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CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 
- Tanácsadó partnereknek - 

Alulírottak, mint 

Név: ........................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám:  .........................................................................................................  

Székhely:  ............................................................................................................................  

Adószám:  ..........................................................................................................................  

Képviseli:  ............................................................................................................................  

mint a ………………………………………………………………………………………………………………..-vel szerződéses jogviszonyban álló önálló 

kereskedelmi ügynök (továbbiakban: Ügynök) 

és 

Név: ........................................................................................................................................  

Lakcím:  ................................................................................................................................  

Anyja neve: .......................................................................................................................  

Mint Ügynök személyes közreműködője (továbbiakban: Közreműködő) 

Továbbiakban Ügynök és Közreműködő együtt: Tanácsadó Partner 

Az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Jelen nyilatkozat aláírásával Tanácsadó partner kijelenti, hogy csatlakozik a Rockholding Kft. 

(székhely: 1071, Budapest Városligeti fasor 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-971351, 

képviseli: Kövesdi Marcell ügyvezető), (továbbiakban Rockholding Kft.) által meghirdetetett Ajánlási 

Program (továbbiakban: AJÁNLÁSI PROGRAM) Egységes Ajánlói Rendszer (továbbiakban: AJÁNLÓI 

RENDSZER) pilléréhez. 

2. Tanácsadó partner kijelenti, hogy közte és a(z) ………………………………………………………………………………….. Kft., mint a 

Rock Home hálózat tagja között ………………………………………………… napján önálló kereskedelmi ügynöki 

szerződés jött létre. 

3. Tanácsadó partner kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat mellékletét képező „Ajánlási Program 

Működési Szabályzat” egy eredeti példányát átvette. 

4. Tanácsadó partner kijelenti, hogy az Ajánlási Program szabályait- különös tekintettel számítási 

módra és a pénzügyi elszámolásra vonatkozó részre - megismerte, azt magára nézve kötelező 

erejűnek ismeri el. 

5. Tanácsadó partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlási Program és az Ajánlói Rendszer 

titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit akár Ügynök, akár Közreműködő megsérti, úgy a Rockholding 

Kft. jogosult Tanácsadó Partnert kizárni az Ajánlói rendszerből.  

Tanácsadó partner tudomásul veszi, hogy kizárás esetén minden, az AJÁNLÓI RENDSZER-ből eredő 

jogosultságát elveszti. 
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6. Ügynök és Közreműködő tudomásul veszi hogy a AJÁNLÁSI PROGRAM és azon belül az AJÁNLÓI 

RENDSZER a Rockholding Kft. know-howját képezi, annak tartalma üzleti titoknak minősül, arról 

kizárólag az AJÁNLÁSI PROGRAM teljesítéséhez és annak céljához szükséges mértékig adhatnak ki 

harmadik személynek információkat. Ügynök és Közreműködő tudomásul veszi, hogy nem jogosultak 

semmilyen a know-how-val összefüggő dokumentumról, sem részben, sem egészben másolatot 

készíteni Rockholding Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Kötelesek a know-how-t, valamint 

annak egyes elemeinek titokban maradásához szükséges intézkedéseket megtenni a szerződés 

hatálya alatt és annak megszűnését követően is, kivéve amennyiben ilyen információ közléséhez az 

Rockholding Kft. előzetesen írásban hozzájárult.  

Tudomásul veszik, hogy a know-how-t megtestesítő bármely formájú dokumentumokról és azok 

semmilyen részéről, függetlenül annak rögzítési formájától másolatot semmilyen formában nem 

készíthetek, és jelen nyilatkozat mellékletét képező „Ajánlási Rendszer Szabályzat” 1. eredeti 

példányán kívül nem is birtokolhatnak. 

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg vállalják, hogy Rockholding Kft. részére folyamatosan, 

ellenérték nélkül átadnak minden olyan tapasztalatot, ami a Rockholding Kft. tulajdonát képező 

know-how felhasználása során keletkezett. 

Vállalják továbbá, hogy azonnali hatállyal tájékoztatják Rockholding Kft-t, ha know-how-hoz fűződő, 

Rockholding Kft-t megillető jogokat harmadik személy bármilyen formában megsértette és 

amennyiben a jogsértés a Közreműködőn kívüli teljesítési segéd vagy ügyfél részére felróható, úgy a 

szükséges jogi eljárásokat kötelesek a jogsértő ellen azonnali hatállyal saját maguk is megindítani 

illetve az eljárások megindításához minden szükséges segítséget Rockholding Kft. részére megadni. 

Ügynök és Közreműködő kijelentik, hogy jelen pont megszegése az AJÁNLÁSI PROGRAM, azon belül az 

AJÁNLÓI RENDSZER súlyos megszegését valósítja meg. Ügynök és Közreműködő kijelentik, hogy 

amennyiben a jelen pontban rögzített titoktartási kötelezettséget bármelyikük megszegi, úgy 

kötelesek egyetemlegesen az Rockholding Kft. számára 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű 

kötbért megfizetni, Rockholding Kft. erre vonatkozó felszólításának kézhezvételétől számított 5 napon 

belül. 

 

Kelt:  .............................................................................  

 

…………………………….…………………………………………………. …………………………….…………………………………………………. 

        Ügynök aláírása      Közreműködő aláírása 

 

 

Alulírott Rockholding Kft. hozzájárulok ahhoz, hogy, hogy a fenti nyilatkozattal a 

Tanácsadó partner, mint AJÁNLÁSI RENDSZER tag a Ajánlási Programhoz csatlakozzon. 

 

Kelt:  .............................................................................  

 

…………………………….…………………………………………………. 

 Rockholding Kft. 

 Kövesdi Marcell 

     ügyvezető 


