
SZERZŐDÉS

A szerződő felek:

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 

Adószám: 23084454-2-42 

Cégjegyzékszám; 01-09-952185 

Bankszámlaszám: 16200120-18521205 

E-mail: info@zknp.hu

mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, valamint

n

Jakus és Jakus Kft.

Székhely; 2030 Érd, Szigetvári utca 39. 

Adószám: 14208304-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-118040 

Bankszámlaszám: 11742111-20056319 

E-mail: infoOirwebdesien.hu 

mint megbízott, a továbbiakban Megbízott.

1. A szerződés célja

Jelen szerződés keretében Megbízott vállalja a www.zknp.hu website arculatának teljes átalakítását {layout tervezés, 

ţ sitebuilding, tartalomfeltöltés, élesítés, statisztikai mérőkód implementálás} Megbízó számára.

2. Teljesítési és fizetési kondíciók

Megbízott vállalja, hogy a kész website-ot legkésőbb a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül feltölti a 

Megbízótól kapott tartalommal. Jelen szerződésben leírt feladat elvégzéséért Megbízó 300.000 Ft + áfa, azaz 

háromszázezer forint +áfa összeget fizet Megbízottnak, a Megbízott által kiállított számla ellenében, 30 napos fizetési 

határidővel. Megbízott vállalja, az elkészült website-ot karbantartja, amely karbantartás a Megbízó által a website-on 

közzétételre szánt tartalom módosítását, cseréjét vagy bővítését jelenti. A website karbantartásért Megbízó havi 

30.000 Ft -H áfa, azaz harmincezer forint + áfa összeget fizet Megbízottnak, a Megbízott által kiállított számla 

ellenében, 30 napos fizetési határidővel.

3. Tulajdoni és használati jog

A szerződés teljesítése során létrejött vagy felhasznált szellemi termékek tulajdoni és használati joga a következő 

módon alakul:

• Megbízó kijelenti, hogy a Jelen szerződés teljesítése érdekében Megbízottnak átadott szellemi termékek - 

beleértve, de nem kizárólag szövegek és képek - tulajdonjogával rendelkezik, vagy legalábbis jogosult 

azokat jelen szerződés céljaira felhasználni. Ezen szellemi termékek Megbízott számára való átadásával 

felhatalmazza Megbízottat, hogy ezeket a szellemi termékeket a website kialakítása során felhasználja.
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Megbízó vállalja továbbá, hogy mentesíti Megbízottat mindennemű jogi eljárás alól, amely ezen szellemi 

termékek felhasználását, felhasználhatóságát kétségbe vonná.

A Megbízó által Megbízott részére átadott szellemi termékeket (ide értve, de nem kizárólag szövegeket, 

képeket) Megbízott csak a website elkészítésére használhatja fel, a szerződés teljesítése után csak 

archiválási céllal tárolhatja.

4. Megbízó jogai és kötelezettségei

• Amennyiben Megbízott nem teljesít határidőre, és a Felek nem állapodnak meg egy új teljesítési 

határidőről. Megbízó jelen szerződéstől elállhat.

• Megbízó vállalja, hogy a website elkészítéséhez szükséges tartalmi elemeket (szövegeket, képeket, stb.) 

a szerződés aláírásával egyidejűleg Megbízott rendelkezésére bocsátja. Megbízott nem eshet 

késedelembe, ha azért nem tud teljesíteni, mert Megbízó nem bocsátotta ezeket időben 

rendelkezésére.

• Amennyiben Megbízó a website-ot jóváhagyta, köteles a 2. pontban leírt fizetési kötelezettségének 

eleget tenni.

5. Megbízott jogai és kötelezettségei

• Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező website-ot határidőre elkészíteni és Megbízónak 

bemutatni.

• Megbízott szavatol a szerződés teljesítése során általa felhasznált mindazon szellemi tulajdonért, 

amelyet nem Megbízó bocsátott rendelkezésére. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik ezen szellemi 

termékek felhasználására vonatkozó jogokkal, és mentesíti Megbízót minden olyan jogi eljárás alól, 

amely ezen szellemi termékek felhasználását, felhasználhatóságát kétségbe vonná.

• Megbízott vállalja, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutó üzleti információkat bizalmasan 

kezeli, és azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki. Kivételt képeznek, a Megbízóval támadt 

esetleges jogvita esetén az eljárásba bevont jogi képviselők.

• Ha Megbízó él a 4. pontban részletezett azon jogával, hogy a website elkészülte után módosításokat 

kérjen. Megbízott megvizsgálja, hogy Megbízó kérése mennyi többlet feladatot jelent, Amennyiben 

Megbízott úgy ítéli meg, hogy a kérés teljesítése a szerződés egészéhez képest jelentős többlet 

feladattal jár. Megbízott jogosult a kérés teljesítését külön díj fizetéséhez kötni vagy a kérést 

visszautasítani.

• Ugyancsak külön díjra jogosult Megbízott azokért a részfeladatokért, amelyek olyan tartalmat 

érintenek, amelyet Megbízó egyszer már jóváhagyott, de később mégis megváltoztatását kéri.



6. Felmondás

Rendkívüli felmondás

• Rendkívüli felmondás esetén a szerződés azonnali hatállyal megszűnik. Amennyiben egyik félnek sincs 

kártérítési igénye a másikkal szemben, úgy kötelesek a szerződés megszűnését követő 5 munkanapon 

belül egymással elszámolni, ellenkező esetben a kártérítési igényről a másik felet tájékoztatni.

• Megbízó abban az esetben mondhatja fel a szerződést rendkívüli felmondással, ha Megbízott nem 

teljesíti a következőket:

• A \website hibásan működik vagy jelenik meg több népszerű böngészőben, és Megbízott a 

hibát nem javítja ki Megbízó felszólításától számított 5 munkanapon belül.

• Megbízott a következő esetekben mondhatja fel a szerződést rendkívüli felmondással:

• Megbízó fizetési késedelembe esik és Megbízott felszólítását követő 5 munkanapon belül nem 

rendezi lejárt tartozását.

7. Vegyes rendelkezések

• Megbízott kijelenti. Megbízó pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megbízott a Megbízó által 

részére átadott dokumentációk és egyéb információk valóságtartalmát nem vizsgálja. Megbízó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés azért nem teljesül vagy nem teljesíthető, mert a 

Megbízó által Megbízott részére átadott információk alapján a szerződés teljesítésének jogi vagy fizikai 

akadálya van. Megbízott a szerződéstől elállhat és Megbízótól a keletkezett kárának megtérítését 

követelheti.

• A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének és az elkészült munka jóváhagyásának 

követhetősége végett, elsősorban írásban kommunikálnak egymással. A szerződő felek mindenkor 

feltételezik, hogy a másik fél részéről nyilatkozó személy jogosult az adott fél nevében kötelezettséget 

vállalni. Jelen szerződésben rögzített e-mail címekre küldött üzenetek is kielégítik az írásbeliség 

követelményeit, ha annak kézbesítése elektronikusan visszaigazolt vagy, ha a másik fél arra válaszolt.

• Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írjuk alá.

Budapest, 2014. szeptember 17.

Steiner Attila 
ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Zuglói Közbiztonsági 
Non-Profit KFT (I)

1145 Budapest, Laky Adolf u 36. 
Adószám: 23084454-2-42 

Cégjegyzékszám: Cg; 01-09-952185

Jakus Richárd 
ügyvezető 

Jakus és Jakus Kft.

JAKUS ÉS JáKÜS kft, 
2030 Érd Szigetvári u. 39. 
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^ Td: 20/332-60-54, 20/825-8443 
bankszámla: OTP l! 742111-20056319
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SZERZŐDÉS

A szerződő felek:

Züglói Közbiztonsági Won-Proflt ECft.

Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Adószám: 23084454-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-952185 

Bankszámlaszám: 11784009-20602219 

E-mail: infoj^Szknp eu

mint megbízó, a továbbiakban IWegbízó, valamint

Jakus és Jakus Kft.

Székhely; 2030 Érd, Szigetvári utca 39.

Adószám; 14208304-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-118040 

Bankszámlaszám: 11742111-20056319 

E-mail: iakusrichard@hdsnet.hu 

mint megbízott, a továbbiakban IVJegbízoíC

1. A szerződés célja

Jelen szerződés keretében Megbízott vállaija egy website elkészítését (layout tervezés, sitebuilding, tartalomfeltöltés, 

élesítés, statisztikai mérőkód implementálás} Megbízó számára.

2. Teljesítési és fizetési kondíciók

Megbízott vállalja, hogy a kész website-ot legkésőbb a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon beiül feltölti a 

Megbízótól kapott tartalommal. Jelen szerződésben leírt feladat elvégzéséért Megbízó 390.000 Ft -í- áfa, azaz 

háromszázkilencvenezer forint ^ áfa összeget fizet Megbízottnak, a Megbízott által kiállított számla ellenében, 30 

napos fizetési határidővel. Megbízott váfialja, hogy az elkészült website-ot karbantartja, amely karbantartás a 

Megbízó által a website-on közzétételre szánt tartalom módosítását, cseréjét vagy bővítését jelenti. A website 

karbantartásért Megbízó 200.000 Ft -í- áfa, azaz kettőszázezer forint + áfa összeget fizet Megbízottnak, a Megbízott 

által kiállított számla ellenében, 30 napos fizetési határidővel, melynek esedékessége április 1.

3. Tulajdoni és használati Jog

A szerződés teljesítése során létrejött vagy felhasznált szellemi termékek tulajdoni és használati joga a következő 

módon alakul;

e Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében Megbízottnak átadott szellemi termékek - 

beleértve, de nem kizárólag szövegek és képek - tulajdonjogával rendelkezik, vagy legalábbis jogosult 

azokat jelen szerződés céljaira felhasznáinl. Ezen szellemi termékek Megbízott számára való átadásával 

felhatalmazza Megbízottat, hogy ezeket a szellemi termékeket a website kialakítása során felhasználja.

mailto:iakusrichard@hdsnet.hu


Megbízó vállalja továbbá, hogy rnentesíti Megbízottat mindennemű jogi eljárás alól, amely ezen szellemi 

termékek felhasználásét, felhasználhatóságát kétségbe vonná,

E A Megbízó által Megbízott részere átadott szellemi termékeket (ide értve, de nem kizárólag szövegeket, 

képeket} Megbízott csak a website elkészítésére használhatja fel, a szerződés teljesítése után csak 

archiválási céllal tárolhatja.

A. Megbízó jogai és kötelezettségei

® Amennyiben Megbízott nem teljesít határidőre, és a Felek nem állapodnak meg egy új teljesítési 

határidőről, Megbízó jelen szerződéstől elállhat.

e Megbízó vállalja, hogy a website elkészítéséhez szükséges tartalmi elemeket (szövegeket, képeket, stb.) 

a szerződés aláírásával egyidejűleg Megbízott rendelkezésére bocsátja. Megbízott nem eshet 

késedelembe, ha azért nem tud teljesíteni, mert Megbízó nem bocsátotta ezeket időben 

rendelkezésére.

e Amennyiben Megbízó a website-ot jóváhagyta, köteles a 2. pontban leírt fizetési kötelezettségének 

eleget tenni.

5. Megbízott jogai és kötelezettségei

e Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező website-ot határidőre elkészíteni és Megbízónak 

bemutatni.

e Megbízott szavatol a szerzó'dés teljesítése során általa felhasznált mindazon szellemi tulajdonért, 

amelyet nem Megbízó bocsátott rendelkezésére. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik ezen szellemi 

termékek felhasználására vonatkozó jogokkal, és mentesíti Megbízót minden olyan jogi eljárás alól, 

amely ezen szellemi termékek felhasználását, felhasználhatóságát kétségbe vonná.

® Megbízott vállalja, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutó üzleti információkat bizalmasan 

kezeli, és azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki. Kivételt képeznek, a Megbízóval támadt 

esetleges jogvita esetén az eljárásba bevont jogi képviselők.

e Ha Megbízó él a 4. pontban részletezett azon jogával, hogy a website elkészülte után módosításokat 

kérjen, Megbízott megvizsgálja, hogy Megbízó kérése mennyi többlet feladatot jelent. Amennyiben 

Megbízott úgy ítéli meg, hogy a kérés teljesítése a szerződés egészéhez képest jelentős többlet 

feladattal jár, Megbízott jogosult a kérés teljesítését külön díj fizetéséhez kötni vagy a kérést 

visszautasítani,

« Ugyancsak külön díjra jogosult Megbízott azokért a részfeladatokért, amelyek olyan tartalmat 

érintenek, amelyet Megbízó egyszer már jóváhagyott, de később mégis megváltoztatását kéri.



S. Felmondás 

Rendkívüli felmondás

c. Rendkívüli felmondás esetén a szerződés azonnali hatállyal megszűnik. Amennyiben egyik félnek sincs 

kártérítési igénye a másikkal szemben, úgy kötelesek a szerződés megszűnését követő 5 munkanapon 

belül egymással elszámolni, ellenkező esetben a kártérítési igényről a másik felet tájékoztatni.

c Megbízó abban az esetben mondhatja fel a szerződést rendkívüli felmondással, ha Megbízott nem 

teljesíti a következőket:

e A vi'ebsiíe hibásan működik vagy jelenik meg több népszerű böngészőben, és Megbízott a 

hibát nem javítja ki Megbízó felszólításától számított 5 munkanapon belül.

® Megbízott a következő esetekben mondhatja fel a szerződést rendkívüli felmondással:

e Megbízó fizetési késedelembe esik és Megbízott felszólítását követő 5 munkanapon belül nem 

rendezi lejárt tartozását.

7. Vegyes rendelkezések

« Megbízott kijelenti, Megbízó pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megbízott a Megbízó által 

részére átadott dokumentációk és egyéb információk valóságtartalmát nem vizsgálja. Megbízó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés azért nem teljesül vagy nem teljesíthető, mert a 

Megbízó által Megbízott részére átadott információk alapján a szerződés teljesítésének jogi vagy fizikai 

akadálya van. Megbízott a .szerződéstől elállhat és íyiegbízótól a keletkezett kárának megtérítését 

követelheti,

« A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének és az elkészült munka jóváhagyásának 

követhetősége végett, elsősorban írásban kommunikálnak egymással. A szerződő felek mindenkor 

feltételezik, hogy a másik fé! részéről nyilatkozó személy jogosult az adott fél nevében kötelezettséget 

vállalni. Jelen szerződésben rögzített e-mail címekre küldött üzenetek is kielégítik az írásbeliség 

követelményeit, ha annak kézbesítése elektronikusan visszaigazolt vagy, ha a másik fél arra válaszolt.

e Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írjuk alá.

Budapest, 2012. március 30.

ügyvezóMí j-s'’'
Zuglói KöibiztohSagÍJ^ön--Rröftt'l<ít. 
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Jakus Richárd 
ügyvezető 

Jakus és Jakus Kft,


