Ajánlási Program Működési Szabályzat
Bevezető
Az Rock Home 2022.03.18.-án elindította új, az ingatlan tanácsadók és Partnerek bevonására
épülő karrier programját, az AJÁNLÁSI PROGRAMOT

Kiadás időpontja: 2022
Érvényesség kezdete: 2022.03.28.

ROCK HOME

1071 BUDAPEST

+36203167707

rockhomepartner.hu

Városligeti fasor 47-49.

info@rockhome.hu

TARTALOMJEGYZÉK
1.

A program ISMERTETÉSE................................................................................................................................................... 3

1.1.

A program fő jellemzői: .................................................................................................................................................... 3

1.2.

Fogalmak .................................................................................................................................................................................... 3

1.3.

Egységes ajánlói rendszer ............................................................................................................................................. 4

1.3.1. Ajánlás menete ..................................................................................................................................................................... 4
1.3.2. Az Ajánlás elfogadása...................................................................................................................................................... 5
1.3.3. Az Ajánlás speciális esetei ............................................................................................................................................6
1.3.4. Ajánlói jutalék ..........................................................................................................................................................................6
1.3.5. Ajánlói jutalék számítása ...............................................................................................................................................8
3.

MŰKÖDÉS SZABÁLYAI ...........................................................................................................................................................9

3.1

Belépés a rendszerbe ........................................................................................................................................................9

3.1.

Szerződő partnerek .............................................................................................................................................................9

3.2.

A belépés, kilépés módja és lehetőségei........................................................................................................... 9

3.3.

Az AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak jogai és kötelezettségei ................................................................... 9

3.3.1. Rock Home Partner jogai ................................................................................................................................................9
3.3.2. Rock Home Partner kötelezettségei ..................................................................................................................... 10
3.3.3. AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak jogai .................................................................................................................... 10
3.3.4. AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak kötelezettségei ............................................................................................ 10
3.4.

Tanácsadók vándorlása .............................................................................................................................................. 10

3.5.

Jogok megszűnése .............................................................................................................................................................11

3.5.1. Rock Home Partner tagsági jogainak megszűnése .................................................................................. 11
3.5.2. AZ AJÁNLÁSI PROGRAM tag tanácsadó tagsági jogainak megszűnése .................................... 11
1.

A tanácsadó tagsági jogviszonyának megszűnése ................................................................................. 11

2.

AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tagsági jogviszonyának megszűnése ..........................12

3.6.

Titoktartási rendelkezések ........................................................................................................................................... 13

3.7.

AZ AJÁNLÁSI PROGRAM súlyos megsértése .................................................................................................... 14

3.7.1. Rock Home Partner AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait súlyosan sértő magatartása ......... 14
3.7.2. AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait súlyosan sértő
magatartása ......................................................................................................................................................................... 14
3.7.3. AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait súlyosan sértő
magatartása ......................................................................................................................................................................... 14
3.8.

Irodavezető feladatai ...................................................................................................................................................... 15

4.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ............................................................................................................................................. 15

4.1.

Elszámolás menete .......................................................................................................................................................... 15

4.1.1. Elszámolás a Rock Home Partnerrel .................................................................................................................... 15
4.1.2. Elszámolás az Ajánlóval ................................................................................................................................................ 16
1.

Az Ajánlói jutalék kifizetése számla ellenében ............................................................................................. 16

5.

Információs rendszer, támogató szofter, riportok ..................................................................................... 16

5.1.

A támogató szoftver funkció terjedelme ......................................................................................................... 16

5.2.

Adatok rögzítése (Origó-ba)..................................................................................................................................... 16

5.3.

Riportok .......................................................................................................................................................................................17

6.

VEGYES RENDELKEZÉSEK................................................................................................................................................... 18

2

1.

A program ismertetése

1.1.

A program fő jellemzői:

Az ajánlói rendszer lényege, hogy a Rock Home hálózatában tevékenykedő tanácsadó), a
tanácsadói tevékenység ellátására alkalmas személyt a ROCK HOME hálózatába
beajánljon.
A program során összességében a tanácsadó létszám növekedése várható, melyen
keresztül elérhető
–

A tanácsadók számára egy, a saját munkájuktól független, passzív
jövedelemszerzés

–

A tanácsadók vállalkozói életpályájának felépítése

–

A tanácsadói jövedelem ingadozásának csökkentése

–

A tanácsadói elégedettség növelése

–

A tanácsadói fluktuáció csökkentése

A Rockholding Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy Az AJÁNLÁSI PROGRAM feltételeit
egyoldalú jognyilatkozattal, tagok egyidejű tájékoztatása mellett bármikor módosítsa.

1.2. Fogalmak
A következőkben Az AJÁNLÁSI PROGRAM rendszer leglényegesebb fogalmai kerülnek
bemutatásra, amelyre a szabályzat többi részében hivatkozások találhatók.
–

Ajánló személy

Az a személy, aki ismerősét „behozza” a Rock Home hálózatába, továbbiakban Ajánló.
–

Ajánlott tanácsadó

Az a tanácsadó, aki ismerőse révén került a Rock Home hálózatába, továbbiakban
Ajánlott. Az Ajánlott tanácsadó kizárólag ingatlan tanácsadót jelenthet.
–

Ajánlott Partner

Az a csatlakozó Partner, aki ismerőse révén kerül a Rock Home hálózatába,
továbbiakban Ajánlott. Az Ajánlott Partner kizárólag Rock Home Partnert jelenthet.
–

Csapat (karrier fa)

Az Ajánló és az Ajánlott tanácsadók kapcsolatrendszere, melyből kiolvasható az aláfölérendeltség viszonya. Az Ajánló és Ajánlott tanácsadók kapcsolatát a karrier fával
lehet szemléltetni.
A karrier fából kiolvasható

–

Ki kit ajánlott a hálózatba és melyik szintre.
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A karrier fa szerkezeténél beszélhetünk a fa szélességéről és mélységéről. A karrier fa
szélességét az egy szinten lévő tanácsadók jelentik, míg mélységét az egymás alá
érkeztetett tanácsadók mutatják.
–

Ajánlói jutalék

Az Ajánlott tanácsadó cégjutalékából meghatározott mértékű rész. Elszámolására
negyedévente utólag kerül sor.
–

Tanácsadó partner

Ingatlan Tanácsadó. A Rock Home Partnerrel közvetítői jogviszonyban álló vállalkozó és
a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő személy együttesen.
–

Saját terület / idegen terület

Egy Rock Home Partner érdekeltségi körébe tartozó területet saját területnek, míg az
azon kívülit idegen területnek nevezzük.
–

ROCK HOME iroda

a Rock Home Partner által, üzletszerzés céljára üzemeltetett helyiség.
–

Együttműködő partner

Minden olyan vállalkozó és a vállalkozásban teljesítési segédként eljáró személyes
közreműködő együttesen, illetve olyan magánszemély akinek a programhoz való
csatlakozását A Rockholding Kft. elfogadja
–

Rock Home Partner ( Rock Home Partner)

A Rockholding Kft.-vel üzemeltetési szerződéses jogviszonyban álló jogi személy.
–

ORIGÓ

Ingatlan nyilvántartó ügyviteli rendszer és adatbázis, mely Az AJÁNLÁSI PROGRAM
nyilvántartására is szolgál.

1.3. Egységes ajánlói rendszer
Az ajánlói rendszerben passzív jövedelemszerzésre van lehetőség, mely az ajánlottak
ajánlási szintjének és az adott negyedévben, az ajánlott tanácsadó megszerzett
cégjutalékának függvénye.

1.3.1. Ajánlás menete
Ha a leendő ajánlónak az ismeretségi körében van egy olyan potenciális jelölt, aki
véleménye szerint alkalmas az ingatlan tanácsadói tevékenységre, akkor lehetősége van
valamelyik AJÁNLÁSI PROGRAM tagsággal rendelkező Rock Home Partner irodába
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beajánlani őt. Ez természetesen nem jelenti automatikusan azt, hogy a Rock Home Partner
szerződést köt az Ajánlottal. Az Ajánló az első személyes megbeszélésen részt vehet.
Az Ajánló, e-mailben és az erre kialakított weboldalon keresztül tájékoztatja az adott iroda
vezetőjét, hogy ismerősét szeretné ajánlani az adott iroda csapatába, tanácsadóként.
A e-mailnek és Origó form-nak tartalmaznia kell:
–

Az Ajánló nevét, beosztását, hol tevékenykedik a cégcsoporton belül

–

Az Ajánlott tanácsadó-jelölt nevét

–

Az Ajánlott tanácsadó-jelölt önéletrajzát

–

Az Ajánlott tanácsadó-jelölt elérhetőségét

Az ajánlást másolatban az Ajánló az adott iroda vezetőjének, illetve ajanlas@rockhome.hu
címre is megküldi tájékoztató jelleggel.
Az iroda vezetője 48 órán belül telefonon egyeztet az Ajánlóval, hogy mikor tud személyesen
találkozni az ajánlottal.
Az iroda vezetője elutasíthatja e-mailben a megkeresést, ha úgy ítéli meg, hogy nem kíván
a leírtak vagy elmondottak alapján személyesen találkozni a jelentkezővel. Az e-mailt az
ajanlas@rockhome.hu címre is megküldi, így jelezve, hogy ajánlható más irodának az
Ajánlott tanácsadó jelölt.
Ha jelenleg a „választott” iroda nem tudja fogadni az Ajánlott tanácsadót, de azt nem
utasítja el, akkor lehetőség van még a későbbiekben az együttműködésre. Ebben az esetben
is azok a szabályok érvényesek, mintha az Ajánlott tanácsadó „új ajánlásként” érkezett
volna.
Az ajánlás folyamatába épített ellenőrzés A Rockholding Kft. feladata. Ahhoz, hogy az
ellenőrzést végre lehessen hajtani, az alábbi együttműködésre van szükség az Ajánló, a
fogadó iroda és a Rockholding Kft. között:
–

Az Ajánló az ajánlásról az irodavezető mellett tájékoztatja A Rockholding Kft.-t is a
ajanlas@rockhome.hu címen

–

Abban az esetben, ha az Ajánlott tanácsadó és az irodavezető megállapodása
pozitív, akkor a vezető köteles tájékoztatást küldeni az ajanlas@rockhome.hu címre,
a belépést követő 5 munkanapon belül, illetve a rendelkezésre álló nyilvántartó
szoftverben (ORIGÓ).

–

Az Ajánlott tanácsadót az ORIGÓ-ba való rögzítésekor be kell választani a listából.

–

Abban az esetben, ha az Ajánlott tanácsadó sikeres vizsgát tett, akkor validáláskor a
Rockholding Kft. a korábban kapott értesítések alapján elvégzi az ellenőrzést, ha
eltérést nem tapasztal, akkor elfogadja az ajánlás tényét. Eltérés esetén egyeztet az
adott iroda vezetőjével.

Ajánlást bárki adhat, aki a Rock Home Hálózat tagja.
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Az ajánlás csak abban az esetben tekinthető ajánlásnak, ha az írásban történik az
irodavezető és a ajanlas@rockhome.hu részére címezve, valamint rögzítésre kerül a ORIGÓ
rendszerbe és az erre kialakított weboldalon.

1.3.2. Az Ajánlás elfogadása
Ha az Ajánlott tanácsadó-jelölttel megbízási szerződést köt a vezető, e-mailben értesíti az
Ajánlót, és az Ajánló vezetőjét. A tájékoztatást másolatban az ajanlas@rockhome.hu címre
is meg kell küldeni.
Az ajánlás tényét, a szükséges adatokkal a Origó adatbázisban, vagy az erre kialakított
weboldalon rögzíteni kell (5.2. pont).
Az ajánlói szerep aktív része ezzel befejeződik. A vezető „veszi át” az Ajánlott tanácsadót és
tudása legjava szerint támogatja, hogy sikeres tanácsadóvá váljon. Az Ajánló az Ajánlott
tanácsadó teljesítményéért semmilyen körülmények között nem kérhető számon, nem
tehető felelőssé. Az ajánlói szerep nem mentori szerep, tehát az Ajánlónak nem kötelessége
mentorként foglalkozni Ajánlott tanácsadójával, az üzleti kapcsolat alapja, hogy
támogassák egymást ugyanúgy, mint bármely tanácsadó a hálózatban, aki felismerte a
keresztértékesítés előnyeit.
Az ajánlás történhet a hálózatban lévő, és Az AJÁNLÁSI PROGRAM-hoz csatlakozott összes
irodába.
Az ajánlást a ORIGÓ-ban vagy az erre kialakított weboldalon is rögzíteni kell. A rögzítést a
tanácsadó rögzítésekor kell megtenni, melynek érvényesítésre a képzést követő sikeres
vizsga utáni validáláskor kerül sor. Abban az esetben, ha az ajánlás valamilyen ok miatt
javításra szorul a validálást követően, akkor annak javítására csak központilag van
lehetőség.

1.3.3.

Az Ajánlás speciális esetei

Az AJÁNLÁSI PROGRAM nem zárja ki azon Ajánlókat, Ajánlottak ajánlásait, akik önmaguk nem
ingatlan tanácsadók, de együttműködésük alatt ingatlan tanácsadókat ajánlanak a
hálózatba. Esetükben az eljárásrend az alábbi:
–

A karrier fába, az érkezésüknek megfelelően be kell őket emelni, azaz teljes értékű
tagnak kell tekinteni.

–

Személyükhöz semmilyen forgalom nem rendelhető, azaz utánuk – a karrier fában
felette állók részére– ajánlói pont nem szerezhető, Ajánlói jutalék nem számítható.

–

Ajánlásaik esetén az eljárásrend Az AJÁNLÁSI PROGRAM szabályai szerint történik.

Rock Home Partner és irodavezető is ajánlhat Az AJÁNLÁSI PROGRAM keretén belül. Az
ajánlások az ő esetükben csak bizonyos feltételekkel fogadható el. A feltételek a következők:
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–

Rock Home Partner esetén: Ajánlás kizárólag másik Rock Home Partner területére
történhet, az ajánlás folyamata megegyezik a 1.3.1 pontban részletezett folyamattal.

–

Irodavezető esetén: Ajánlás kizárólag abban az esetben érvényes, ha az irodavezető
nem a saját maga által vezetett irodába ajánl. A saját irodába ajánlás irodai
toborzásnak minősül, ezen tanácsadók után Ajánlói jutalék nem számítható. A Rock
Home Partner szabályozhatja az adott irodába, más irodavezetők által ajánlott
tanácsadók létszámát.

–

Abban az esetben, ha az adott irodából valamelyik Tanácsadó át akar menni egy
másik irodába, lehetőség nyílik arra, hogy az irodavezető ajánlására a fogadó iroda
a Tanácsadót Ajánlottként érkeztesse meg (nem automatikus, a fogadó oldal
beleegyezése szükséges).

Nem tekinthető érvényes ajánlásnak az az eset, amikor egy Tanácsadó jelölt hirdetés útján
kerül kapcsolatba valamelyik Rock Home Irodával, de az elbeszélgetések során kiderül, hogy
a Tanácsadó jelöltnek egy másik Rock Home Iroda megfelelőbb lenne.
Az ajánlás csak abban az esetben tekinthető érvényes ajánlásnak, ha az írásban történik az
irodavezető és az ajanlas@rockhome.hu részére címezve

1.3.4. Ajánlói jutalék
Az egységes ajánlói rendszer lényege az Ajánlói jutalék számítását jelenti.
Az Ajánlói jutalék számítása csak a III. szinttel bezárólag történik. Abban az esetben, ha
például egy IV., vagy V. szintű belépő is érkezik a rendszerbe, akkor az ő forgalmából
maximum a felette álló 3 tanácsadó részesül.
1. sz. táblázat
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A fentieket szemlélteti az alábbi karrier fa is
2. sz. ábra

Az ábrán a III.+I. szintű Ajánlott tanácsadó a „vonal alatt helyezkedik el”, mely azt jelenti, hogy
a karrier fa tetején lévő tanácsadó vagy partner az Ő forgalmából már nem részesedik
közvetlenül. Természetesen a karrier fa tetején álló ember szempontjából az első szintű
tanácsadó partnernek Ő a harmadik szintű ajánlott tanácsadója, azaz az ő passzív
jövedelmének számításába beletartozik.

1.3.5.

Ajánlói jutalék számítása

Az Ajánlói jutalék mértéke attól függ, hogy az Ajánlott tanácsadó/Partner az adott
negyedévben mekkora cégjutalékot ért el, hol helyezkedik el a karrier fában (hányadik
szinten). A jutalék meghatározásához az alábbi adatokra, illetve konstans értékekre van
szükség:
–

Az Ajánlott tanácsadók/Partnerek, adott karrier fához tartozó, az értékelt negyedév
cégjutaléka Ft-ban

–

Ajánlott tanácsadók/Partnerek ajánlási szint megjelöléssel (I. szint; II. szint; stb.)

Az Ajánlói jutalék számításának menete:
–

Az I. szinten behozott tanácsadók negyedéves cégjutalékának 4%-a

–

Az II. szinten behozott tanácsadók negyedéves cégjutalékának 2%-a

–

Az III. szinten behozott tanácsadók negyedéves cégjutalékának 1% -a

–

Az I. szinten behozott partnerek negyedéves cégjutalékának 0,4%-a

–

Az II. szinten behozott partnerek negyedéves cégjutalékának 0,2%-a

–

Az III. szinten behozott partnerek negyedéves cégjutalékának 0,1% -a
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Ajánló mind Ajánlott Partner mind Ajánlott Tanácsadó után 24 hónapig érvényesítheti
Ajánlói jutalékát. Ajánlói időszak kezdete az Ajánlott Origó hozzáférésének megküldése.

3. Működés szabályai
3.1 Belépés a rendszerbe
Az AJÁNLÁSI PROGRAM-ba csatlakozási nyilatkozattal lehet belépni.
Az egyszerűség kedvéért a belépők esetében AJÁNLÁSI PROGRAM tagságról beszélünk.
AZ AJÁNLÁSI PROGRAM-ba újonnan belépő tagok első elszámolása a belépés naptári
negyedévének utolsó napja.

3.1. Szerződő partnerek
A programhoz az alábbi csoportok csatlakozását kezeljük
•

Rock Home Partneri csatlakozás

•

Tanácsadó csatlakozás

•

Együttműködő csatlakozása

3.2. A belépés, kilépés módja és lehetőségei
Mindegyik tag, tagsági jogviszonya a csatlakozási nyilatkozat Rockholding Kft. általi
elfogadásával jön létre, azon a napon, amikor A Rockholding Kft. a csatlakozási nyilatkozatot
aláírja. Ez a nap tehát a belépés napja.
Átmeneti szabály (az újonnan belépő partnerek esetében nem választható, a régebben
csatlakozott

partnerek

esetébe

kifutó

rendszerű):

Abban az esetben, ha a Rock Home Partner nem kíván részt venni a programban, a
területén tevékenykedő tanácsadók a partneri csatlakozástól függetlenül AJÁNLÁSI
PROGRAM tagságot szerezhetnek, azzal a kitétellel, hogy saját területre tanácsadót nem
ajánlhat, csak idegen területre.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM-nak a tanácsadó partneren kívül tagja lehet mindenki, akinek a
belépési szándékát A Rockholding Kft. elfogadja.(AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő
tagság)
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3.3. Az AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak jogai és kötelezettségei
3.3.1. Rock Home Partner jogai
A Rock Home Partnernek joga van a hozzá érkező ajánlásokat fogadni, illetve elutasítani.
Elutasítás esetén az Ajánlott adatait tárolhatja, de a későbbiekben csak úgy alkalmazhatja,
ha az ajánlás tényét érvényesíti. Az ajánlás elutasítását nem köteles indokolni.
A Rock Home Partnernek joga van az elszámolásokat folyamatosan nyomon követni, illetve
az elszámolásokba betekinteni.

3.3.2. Rock Home Partner kötelezettségei
A Rock Home Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlói jutalékot A Rockholding Kft.
számlája ellenében 15 napos fizetési határidővel megfizesse. Fizetési Kötelezettsége A
Rockholding Kft. felé keletezik.
A Rock Home Partner kötelezettsége az AJÁNLÁSI PROGRAMot üzleti titokként kezelni.

3.3.3. AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak jogai
Az AJÁNLÁSI PROGRAM tagnak joga van az általa ajánlott tanácsadók cégjutalékából, Az
AJÁNLÁSI PROGRAM szabályai szerint számított Ajánlói jutalékra, melyet A Rockholding Kft.vel szemben érvényesíthet.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak joga van ajánlásokat tenni, bármely Rock Home Partner
felé, a Rock Home Partner az ajánlást el is utasíthatja. Elutasítás esetén az Ajánló az
elutasítás tényét nem kérdőjelezheti meg. Amennyiben az ajánlás nem kerül elutasításra,
csak a felvétel (szerződéskötés) kerül elhalasztásra, akkor a későbbi együttműködés az
ajánlás szerint történik.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak joga van az ajánlásainak folyamatos nyomon követésére,
azzal a kikötéssel, hogy az érdeklődése nem zavarhatja az Ajánlott és/vagy Ajánlott
vezetőjének elvárható üzletmenetét.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak joga van a Rock Home Partnerek listáját folyamatosan
figyelemmel kísérni.

3.3.4. AJÁNLÁSI PROGRAM tagjainak kötelezettségei
Az AJÁNLÁSI PROGRAM tag kötelezettsége az AJÁNLÁSI PROGRAM-ot üzleti titokként kezelni.
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3.4. Tanácsadók vándorlása
Az AJÁNLÁSI PROGRAM sajátossága, hogy a tanácsadók az irodán kívül egy másik
dimenzióban rendezhetők rendszerbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az AJÁNLÁSI
PROGRAM tagjainak fő rendező elve nem az irodai státusszal jellemezhető, hanem a karrier
fában elfoglalt hely a mérvadó. Abban az esetben, ha egy Ajánló, vagy Ajánlott tanácsadó
egyik irodából a másik irodába vándorol, akkor az elszámolásoknál a következő szabályokat
kell alkalmazni:
Vándorlásnál a karrier fában elfoglalt hely nem függvénye az irodának, azaz az

–

irodaváltás nem jelent a karrier fában sem előre, sem visszalépést.
A tanácsadók vándorlásával egy tekintet alá esik az az eset, amikor a tanácsadó felbontja
szerződését a Rock Home Partnerrel és másikkal sem köt újat. A PROGRAM lehetőséget
biztosít a tanácsadó visszajövetelére, de a az alábbi speciális feltételeket is figyelembe kell
venni:
–

Amennyiben a kilépésétől eltelt idő kevesebb, mint 1 év, akkor a tanácsadó vissza
kerülhet abba a karrier fába, ahonnan kilépett, feltéve hogy mind az eredeti Rock
Home Partner, mind a fogadó Rock Home Partner ehhez írásban hozzájárul.

–

Amennyiben a tanácsadó korábban nem ajánlással került a Rock Home Partnerhez,
akkor 1 éven belül Ajánlottként nem érkezhet meg.

–

1 éven túli visszajövetelre a speciális szabályok nem vonatkoznak, azaz a tanácsadót
úgy kell tekinteni, mintha nem lett volna előzménye az együttműködésnek.

3.5. Jogok megszűnése
3.5.1. Rock Home Partner tagsági jogainak megszűnése
A Rock Home Partner AJÁNLÁSI PROGRAM tagsága megszűnik:
a.) A Rock Home Partner és A Rockholding Kft. közötti Partneri szerződés megszűnésével
b.) Az AJÁNLÁSI PROGRAM Rockholding Kft. általi megszüntetésével. A Rockholding Kft.
egyoldalú jognyilatkozattal jogosult indoklás nélkül 90 napos felmondási idővel
megszüntetni Az AJÁNLÁSI PROGRAMot. AZ AJÁNLÁSI PROGRAM megszüntetésével Az
AJÁNLÁSI PROGRAM-ben részt vevő összes tag tagsági jogviszonya automatikusan
megszűnik.
A megszűnés napján meg kell határozni a Rock Home Partnert terhelő Ajánlói jutalék fizetési
kötelezettséget. A jutalék meghatározásánál kizárólag a már teljesült és pénzügyileg
realizálódott ügyeleteket kell alapul venni.

3.5.2. AZ AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tagsági jogainak megszűnése
1.

A tanácsadó tagsági jogviszonyának megszűnése

Az AjÁNLÁSI PROGRAM tag tagsági jogviszonya megszűnik:
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a.) Az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tagja kilép Az AJÁNLÁSI PROGRAM-ból
b.) Az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag kizárásával
c.) Az AJÁNLÁSI PROGRAM Rockholding Kft. általi megszüntetésével
d.) AZ AJÁNLÁSI PROGRAM tag tanácsadó kilép az ROCK HOME hálózatából
a.) Kilépés:
AJÁNLÁSI PROGRAM Tanácsadó tag bármikor, a Rockholding Kft-nek megküldött egyoldalú
nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntetni az AJÁNLÁSI
PROGRAM tagsági jogviszonyát.
b.) Kizárás:
A Rockholding Kft. jogosult egyoldalúan, az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tagnak
megküldött

felmondásával

megszüntetni

az

AJÁNLÁSI

PROGRAM

tanácsadó

tag

jogviszonyát, amennyiben az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag a rá vonatkozó AJÁNLÁSI
PROGRAM működési szabályzat titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit megsérti, vagy
egyéb módon súlyosan megszegi a rá vonatkozó szabályokat.
c.) Az AJÁNLÁSI PROGRAM Rockholding Kft. általi megszüntetése:
A Rockholding Kft. egyoldalú jognyilatkozattal jogosult indoklás nélkül 90 napos felmondási
idővel megszüntetni Az AJÁNLÁSI PROGRAM-ot. AZ AJÁNLÁSI PROGRAM megszüntetésével Az
AJÁNLÁSI PROGRAM-ban részt vevő összes tag tagsági jogviszonya automatikusan
megszűnik.
d.) AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag kilép az ROCK HOME hálózatból:
AZ AJÁNLÁSI PROGRAM tag tanácsadó AJÁNLÁSI PROGRAM tagsága automatikusan
megszűnik, amennyiben Az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó Rock Home Partnerrel fennálló
közvetítői jogviszonya megszűnik és más az AJÁNLÁSI PROGRAM tagsággal rendelkező Rock
Home Partnerrel a ROCK HOME Hálózaton belül nem köt szerződést.
Ha tanácsadó tagsága a fenti okok valamelyike szerint megszűnik, akkor a megszűnés
napjára vonatkozóan meg kell határozni az elszámolandó Ajánlói jutalékot. A jutalék
meghatározásánál kizárólag a már teljesült, és pénzügyileg realizálódott ügyeleteket kell
alapul venni.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tagság nem szűnik meg, de az Ajánló Ajánlói jutalékra a
továbbiakban nem jogosult az után az Ajánlott után, akinek az ROCK HOME hálózat
valamelyik Rock Home Partnerével fennálló jogviszonya megszűnik.

2.

AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tagsági jogviszonyának
megszűnése

a.) Kilépéssel Az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tagja kilép Az AJÁNLÁSI PROGRAM-ból,
b.) AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag kizárásával,
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c.) Az AJÁNLÁSI PROGRAM Rockholding Kft. általi megszüntetésével,
d.) AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag tagsági jogviszonyának Rockholding Kft. általi
felmondásával.
a.) Kilépés:
Az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag bármikor, a Rockholding Kft-nek megküldött
egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntetni az
AJÁNLÁSI PROGRAM tagsági jogviszonyát.
b.) Kizárás:
A Rockholding Kft. jogosult egyoldalú, az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tagnak
megküldött felmondással megszüntetni az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag
jogviszonyát, amennyiben az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag a rá vonatkozó
AJÁNLÁSI PROGRAM működési szabályzat titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit megsérti,
vagy egyéb módon súlyosan megszegi a rá vonatkozó szabályokat.
c.) Az AJÁNLÁSI PROGRAM Rockholding Kft. általi megszüntetése
A Rockholding Kft egyoldalú jognyilatkozattal jogosult indoklás nélkül 90 napos felmondási
idővel megszüntetni Az AJÁNLÁSI PROGRAM-ot. Az AJÁNLÁSI PROGRAM megszüntetésével Az
AJÁNLÁSI PROGRAM-ban részt vevő összes tag tagsági jogviszonya automatikusan
megszűnik.
d.) AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag tagsági jogviszonyának Rockholding Kft. általi
felmondása:
AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag tagsági jogviszonyát Rockholding Kft. jogosult
indoklás nélkül, 15 napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag tagsága a fenti okok valamelyike szerint
megszűnik, akkor a megszűnés napjára vonatkozóan meg kell határozni az elszámolandó
Ajánlói jutalékot. A jutalék meghatározásánál kizárólag a már teljesült - nem feltétlenül
pénzügyileg realizálódott - ügyeleteket kell alapul venni. Amennyiben a kifizetés személyi
jellegű egyéb kifizetésként történik, akkor az elszámolást az utolsó munkában töltött napon
kell elszámolni és átadni a bérszámfejtésnek.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag tagsága nem szűnik meg, de az Ajánló Ajánlói
jutalékra a továbbiakban nem jogosult az után az Ajánlott után, akinek az ROCK HOME
hálózat valamelyik Rock Home Partnerével fennálló jogviszonya megszűnik.

3.6. Titoktartási rendelkezések
Az AJÁNLÁSI PROGRAM A Rockholding Kft know-howját képezi, annak tartalma üzleti titoknak
minősül, arról kizárólag az AJÁNLÁSI PROGRAM teljesítéséhez és annak céljához szükséges
mértékig adhatnak ki az AJÁNLÁSI PROGRAM tagjai harmadik személynek információkat. Az
AJÁNLÁSI PROGRAM-hoz csatlakozott tag nem jogosult semmilyen a know-how-val
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összefüggő dokumentumról, sem részben, sem egészben másolatot készíteni Rockholding
Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Az AJÁNLÁSI PROGRAM-hoz csatlakozott tag
köteles a know-how-t, valamint annak egyes elemeinek titokban maradásához szükséges
intézkedéseket megtenni a tagsági jogviszonya fennállásának hatálya alatt és annak
megszűnését követően is, kivéve amennyiben ilyen információ közléséhez A Rockholding Kft
előzetesen írásban hozzájárult. Az AJÁNLÁSI PROGRAM bármelyik pilléréhez csatlakozott tag
a know-how-t megtestesítő bármely dokumentumról és azok semmilyen részéről,
függetlenül annak rögzítési formájától másolatot semmilyen formában nem készíthet és a
csatlakozási nyilatkozata mellékleteként részére átadott szabályzat egy eredeti példányán
kívül nem is birtokolhat.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM-hoz csatlakozott tag köteles A Rockholding Kft. részére folyamatosan,
ellenérték nélkül átadni minden olyan tapasztalatot, ami A Rockholding Kft. tulajdonát
képező know-how felhasználása során keletkezett.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM-hoz csatlakozott tag kötelezettsége, hogy azonnali hatállyal
tájékoztassa Rockholding Kft.-t, ha know-how-hoz fűződő, Rockholding Kft.-t megillető
jogokat harmadik személy bármilyen formában megsértette.
Jelen pont megszegése Az AJÁNLÁSI PROGRAM szabályainak súlyos megszegését valósítja
meg, amely bármely szabályszegő az AJÁNLÁSI PROGRAM bármelyik pilléréhez csatlakozott
tag kizárását és a csatlakozási nyilatkozatban meghatározott mértékű kötbér fizetését vonja
maga után.

3.7. AZ AJÁNLÁSI PROGRAM súlyos megsértése
3.7.1.Rock Home Partner AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait súlyosan sértő
magatartása
A Rock Home Partner AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait súlyosan sértő magatartása
különösen:
–

ha Az AJÁNLÁSI PROGRAM titoktartási rendelkezéseit megsért,

–

ha Rock Home Partner AJÁNLÁSI PROGRAM-ból eredő fizetési kötelezettségének
15 napon túl nem tesz eleget,

–

ha a Rock Home Partnert A Rockholding Kft. Az AJÁNLÁSI PROGRAM egyéb
rendelkezéseinek megsértése miatt második alkalommal figyelmezteti,

–

amennyiben Rock Home Partner magatartása Az AJÁNLÁSI PROGRAM olyan
szabályait sérti, melynek jellege alapján a jogszerű működés helyreállítható és
Rockholding Kft. felszólítását követő 10 napon belül Rock Home Partner a
jogellenes állapotot nem szűnteti meg
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3.7.2. AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait
súlyosan sértő magatartása
AZ AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait súlyosan sértő
magatartása különösen:
–

ha Az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag Az AJÁNLÁSI PROGRAM titoktartási
rendelkezéseit megsérti,

–

ha Az AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tagot, A Rockholding Kft. a rá vonatkozó
szabályok megsértése miatt második alkalommal figyelmezteti,

–

amennyiben AJÁNLÁSI PROGRAM tanácsadó tag magatartása Az AJÁNLÁSI
PROGRAM olyan szabályait sérti, amelynek jellege alapján a jogszerű működés
helyreállítható és Rockholding Kft. felszólítását követő 10 napon belül AJÁNLÁSI
PROGRAM tanácsadó tag a jogellenes állapotot nem szűnteti meg.

3.7.3. AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag AJÁNLÁSI PROGRAM
szabályait súlyosan sértő magatartása
AZ AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag AJÁNLÁSI PROGRAM szabályait súlyosan sértő
magatartása különösen:
–

ha Az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag Az AJÁNLÁSI PROGRAM titoktartási
rendelkezéseit megsérti,

–

ha Az AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tagot, A Rockholding Kft. a rá vonatkozó
szabályok megsértése miatt második alkalommal figyelmezteti,

–

amennyiben AJÁNLÁSI PROGRAM együttműködő tag magatartása Az AJÁNLÁSI
PROGRAM olyan szabályait sérti, amelynek jellege alapján a jogszerű működés
helyreállítható és Rockholding Kft. felszólítását követő 10 napon belül AJÁNLÁSI
PROGRAM tanácsadó tag a jogellenes állapotot nem szűnteti meg

3.8. Irodavezető feladatai
A vezetők legnagyobb érdekeltsége Az AJÁNLÁSI PROGRAM-ban az iroda bevételnövelése,
jövedelmezőségének javítása. Emellett a program lehetőséget biztosít a részvételre is.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM filozófiája szerint az Ajánlottak fejlesztése, munkájának figyelemmel
kísérése a jelenlegi működéssel összhangban a vezető feladata.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM mellett – az irodavezető fő érdekeltsége miatt – továbbra is fenn kell
tartani a hagyományos eszközökkel folytatott toborzást, ezzel elősegítve a nem ajánlással
érkező tanácsadók létszámának arányát az irodán belül.
Az irodavezető további feladatai közé tartozik Az AJÁNLÁSI PROGRAM megismertetetése az
irodai keretek között.
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4. Pénügyi elszámolások
Az Ajánlói jutalék meghatározása a nettó (ÁFA nélküli) cégjutalékból számítandó. Az
elszámolásban érintettek az értesítést elektronikus formában kapják meg, kivéve a Rock
Home Partnereket, akik esetében az értesítés a számla mellékletét is képezi.

4.1. Elszámolás menete
Az Ajánlói rendszerben az elszámolás területei:
–

Ajánlói jutalék elszámolása

–

Tanácsadók felé

–

Rock Home Partner felé

Az elszámoláshoz szükséges adatok a ORIGÓ adatbázisban találhatóak, melyből az
elszámolást A Rockholding Kft. végzi.
A Rockholding Kft. az adatok összesítése után értesíti az AJÁNLÁSI PROGRAM-ban részt
vevőket az elszámolás eredményéről.

4.1.1.

Elszámolás a Rock Home Partnerrel

Tárgy negyedévet követő 10. napig A Rockholding Kft. elkészíti az értesítőt a Rock Home
Partner részére a következő adattartalommal:
–

Rock Home Partner megnevezése

–

Ajánló neve

–

Ajánlott neve

–

Negyedéves cégjutalék Ft-ban (tárgy negyedévi)

–

Ajánlói jutalék

A Rock Home Partner részére az értesítő elkészülése után, azzal egy időben A Rockholding
Kft. számlát állít ki. Az értesítés kézhezvételét követően a Rock Home Partner az abban közölt
adatokat ellenőrzi. A Rock Home Partner az ellenőrzés után – a megadott fizetési határidővel,
de maximum 15 nappal a számla kiállítását követően – a számlát pénzügyileg rendezi. A
pénzügyi rendezés a negyedévet követő 25-30. napon történik meg.
A számlán szereplő összeget a Rock Home Partner befizeti az „Ajánlói jutalék kasszába”,
mellyel szemben az Ajánlóknak teljesíthető a kifizetés.

4.1.2. Elszámolás az Ajánlóval
Az AJÁNLÁSI PROGRAM szabályi szerint ajánló lehet nem ingatlan tanácsadó is, ezért az
Ajánló kifizetése számla ellenében történik minden esetben.

1.

Az Ajánlói jutalék kifizetése számla ellenében
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Az Ajánló az adott negyedévi Ajánlói jutalékáról a negyedévet követő 10-15. napon kap
írásban tájékoztatást. Az elszámolás eredményét ellenőrzi, majd a negyedévet követő 15.
naptól kezdve A Rockholding Kft. befogadja az Ajánló számláját. A számla megérkezése után
A Rockholding Kft. ellenőrzi a számla helyességét és elindítja a számla kifizetését.

5.

Információs rendszer, támogató szofter, riportok

Az információk tárolása, a számítások elvégzése, illetve minden nyilvántartás saját
fejlesztésű szoftverben történik. A szoftver a Origó adatbázisára épül.

5.1. A támogató szoftver funkció terjedelme
Sorszám

Funkció megnevezése
Törzsszámlétrehozás/karbantartás

1

2

Törzsadat kezelés
Összesített bevételi adatok nyilvántartása
(cégjutalék, jutalékalap, havi és negyedéves összesítésben)

3

Ajánló jutalék számítása
(tanácsadónként és partnerenként)

5.2. ADATOK RÖGZÍTÉSE
A ORIGÓ-ban a munkatárs adatlapján a munkatárs rögzítésekor az irodavezető/asszisztens
feladata az ajánlás tényét rögzíteni. A Tanácsadó Partner validálásakor központi ellenőrzés
történik, hogy az ajanlas@rockhome.hu címre megküldött ajánlásokból vezetett adatbázis
összhangja biztosított-e a ORIGÓ adatbázissal. Amennyiben az ajánlás semelyik felületen
nem kerül rögzítésre, úgy utólagos ajánlás engedélyezés kizárólag partneri hatáskörben
engedélyezett.

5.3. Riportok
A riportok kizárólag negyedéves bontásban készülnek el.
A riportok az alábbi információkat szolgáltatja:
–

Tanácsadónként az összes rendelkezésre álló adat összesítése havi és negyedéves
szintre

–

Tanácsadónként a karrier fa, szintekkel (nem grafikus)

–

A Tanácsadónak fizetendő Ajánlói jutalék mértéke

–

Partner által fizetendő Ajánlói jutalék mértéke tanácsadói és iroda/partner szinten
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6. Vegyes rendelkezések
AZ AJÁNLÁSI PROGRAM-hoz csatlakozott tagok és Rockholding Kft. között Az AJÁNLÁSI
PROGRAM-mal kapcsolatosan felmerült jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások folytatásával kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek
eredményre, úgy a tagok Az AJÁNLÁSI PROGRAMból eredő bármely jogvitára a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamra mellett működő Állandó Választott bíróság kizárólagos
hatáskörét és illetékességét kötik ki.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM-ban nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. és egyéb
vonatkozó jogszabályok irányadók.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM-hoz csatlakozott tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy A Rockholding Kft.
Az AJÁNLÁSI PROGRAM működtetéséhez szükséges mértékben a személyes adataikat
kezelje.
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