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KERETSZERZODES

mely létrejött egyrészről a Zuglói Közbiztonsági non-profit ICft. •
(cím:114S Budapest, Laky Adolf utca 36. 
cégjegyzékszám: 01-09-952185, adószám;23084454-2-42,
képviseletében eljár Steiner Attila ügyvezető), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Brandcontrol Kft. .
(cím: 1145 Budapest, Róna u. 125.,
Cégjegyzékszám; 01-09-988457 Adószám: 23993261-2-42
képviseletében eljár:. Varga Ferenc ügyvezető igazgató), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között, alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

1. ) A szerződés tárgya
Megrendelő konkrét megrendelése alapján Vállalkozó arculati és marketíng-kommunikáció.s eszközeinek 
ter-vezését, gyártási előkészítését, gyártását és szállítását végzi el.

2. ) Vállalkozói díj
Az egyes munkák vállalkozói díját az egyes megrendelések alapján felek közösen állapítják meg és 
rögzítik.

3. ) A vállalkozói díj megfizetése
3.1. Megrendelő a vállalkozói díjat Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül
fizeti ki, főszabályként banki átutalással. .

3.2. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresét fizeti meg Vállalkozónak és ezen felül vállalja a késedelmes fizetés miatt Vállalkozónál 
felmerült károk megtérítését is.

4. ) Felek kötelezettségei
4.1. Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő köteles Vállalkozó számára a munkavégzéshez szükséges információk és a megrendelés 
mellékletében felsorolt anyagok és eszközök ugyancsak a mellékletben megjelölt határidőben történő, 
hiánymentes átadására.
Megrendelő jogosult a Vállalkozó ré,szére a munkavégzéssel kapcsolatban utasítást adni, de ez 
esetben, ha kellő hangsúllyal lehetőleg írásos formában felhívta a Megrendelő figyelmét a várható 
hatásokra, a Vállalkozó nem felel az esetleges kárért ás Megrendelő köteles részére a 2.) pontban írt 
teljes összegű vállalkozói díjat altkor is megfizetni, ha Vállalkozó a megrendelést nem. vagy csak 
késedelmesen tudta teljesíteni. Megrendelő részéről utasítás adására kizárólag a szerződés 9.1. 
pontjában megjelölt kapcsolattartó személy jogosult.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatban előzetes értesítést, vagy jóváhagyást kér, azt 
Megrendelő köteles haladéktalanul (3 munkanapon belül) megadni.

4.2. Vállalkozó kötelezettségei:
Vállalkozó köteles az 1.) pont alapján Megrendelő által adott megrendelést a felek által kölcsönösen 
elfogadott és rögzített meghatározott határidőn belül teljesíteni.
Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
megrendelés eredményes, vagy határidőben történő teljesítését veszélyezteti. Az értesítés telefaxon 
történik Az értesítés címzettje minden esetben a Megrendelő által jelölt, a szerződés 9.1. pontjában 
meghatározott kapcsolattartó személy.

5. ) Alvállalkozókkal kapcsolatos szabályok
5.1. Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult
Vállalkozó az alvállalkozó(k) munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

5.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) részére közvetlenül utasítást nem adhat, 
vele (velük) csak a Vállalkozón keresztül léphet kapcsolatba.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személye Vállalkozónál üzleti titkot képez és a 
jelen szerződés 8.) pontja értelmében ezen üzleti titok megóvása kötelezettsége.



6.) A szerződés időbeli hatálya
Felek jelen szerződést határozatlan Időre kötik, az indoklás nélküli felmondási idő 30 nap. 
Hatálybalépésének időpontja aláírásának kelte. .

70 Jogátruházás
7.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján megrendelt és elkészült műre vonatkozóan, időbeli és térbeli^ 
megkötés • nélkül átruházza a Megrendelőre a mű felhasználási jogát. A jelen szerződés alapján‘ 
létrejött alkotások szerzői jogának tulajdonosa minden esetben a Vállalkozó, illetve a részére dolgozó' 
alkotó(k). Megrendelő jogosult arra, hogy a megrendelés teljesítése során létrejött alkotásokat jelen 
szerződés alapján felhasználja. Az átruházás kizárólagos, harmadik személynek a Vállalkozó nem
értékesíthet a műhöz kapcsolódóan semmilyen jogot Az átruházás keretében Vállalkozó: 
meghatalmazza Megrendelőt, hogy a mű személyhez fűződő jogainak védelmében fellépjen.

7.2. A fenti átruházás ellenértékét a Megrendelő egyedi megrendeléseire a Vállalkozó által adott, a 
Megrendelő által elfogadott árajánlat tartalmazza. A Vállalkozó jogosult az elkészült művet 
referenciaanyagként felhasználni.

7.3. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján általa nyújtott szolgáltatás mentes
harmadik személyek igényeitől és ilyen szempontból korlátozásmentesen áll Megrendelő 
rendelkezésére. Amennyiben harmadik személy a jelen szerződés alapján elkészült művel- 
kapcsolatban mégis valamilyen igénnyel élne, úgy Vállalkozó ezen igényekért Megrendelő helyett; 
helytáll. - ,

8.) Üzleti titok és megsértésének jogkövetkezményei
8.1. Felek tudomásul veszik, hogy egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott: 
információkat üzleti titokként kezelik és azokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében 
használják fel. Felek kötelesek gondoskodni arról is, hogy a fentiek értelmében birtokukba került 
üzleti titok ne juthasson illetéktelen harmadik személy tudomására.

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő részéről üzleti titoknak minősül különösen; .
- Megrendelő működé.si rendje és szervezeti struktúrája
- Megrendelő termékfejlesztései, új termékei, gyártási technológiája
- Megrendelő dolgozóira vonatkozó minden információ valamennyi adat, amely a Megrendelővel

fennálló üzleti kapcsolata alatt a Megrendelőről a tudomására jutott. '

8.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó részéről üzleti titolmak minősül különösen
- Vállalkozó működési rendje és szervezeti struktúrája,
- Vállalkozó által használt gyártási technológia,
- Vállalkozó dolgozóira vonatkozó minden információ,
- Vállalkozó alvállalkozóival kapcsolatos minden információ, |
- Vállalkozó által bármilyen formában foglalkoztatott alkotókkal kapcsolatos minden információ.

I
!

8.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az előző pontokba|i írt információkat sem harmadik
Személy részére nem adják át, sem saját céljaikra - a 8.1. pontban íijtakon túlmenően - nem használják 
fel. ' I :

I

8.5. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy ha bármelyikük a jelen pontban írt tilalmat
bizonyíthatóan megszegi a sérelmet szenvedett fél S.OOO.OOjO.- Ft (ötmillió forint] összegű 
szerződésszegési kötbérre jogosult. j
Amennyiben a sérelmet szenvedett fél tényleges igazolt kára az 5.000.000.- Ft-ot (ötmillió forintot] 
meghaladja, jogosult a kötbérösszegen felüli elismert kárának érvényesítésére is.

8.6. A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség nem akadálya ^ másik féllel szemben jogos igény 
törvényes úton történő érvényesítésének.

8.7. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő az államháztartás alrendszerébe tartozó önkormányzat által 
létrehozott gazdasági társaság, ekként érintett a közpénzek felhasználásának vizsgálatát célzó 
ellenőrzésekben. Megrendelőnek törvény által előírt kötelezettsége az ellenőrzés során rendelkezésre 
bocsátani a vizsgálatot végző által kért dokumentumokat, adutokat, információkat. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy ezek kiadását Megrendelő nem tagadhatja meg üzleti titokra hivatkozva, így a 
vizsgálatot végző részére kiadásuk nem tekinthető üzleti titok megsértésének.



9.) Kapcsolattartásra kijelölt személyek
9.1. Megrendelő részéről;
Név: Gyügyei Lilian
beosztás: komnmnikációs munkatárs ,
telefon/e-maiicím; gvuHvejliliari82@gman.com: 0630/621-0070

9.2. Vállalkozó részéről 
Név: Papp Imre László
beosztá'í" rríi>-

10. ) Adminisztrációs előírások;
10.1. Jelen szei'ződé.s iktatási száma Megrendelőnél:
10.2. jelen szei'zÖdés iktatási száma Vállalkozónál: PI682

11. ) Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban történhet.
A szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatokat a felek érvényesen csak írásban tehetnek.
Joghatályos nyilatkozat megtételére csak a felek törvényes képviselői - ha többen vannak, úgy a jelen 
szerződés aláírói, vagy a helyettük eljáró személy - jogosultak.

12. ) Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó a részére teljesített 
megi'endelésre, mint referencia munkára hivatkozzon, de ez a hozzájárulás nem terjed ki a jelen szerződés 
feltételeiről, valamint a 8.2. pontban írt üzleti titkokról szóló információk közlésére.

13. ) Jelen szerződés egyik fél részéről sem hoz létre kizárólagos együttműködési kötelezettséget. Jelen 
szerződés alapján egyik félnek sincs a másik féllel szemben szerződéskötési kötelezettsége.

14. ) Felek megállapodnak abban, hogy a Icöztük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton 
kísérlik meg rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Jogvita esetére félek a Magyar Gazdasági és Kereskedelmi Kamara mellett szervezett Választottbíróság 
kizárólagos Illetékességét kötik ki.

15. ) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. [1959 évi IV. töi-vény], különösen annak
XXXV. Fejezete, valamint - a szerződés 7.) pontja vonatkozásában - a szerzői Jogról szóló 1999 évi LXXVl. 
törvény szabályai az irányadók. .

16. ) Jelen keretszerződés 16.) pontból áll és négy példányban kerül kiállításra. Felek képviselői a 
szerződést minden oldalát kézjegyükkel látták el és a szerzŐdé.st cégszerűen aláírták.

Vállalkozó
(cégszerű

mailto:gvuHvejliliari82@gman.com

