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- a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek - között, az alábbi feltételekkel. 

1. A Felek megállapodnak, hogya Megrendelő a jelen szerződés alapján a 2. pontban megjelölt 
applikáció működtetését és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását rendeli meg a 
Vállalkozótól, amelynek teljesítésére a Vállalkozó a jelen szerződés feltételei szerint 
kötelezettséget vállal. 

2. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól 

2.1. a Törökbálint Ma nevO, online híroldal jellegű mobi/ alkalmazás (a továbbiakban: Applikáció) 
üzemeltetését 2018. március 20. napjáig terjedő határozott időtartam alatt, továbbá az 
Applikáció Google és Apple alkalmazás-bolt jaiba való folyamatos elérhelŐségének (ingyenes 
letölthetőségének) biztosítását a jelen pont szerinti üzemeltetési idő alatt, továbbá az 
Applikáció tekintetében az 4. pontban meghatározott, korlátozott felhasználási jogok 
biztosítását, a jelen szerződés szerinti terjedelemben. 

2.2. az üzemelő Applikáción megjelenő hír- és egyéb tartalom szerkesztőségi feladatainak teljes 
körű ellátását, a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező feladatleírás szerint, 

2.3.az Applikáció népszerűsítésével kapcsolatban marketing és promóciós tevékenység végzését. 

3. A vállalkozási díj 

3.1.A Vállalkozót a 2. pont szerinti szolgáltatás teljesítéséért vállalkozási díj illeti meg: 
a 2.1. pont szerinti Applikáció üzemeltetési, a 2.2. pont szerinti hír- és egyéb tartalom 

szerkesztőségi feladatok ellátásáért, valamint a 2.3. po~t szerinti marketing és promóciós ,..-;-~/7 
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tevékenység ellátásáért 964.000,- Ft + áfa, azaz Kilencszázhatvannégyezer forint + általános 
forgalmi adó. 

3.2. A 3.1. pont szerinti vállalkozási díj összege tartalmazza a Vállalkozó szolgáltatásának díját és 
a szolgáltatás nyújtásával összefüggő anyag-, illetve egyéb költségeit és készkiadását, 
továbbá a Vállalkozó által elkészített és átadott dolog Megrendelő általi - jelen szerződés 
szerinti korlátozott terjedelmű - felhasználási jogának ellenértékét. A Vállalkozó a 
vállalkozási díj összegén felül további költségtérítésre semmilyen jogcímen nem jogosult. 

3.3. A 3.1. pont szerinti vállalkozási díj havonta, a tárgyhót követő első naptári napon válik 
esedékessé. 

3.4.Vállalkozó a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj tekintetében a számláit leghamarabb a 3.3. pont 
szerinti esedékességkor nyújthatja be a Megrendelő részére. 

3.5. Megrendelő a Vállalkozó 3.4. pont szerint benyújtott számláit 15 napos fizetési határidővel 
köteles kiegyenlíteni, a Vállalkozó által a számláján feltüntetett bankszámlára történő 

átutalás útján. A vállalkozási díj annak a Vállalkozó bankszámláján való jóváírásával minősül 
teljesítettnek. 

3.6.Amennyiben a Megrendelő a számla jogosságát, határidejét, vagy összegét kifogásolja, a 
kifogását köteles a Vállalkozóval legkésőbb a számla kézhezvételét követő két munkanapon 
belül írásban közölni. Amennyiben Vállalkozó a kifogással nem ért egyet, a kifogás 
kézhezvételét követő öt munkanapon belül köteles egyeztetést kezdeményezni. Felek 
vállalják, hogy az egyeztetést öt munkanapon belül befejezik. 

3.7.Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási díjjal szemben a Megrendelő beszámítással nem 
élhet. 

4. Szerzői és felhasználási jogok 

4.1.A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó szolgáltatásának nyújtása szerzői jogi védelmet élvező mű 
létrehozására és átadására irányul, vagy azzal jár, ezért a Vállalkozó által, illetve 
közreműködésével elkészített mű felhasználásának feltételeiről a Felek az alábbiak szerint 
állapodnak meg: A Vállalkozó a 3.1. pont szerinti díjazás fejében a Megrendelő részére az 
Applikáció felhasználását úgy engedélyezi, hogy 

4.1.1. az Applikáció felhasználására Megrendelő legfeljebb 2018. március 20. napjáig 
jogosult, 

4.1.2. ezen felhasználási jog kiterjed az Applikáció korlátlan számban, részben vagy 
egészben történő felhasználására, amely magában foglalja az Applikáció Megrendelő 
eszközein történő telepítésének, tárolásának, futtatásának, a számítógépes 
világhálón és egyéb, különöse n a mobil, hírközlési hálózatokon történő 

továbbításának a jogát, az 4.1.1. pont szerinti határozott ideig, 
4.1.3. Megrendelő jogosult az Applikáció jelen szerződés szerinti üzemeltetésre való 

átadására. 



4.2. Megrendelő felhasználási joga nem kizárólagos. Megrendelő az Applikáció üzleti 
hasznosítására, harmadik személy részére való átadására nem jogosult. 

4.3. Megrendelő felhasználási joga nem terjed ki az Applikáció, mint szerzői mű többszörözésére, 
átdolgozására, feldolgozására, fordítására, bármely más módon való módosítására - ide 
értve a hiba kijavítását is. Az Applikáció kódja (forráskód) nem kerül a Megrendelő részére 
átadásra. Vállalkozó az Applikációt saját szerverén futtatja, amelyhez hozzáférést a 
Megrendelő részére nem biztosít. 

4.4.Vállalkozót teljes körűen, korlátozás nélkül megilletik a szerző személyi és vagyoni jogai. 
Vállalkozó, mint szerző jogosult az Applikáció és ahhoz kapcsolódó szerzői művek - így 
különösen, de nem kizárólagosan informatikai, fejlesztési, grafikai megoldások -
korlátozásmentes többszörözésére, az átdolgozására, a feldolgozására, a fordftására, az 
Applikáció bármely más módosítására - ideértve a hiba kijavítását is -, valamint ezek 
eredményének többszörözésére, továbbá harmadik személy részére való felhasználása 
engedélyezésére, hozzáférhetővé tételére. Vállalkozó jogosult felsorolt szerzői műveket vagy 
azok egyes elemeit harmadik személyek részére akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás 
fejében átruházni, a szerzői művekre vonatkozóan harmadik személyekkel felhasználási 

szerződést kötni. 

4.5.Felek rögzítik, hogya szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben a Megrendelő 
részéről a Vállalkozónak esetJegesen átadásra kerülő szerzői jogi védelemben részesülő, 
illetve egyéb, a szellemi tulajdon körébe tartozó alkotásokon a Vállalkozó semmilyen jogot 
nem szerez, azokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítése körében jogosult 
felhasználni. Továbbá a Vállalkozó nem vizsgálja a Megrendelő által átadott alkotások 
tulajdonjogait, felhasználási jogait, azokért felelősséget nem vállal. 

5. A Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Amennyiben az Applikáció üzemeltetése alatt az Applikációban hiba jelentkezne, úgy 
Vállalkozó köteles azt a lehető legrövidebb időn belül - a munkanapok figyelembe vételéveI
kijavítani. 

5.2.Vállalkozós köteles az Applikációt 2018. marclus 20. napjáig folyamatosan üzemeltetni. 
Amennyiben egy naptári hónapban az Applikáció Vállalkozónak felróhatóan 15 naptári napot 
meghaladóan nem üzemel, úgy azon naptári hónap tekintetében a Vállalkozót a 3.1. pont 
szerinti havi díj nem illeti meg. 

5.3.Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozó igénybe vételére. 
Vállalkozó az alvállalkozót szabadon választja ki, az alvállalkozó tevékenységéért azonban úgy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

5.4.Felek megállapodnak, hogy az Applikáció üzemeltetése keretében működtetett online 
híroldalon fizetett hirdetéseket is megjelenhetnek, önálló menüpontban, mely fizetett 
hirdetésekből származó minden bevétel kizárólag Vállalkozót illeti. 

5.5.A Vállalkozó a szerződést a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek a betartásával köteles 
teljesíteni, a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, a szerződésben meghatározott 



határidőben nyújtani. Vállalkozó kötelessége a munkát a lehető legmagasabb színvonalon, az 
általános szakmai elvárásoknak, szabályoknak megfelelően végezni. 

5.6. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére az igényelt információkat, adatokat, a lehető 

legrövidebb időn belül megadni. 

5.7. Megrendelő köteles a Vállalkozóval a 2.4. pont szerinti hír- és egyéb tartalom szerkesztőségi 
feladatok ellátása érdekében együttműködni, így különösen a Megrendelő által vagy 
közreműködésével szervezett programokról Vállalkozót előzetesen tájékoztatni, a helybeliek 
tekintetében közérdeklődésre számot tartó hírekről, döntésekről, eseményekről részére 
tájékoztatást adni, a statikus információkban bekövetkező változásokról Vállalkozót 
haladéktalanul tájékoztatni, illetőleg mindezekre vonatkozóan - amennyiben releváns - képi 
dokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

5.8. Felek kötelesek a teljesítés során a fentieken túl is együttműködni. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a szerződés 

eredményességét vagy kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Megrendelő 
köteles a Vállalkozó számára azokat az információkat a lehető legrövidebb időn belül 
biztosítan i, amelyek szükségesek a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez. Amennyiben a 
munkafolyamat során, vagy annak befejezésével Megrendelő részéről átvétel, jóváhagyás, 
vagy iránymutatás szükséges, Megrendelő köteles úgy eljárni, hogy Vállalkozó 
munkavégzését ne akadályozza, vagyis az átvételre, jóváhagyásra, iránymutatásra vonatkozó 
kötelezettségének a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni. Megrendelő ezen 
túlmenően azt átvétel, jóváhagyás, iránymutatás során annak figyelembe vételével köteles 
eljárni, hogy Vállalkozó későbbi munkavégzését támogassa, a Vállalkozó részére pontos 
információk adásával. 

6. Vegyes rendelkezések 

6.1. Jelen szerződés 2018. március 20. napján szűnik meg. 

6.2.Amennyiben valamely fél a jelen szerződés tekintetében súlyos szerződésszegést követ el, és 
azt felhívás ellenére, megfelelő határidőben sem orvosolja, a másik fél jogosult a jelen 
szerződéstől írásban elállni illetőleg azt felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek 
kötelesek egymással a megszűnést követő 15 napon belül elszámol ni. 
Jelen pont tekintetében különösen, de nem kizárólagosan 

Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, amennyiben a lejárt fizetési 
kötelezettségét a fizetési felszólításban megjelölt - legalább 5 napos - határidőben sem 
teljesíti maradéktalanul, 
Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül, amennyiben Vállalkozó az Applikáció 
egybefüggő 25 napig nem üzemel és az üzemelését az írásbeli felszólítástól számított 5 
napon belül sem állítja helyre Vállalkozó. 

6.3.A Feleket a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi tény, körülmény és 
információ tekintetében a szerződés időtartama alatt és azt követően is titoktartási 
kötelezettség terheli. Amennyiben valamelyik fél ezen kötelezettségét megszegi, a sértett fél 
a megállapodás felmondásával vagy anélkül kártérítést követelhet. A titoktartási 



kötelezettség nem akadályozza a jogszabályon, jogszabály felhatalmazásán alapuló 
adatszolgáltatási, nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítését. 

6.4.Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, 
dokumentumokat, információkat jelen szerződés keretén kívül nem használhatja fel, kivéve, 
ha a Megrendelő ebbe előzetesen írásban beleegyezik. 

6.5.A Felek ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik 
fél jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné. 

6.6. Felek nyilatkoznak, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére és az ebben foglalt 
kötelezettségek vállalására. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés szerinti fizetési 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges forrás rendelkezésére áll. 

6.7.A Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös 
tekintettel a jó hírnév védelmére. 

6.8.A jelen szerződés módosítása, kiegészítése az általános polgári jogi szabályok szerint kizárólag 
a Felek közös megegyezésével, írásban, a Felek erre jogosult képviselőinek aláírásával 
érvényes. 

6.9. Bármilyen értesítést, kommunikációt, amelyajelen Szerződés alapján a Felek között történik, 
írásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősül: 

A személyesen átvett dokumentum; 
A tértivevényes klildeményként feladott postai levél; 
A futár, vagy egyéb, kézbesítést hivatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltató 
útján végzett kézbesítés; 
A rögzített telefonbeszélgetés; 
Az elektronikus levél, ha annak átvételét és olvasását a másik fél visszaigazolja. 

Felek megállapodnak, hogya futár útján, vagy könyvelt küldeményként küldött értesítés 
akkor is kézbesítettnek minősül, ha a címzett a jelen Szerződésben meghatározott címén 
nem elérhető, vagy a küldemény átvételét megtagadja, vagy az átvételt a szabályszerű 
felhívás ellenére elmulasztja. Ilyen esetekben a levél legkésőbb a feladástól számított 5. 
munkanapon kézbesftettnek minősül. 

6.10. A Felek jelen szerződés teljesítése során törekednek az esetleges vitás kérdések 
tárgyalásos úton való rendezésére. Az egyeztetés eredménytelensége esetén, a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozó perek tekintetében kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 

6.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a szerzői jogi tv. és az 
egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. 

A Felek az okiratot elolvasás és értelmezés után, akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. 

Törökbálint, 2017. március 20. 
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1. számú Melléklet 

Szerkesztőségi feladatok 

A frissítést, hír - és információ készítést szerkesztőség végzi. 

A folyamatos - beleértve a hétvégi és munkaszüneti napokat is - tartalom előállítás során fotók és 
videók készülnek, annak utómunkáival, valamint a hozzájuk tartozó szöveges információval együtt. 

Hírek, információk publikálásra kerülnek az applikáció médiafefületein. 

A hírek, információk tematikájának meghatározásakor az önkormányzat és intézményeinek 
rendezvényeit, információit figyelembe kell venni, ezek mellett az online tér olvasói szokásai hoz 
igazítottan a helyiekről helyieknek készülnek beszámolók. 
A hír és információ készítése során irányadó elv, hogy azokról sokoldalllan, tényszerOen, időszerOen, 
tárgyilagosan és kiegyenslllyozottan tájékoztat a szerkesztőség, ugyanakkor érvényesíti a szerkesztői 
szabadság elvét. 
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