleti 

együttműködés ténye referenciaként 

kizárólag a Telenorral történt 

egyeztetés után, annak előzetes 

írásbeli engedélyével használható fel. 

Az esetleges névhasználatból eredő 

károkért és a sérelemdíj megfizetése 

iránti igény teljesítéséért csak és 

kizárólag Partner felel. Partner 

köteles továbbá tiszteletben tartani és 

megőrizni a Telenor jó hírnevét, 

amennyiben ezzel ellentétes 

magatartást tanúsít, úgy az ebből 

eredő valamennyi kár és a felmerült 

sérelemdíj megtérítésére köteles. 

4.3. Partner kötelezettséget vállal arra, 

hogy amennyiben teljesítésével 

kapcsolatban harmadik személy 

jogának sérelme felmerül - így 

különösen harmadik személy szellemi 

alkotásokhoz (például szerzői jog, 

védjegyjog) fűződő joga sérül - akkor 

a harmadik személy által Telenorral 

szemben támasztott igény esetén 

Telenor helyett perben és peren kívül 

helytáll. Partner minden, a helytállási 

kötelezettsége teljesítés során tett 

cselekményét, nyilatkozatát, köteles 

Telenorral előzetesen egyeztetni, és 

azokra nézve Telenor előzetes 

hozzájárulását beszerezni. Partner 

kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Telenor minden, az igénnyel 

kapcsolatban felmerült kárát és 

költségét haladéktalanul megtéríti, 

illetőleg ezen igények és károk alól 

Telenort teljes mértékben mentesíti. 

4.4. Partner köteles a Telenorral 

előzetesen egyeztetni és írásban 

jóváhagyatni az Üzleti 

együttműködéssel, valamint a 

Telenorral kapcsolatosan adott 

valamennyi tájékoztatást, így 

különösen, de nem kizárólagosan a 

sajtónyilatkozatot, sajtóközleményt, 

sajtótájékoztatót, internetes 

oldalakon elhelyezett és más 

kereskedelmi tájékoztatókat, 
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prospektusok tartalmát. Partner 

kizárólag a Telenor által előzetesen 

írásban jóváhagyott (sajtó) 

megjelenésekben vehet részt, az 

írásbeli jóváhagyásnak megfelelő 

tájékoztatást nyújthat és a 

jóváhagyás feltételei szerint járhat el 

a fentieket illetően. 

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5.1.  Telenor és Partner kölcsönösen 

elvárják egymástól, hogy betartsák a 

társadalmi felelősségvállalásra 

vonatkozó nemzetközi és nemzeti jogi 

normákat, továbbá hogy a helyi 

gyakorlatokat is figyelembe véve 

alkalmazzák a nemzetközi emberi 

jogi, valamint a munkajogi 

szabályokat. Amennyiben Partner az 

Üzleti együttműködés során a Telenor 

részéről a jogszabályokba, illetve a 

Telenor által megfogalmazott etikai 

alapelvekbe súlyosan ütköző 

magatartást észlel, és ennek 

orvoslása a Telenor részéről kijelölt 

kapcsolattartón keresztül nem 

vezetett eredményre, vagy az (pl. 

személyes érintettség okán) nem 

lehetséges, úgy a Partner közvetlenül 

a Telenor compliance megbízottjához 

fordulhat a compliance@telenor.hu 

elérhetőségen. A fenti körbe nem 

tartozó, az Üzleti együttműködés 

menetét érintő kérdésekben, illetve 

üzleti jellegű kérdéseket, 

észrevételeket érintően a kijelölt 

kapcsolattartó az illetékes. A Telenor 

etikai alapelvei az alábbi linken 

érhetők el: 

http://www.telenor.hu/telenor-

magyarorszag/felelos-

vallalatiranyitas. 

5.2. Tekintettel arra, hogy a Telenor 

határozottan elítéli a korrupció 

minden formáját, és mindent megtesz 

annak érdekében, hogy üzleti 

tevékenysége során ne kerüljön sor 

korrupcióra, Partner köteles a 

korrupció elleni hatékony fellépésre, 

és annak megelőzése érdekében 

köteles valamennyi szükséges 

intézkedés megtételére.  

5.3. Partner nem követhet el olyan 

cselekményt, nem engedélyezhet, 

illetve harmadik személyt nem 

jogosíthat fel olyan cselekményre, 

amely a mindenkor hatályos közélet 

tisztáságára vonatkozó jogszabályok, 

korrupció ellenes törvények, vagy 

bármely fél korrupció ellenes 

elveinek, előírásainak megsértését 

eredményezi.  

5.4. Partner nem fogadhat el és nem 

adhat, nem ajánlhat fel sem a Telenor 

munkavállalóinak, képviselőinek, sem 

a Telenor megbízásából eljáró, vagy 

bármely harmadik személynek 

ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem 

pénzbeli juttatást, kivéve, ha ez 

összhangban áll a Telenor vonatkozó 

előírásaival is.  

5.5. Az 5.4. pontban foglalt kötelezettség 

Partner minden szerződéses 

partnerére, Közreműködőjére, illetve 

a kormányzati és önkormányzati 

hatóságok tisztviselői, megbízottai, 

valamint hozzátartozóik, illetve ezen 

személyek szoros baráti köréhez 

tartozók számára eszközölt jogellenes 

kifizetésekre, felajánlásokra is 

vonatkozik. 

5.6. Partner köteles azonnal értesíteni a 

Telenort, ha a Telenorral folytatott 

tárgyalások, vagy az Üzleti 

együttműködés során a korrupció 

bármely formájáról vagy annak 

kísérletéről tudomást szerez, illetve, 

amennyiben a korrupció gyanúja 

felmerül. 

5.7. A Telenor a korrupció megelőzése 

céljából elvárja, hogy a Partner 

megtegye azokat a szükséges 

intézkedéseket, amelyek a Telenor 

előírásainak teljesülését biztosítják.  

5.8. Felek a Partner Üzleti 

együttműködése során végzett 

tevékenységével összefüggésben a 

hatályos jogszabályi előírásokban 

foglalt, így különösen a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott 

kártérítési szabályokat alkalmazzák, 

attól eltérő rendelkezéseket, így 

különösen olyanokat, amelyek a 
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Partner kártérítési felelősségének 

korlátozását jelentenék, nem 

alkalmaznak.  

5.9. Felek a jelen Partneri Együttműködési 

Feltételek és az annak alapján 

megvalósuló Üzleti együttműködés 

tekintetében a magyar jog szabályait 

rendelik alkalmazni. 

5.10. Felek kötelesek együttműködni annak 

érdekében, hogy vitáikat elsősorban 

peren kívül, békés úton, egymás 

közötti tárgyalásaik során rendezzék. 

Amennyiben ez nem vezet 

eredményre, Felek – a pertárgy 

értékétől függően – a Budaörsi 

Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári 

Törvényszék kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

5.11. A Felek rögzítik, hogy a Telenor 

jogosult Üzleti együttműködésből 

fakadó jogait részben vagy egészében 

a Telenor kapcsolt vállalkozásaira 

engedményezni, illetve Felek 

megállapodnak, hogy a Partner a 

Partneri Együttműködési Feltételek 

elfogadásával előzetesen és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, 

hogy a Telenortól a Üzleti 

együttműködésből fakadó 

kötelezettségeit a Telenor által 

meghatározott kapcsolt vállalkozás 

átvállalja. A jelen tartozásátvállalás 

akkor lép hatályba, amikor erről a 

tényről, valamint a tartozást átvállaló 

kapcsolt vállalkozás személyéről a 

Telenor a Partnert írásban értesíti. 

5.12. Felek megállapodnak, hogy az 5.10. 

pont vonatkozásában “kapcsolt 

vállalkozás” alatt a Telenor 

anyavállalatát (a továbbiakban: 

Anyavállalat) és Anyavállalatának 

közvetlen vagy közvetett irányítása 

alatt álló cégeket értik.  

5.13. Felek rögzítik, hogy a kapcsolt 

vállalkozásra történő engedményezés 

esetén a Telenor mint engedményező 

nem felel a másik fél felé a kapcsolt 

vállalkozás szerződésszerű 

teljesítéséért. 

5.14. A Telenor jogosult a Partneri 

Együttműködési Feltételek 

rendelkezéseit – ideértve annak 

mellékleteit is - bármikor módosítani, 

és erről a Partnert tájékoztatni. A 

tájékoztatás a Telenor honlapján 

https://www.telenor.hu/vallalati-

felelossegvallalas/uzletvitel történő 

közzététellel történik. A Partneri 

Együttműködési Feltételek ilyen 

módosítása a folyamatban történő 

teljesítésekre megfelelően 

alkalmazandó, egyéb esetekben csak 

a Partnerrel szembeni közlést 

követően megkötött Szerződésekre és 

kiállított Megrendelésekre és egyéb 

dokumentumokra nézve hatályos. 

5.15. A jelen Partneri Együttműködési 

Feltételekben foglalt rendelkezések 

megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül és az 

Üzleti együttműködés keretében 

létrejött Szerződésben, 

Megrendelésben és egyéb 

dokumentumban a súlyos 

szerződésszegésre megállapított 

jogkövetkezmények alkalmazását 

vonja maga után.  Amennyiben a 

Szerződés, Megrendelés vagy egyéb 

dokumentum a súlyos 

szerződésszegésről nem rendelkezik, 

Telenor abban az esetben is jogosult 

ezek felmondására, illetve az ezektől 

történő elállásra, ha a Partneri 

Együttműködési Feltételek 

megszegésére tekintettel az Üzleti 

együttműködés Partnerrel történő 

fenntartását már nem kívánja, vagy 

az tőle a továbbiakban már nem 

várható el.  
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https://www.telenor.hu/vallalati-felelossegvallalas/uzletvitel

