
Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről az
név:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
képviseli:

Zugló Információs és Médiacsoport Kft.
1149 Budapest, Limanova tér 25.
27927142-2-42
01-09-357497
10102237-49285200-01005006 
Murányi Gábor Marcell ügyvezető

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

név:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviseli:

Label-84 Kft.
1144 Budapest Ond vezér park 5/z.
12076408-2-42
01-09-209024
Ferencz Gábor ügyvezető

mint partner (a továbbiakban: Partner, együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel:

I. Előzmények

Megbízó felel Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal kommunikációjáért, viszont nem rendelkezik a 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásra szóló engedéllyel, az ahhoz szükséges techmkai, 
tárgyi eszközökkel, feltételekkel és emberi erőforrással. Megbízó Zugló lakosságának 
tájékoztatása, informálása és kikapcsolódásának biztosítása céljából, valamint az 
Önkormányzat és a Hivatal működése, feladatai, döntései, emellett Zugló politikai életének 
bemutatása szempontjából elengedhetetlennek tartja, hogy lineáris médiaszolgáltatással is 
megjelenjen az általa kezelt print, online és közösségi médiás kommunikációs platformok 
mellett. E cél elérésében a Zugló Televízió médiaszolgáltatója, a Label-84 Kft. természetes 
partner.

A Felek megállapodása során nem kell alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényt, mivel annak 9.§ (8). b pontja szerint a törvényt nem kell alkalmazni a 
következő esetben: „bármely ajánlatkérőnek az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól 
megrendelt műsorszám szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése, továbbá az 
audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vételére, fejlesztésére, 
előállítására, közös előállítására vagy műsoridő vásárlásra vonatkozó szerződések”.



II. Partner feladatai

1. A Partner a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy a „Zugló Televízió” állandó 
megnevezésű lineáris médiaszolgáltatás üzemeltetője. A Partner nyilatkozik arról is, hogy a 
médiaszolgáltatás üzemeltetéséhez minden törvény által előírt engedéllyel, valamint a 
megfelelő technikai feltételekkel rendelkezik, beleértve az audiovizuális 
médiaszolgáltatáshoz szükséges tárgyi eszközöket és megfelelően kiképzett emberi 
erőforrást.

2. Partner a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy az 1. pont alapján vállalja, hogy a 
Megbízó által jelen szerződés 1. sz. Mellékletében felsorolt műsorszámok folyamatos és 
üzemszerű, fennakadás és technikai probléma nélküli felvételét előkészítse és megszervezze, 
magas szakmai színvonalon a felvételeket elkészítse, a szükséges utómunkálatokat elvégezze, 
beleértve az így elkészült műsorszám közzétételét, illetve digitális platformokon való 
megjelentetését.

3. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. Mellékletben található műsorszámok 
mindegyikéhez Partner készítteti el a műsorszámok egyedi főcímét és - ha szükséges - 
végefőcímet, és javaslatot tesz az ezen elemekhez kapcsolódó kísérőzenére. Felek 
megállapodnak abban, hogy az itt felsorolt műsorelemek tekintetében Megbízó és Partner 
együttesen határozza meg a végleges változatot, és abban, hogy minden, az 1. sz. Mellékletben 
meghatározott műsorszám főcímében, vagy végefőcímében Partnernek jól látható módon fel 
kell tüntetnie a következő szöveget; „Készült a Zugló Információs és Médiacsoport Kít.-vel 
együttműködésben”.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. Mellékletben található műsorszámok 
moderátorairól és azok vendégeiről szóbeli egyeztetéssel döntenek.

5. Megbízó kijelenti, hogy a műsorok moderátorainak, vendégeinek költségei, vagy a hozzájuk 
kapcsolódó esetleges költségek, a műsorok stúdióháttere, főcíme, végefőcíme kialakításának 
költségei, valamint a zenei aláfestés jogdíjjal kapcsolatos kérdései, esetleges jogdíjfizetési 
kötelezettsége mind Partnert terhelik.

6. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. Mellékletben felsorolt műsorszámokat Partner a 
Zugló Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatás keretében, illetve a Zugló 
Televízió YouTube csatornáján közzéteszi. Felek megállapodnak abban, hogy az ezen a 
módon elkészült műsorszámokat Megbízó az általa működtetett internetes és szociális 
médiacsatomákon az 1. sugárzás utáni 3. napon közzéteszi.

7. Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük szakmai része során pártatlanul, 
függetlenül és elfogulatlanul, a MÚOSZ újságíró etikai kódexének szellemében járnak el, a 
politikailag is kiegyensúlyozott műsorszerkesztés irányelvei szerint.

8. Partner a „Zugló Televízió” lineáris médiaszolgáltatásában felületeket biztosít az 
önkormányzat számára felhívások, közlemények és videospotok elhelyezésére a honlapján, 
az időkorlátok figyelembevételével az adás részeként sugárzott képújságban, illetve az
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óránként adásba kerülő hirdetési blokkban. Az állóképes és a képújságban megjelenő 
szöveges hirdetéseket Partner az együttműködési megállapodás részeként külön díjazás nélkül 
biztosítja. Amennyiben videó spotok közzétételére lenne igény, azokról egyedi 
megállapodások jöhetnek létre.

9. Felek megállapodnak abban, hogy a Zugló TV reklámperceinek értékesítéséről készek 
megállapodást kötni, amelyet egy későbbi szerződés fog szabályozni.

III. Megbízó feladatai

1. Megbízó vállalja, hogy Partner számára megfelelő időben, írásban biztosít minden 
információt (a testületi ülések, lakossági fórumok, más, tudósítandó események helyszíne, 
időpontja, napirendje), amely a Partner által vállalt feladatok ellátásához, a műsorszámok 
elkészítéséhez szükséges. Megbízó kijelenti, hogy az információk hiánya, kései közlése 
miatt keletkező problémákért - például műsorszámok elmaradásáért - a Partner nem 
tartozik felelősséggel.

2. Megbízó vállalja, hogy az 1. sz. Mellékletben felsorolt műsorszámok moderátorainak 
kiválasztásához, a műsorszámok tervezéséhez, szerkesztéséhez aktív segítséget nyújt.

IV. Médiaszolgáltatás időtartama, díja, feltételei és megfizetése

1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés határozott időtartamra, 2020. június 1-töl 
2020. december 31-ig jön létre. A jelen szerződésben foglalt együttműködés tapasztalatait 
2020. október 26-30. közötti időszakban értékelik, és közösen döntenek a folytatásról.

2. Felek megállapodnak, hogy Partner a jelen megállapodás 1. sz. Mellékletében felsorolt 
műsorszámok elkészítésének ellenértékeként átalánydíjra jogosult, amelynek összege havonta 
2.940.000 forint + ÁFA, azaz kettőmilliókilencszáz-negyvenezer forint + ÁFA.

3. Partner a teljesítés igazolását a tárgyhót követő 2. munkanapig köteles benyújtani, amely 
tartalmazza a „Zugló Televízió” adásában e megállapodás alapján közzétett műsorok címét, 
az első sugárzás időpontját, hosszát, melyet Megbízó 3 napon belül köteles leigazolni. Érmek 
alapján bocsátható ki Partner számlája, amelyet Megbízó a tárgyhónapot követő 15. napig 
(vagy bankszüimap esetén a következő munkanapig) köteles kiegyenlíteni. Megbízó részéről 
a teljesítés igazolására Murányi Gábor Marcell ügyvezető jogosult.

4. Amennyiben Megbízó késedelembe esik a díj megfizetését illetően, úgy a Partner részére 
késedelmi kamat megfizetésére köteles, melynek mértéke az érvényes jegybanki alapkamat 
kétszerese, továbbá a tartozások rendezéséig a Partner a műsorszámok közzétételét 
leállíthatja, a további műsorszámok elkészítését pedig visszautasíthatja.

5. Megbízó az 1. sz. Mellékleten kívüli, igénybe vermi kívánt műsorszám gyártását és arra 
vonatkozó konkrét javaslatát kapcsolattartásért felelős megbízottja útján jelzi Partner 
kapcsolattartója felé. Ezeket a rendkívüli szolgáltatásokat a Felek külön megállapodásban 
rögzítik.



6. Megbízó elfogadja, hogy Partnernek az 1. számú Mellékletben meghatározott müsorszámok 
felvételének megszervezésére, televíziós sajátosságainak kialakítására, felvételére, 
utómunkálataira és sugárzására jelen szerződés hatályba lépésétől számított egy naptári hónap 
áll rendelkezésére, ezért Partnernek nem felróható okokból a hivatkozott műsorszámok 
fokozatosan jelennek meg a Zugló TV műsorában. így Megbízó a szerződés első naptári 
hónapjában a műsorszámok 2/3-ának megvalósítását a teljesítési igazolás benyújtásakor 
hiánytalan teljesítésnek fogadja el, és kijelenti, hogy ez a teljesítés nem befolyásolja jelen 
szerződés IV/2. pontjában meghatározott teljes átalánydíj kifizetését.

IV. Szerződő Felek kijelentései és vállalásai

1. Partner tudomásul veszi, hogy műsorszámai közzétételének mindenben meg kell felelnie a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Mttv.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 
2010. évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) rendelkezéseinek, különös tekintettel a 
termékmegjelenítésre vonatkozó szabályoknak, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (továbbiakban: NMHH) határozatainak és iránymutatásainak. Amennyiben a Partner 
a részére felróható módon megszegi ezeket a szabályokat, az NMHH vagy bármely hatóság, 
bíróság bírság, sérelemdíj, kártérítés vagy bármilyen más jogcímen összeg fizetésére 
kötelezné, úgy ezt Partner nem jogosult Megbízóra áthárítani.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás teljesítése során 
tudomásukra jutott valamermyi információ, adat üzleti titkot képez. Felek az egymás 
rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, információkat jelen szerződés keretein 
kívül nem használhatják fel, azokat harmadik fél számára semmilyen formában nem 
szolgáltathatják ki.

A titoktartási kötelezettség megsértésének következményei Feleket időbeli korlátozás nélkül 
mindaddig terhelik, amíg a titok jogszerűen nyilvánosságra nem kerül. Felek tudomásul 
veszik, hogy a tény vagy adat illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is 
nyilvánosságra hozatalnak minősül.

3. Szerződő Felek által kij elölt kapcsolattartók:

A Megbízó részéről:
név: Murányi Gábor Marcell ügyvezető
cím: 1149 Budapest, Limanova tér 25.
Telefon: +36 70 338 02 14 
e-mail: zugloimcs@gmail.com

Partner részéről:
név: Ferencz Gábor ügyvezető
cím: 1144 Budapest Ond vezér park 5/z.
Telefon: +36 30 515 7068
e-mail: label84kft@gmail.com
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4. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
jelen Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatok teljesítésének eredményességét 
vagy határidőre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. A Felek az értesítés 
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek 
megtéríteni.

5. Felek rögzítik, hogy vitás kérdés esetén megállapodásra törekednek, ha ez nem lehetséges, 
akkor a székhel5óik szerinti területileg eljáró bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

6. Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Mttv., az 
Smtv. irányadóak.

7. Partner jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek 
minősül, és vállalja, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén a változásról 
haladéktalanul tájékoztatja Megbízót. Felek rögzítik, hogy Megbízót azonnali hatályú 
felmondási jog illeti meg, ha Partner a jelen pontban meghatározott nyilatkozatot valótlan 
tartalommal tette meg, vagy a nyilatkozatban foglaltak változására vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségét elmulasztja.

8. Jelen megállapodást a felek elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és 
jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján 
helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. június.

Label-84 Kft.
1144 Ond vezér park S/z.

Móazám: 1207S40&-2-42 
OTP: 11742245-20069270

Budapest, 2020. június*

Megbízó Partne



1. sz. Melléklet

A melléklet tételesen tartalmazza a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. által megrendelt 

műsortípusokat, azok hosszát, gyakoriságát és a havi összesített átalánydíj meghatározása során 
figyelembe vett adásonként átalányárat. A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendők.

1. Zuglói Híradó/Zuglói Magazin. Hetente egyszer zuglói fókusszal, valamint a szomszédos 

kerületek és Budapest híreivel.

Hossz: 10 perc.

Hetente 1 alkalommal: 120.000 Ft.

Havonta 4 alkalommal: 480.000 Ft.

2. Zuglói Híradó Különkiadás. A testületi ülések, lakossági fórumok összefoglalója.

Hossz: 10 perc.

Havonta 1 alkalommal: 120.000 Ft.

3. Civil sarok. A zuglói civil szervezetek fóruma.

Hossz: 10 perc.

Havonta 1 alkalommal: 120.000 forint.

4. Beszólni nehéz. Politikai beszélgetős műsor aktuális hírek alapján, 2 állandó közéleti 

személyiséggel.

Hossz; 30 perc.

Havonta 1 alkalommal; 540.000 Ft.



5. Kultúrzug/Szomszédom Zuglóban. Kulturális beszélgetés egy zuglói polgárral vagy zuglói 

kötődésű közéleti szereplővel.

Hossz: 10 perc.

Hetente 1 alkalommal: 120.000 Ft.

Havonta 4 alkalommal: 480.000 Ft.

6. Micsoda nők! Beszélgetős műsor nőknek, a munka-magánélet egyensúlyról, társadalmi 

szerepekről, elvárásokról és üvegplafonról, 2 ismert, állandó vendéggel.

Hossz: 30 perc.

Havonta 1 alkalommal: 540.000 Ft.

7. Arcok a hivatalból. A Zuglói Polgármesteri Hivatal osztály- és csoportvezetőinek, 

szakreferenseinek bemutatása.

Hossz: 15 perc

Havonta 1 alkalommal: 180.000 Ft.

8. Zugló értékei. Tematikus vái'ostörténeti beszélgetések egy-egy téma kapcsán (a Hősök tere 
és szobrai. Városliget és közintézményei, Vurstli, Vidámpark, Bosnyák tér, Örs vezér tere, a 

lakótelepek kialakulása stb.) egy zuglói várostörténésszel.

Hossz: 20 perc.

Havonta 1 alkalommal: 240.000 Ft.

9. Miért éppen Zugló?A^állalkozz Zuglóban! Interjúsorozat zuglói kötődésű vállalkozókkal. 

Hossz: 20 perc.

Havonta 1 alkalommal: 240.000 Ft.


