
Együttműködési Megállapodás

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

ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1102 Budapest, Körösi Csorna Sándor út 31.
12389157-2-42
01-10-043855
11705084-20000404-00000000 
Kovács Tamás operatív vezérigazgató

mint médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató), 

másrészről

név:
székhely: 
adószám: 
KSH száma: 
képviseli:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
1145 Budapest Pétervárad u. 2.
15735777-2-42 
15735777-8411-321-01 
Horváth Csaba polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Partner/Megrendelő, együttesen: Felek/Szerződő Felek) között alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Médiaszolgáltató feladatai

1. A Médiaszolgáltató a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy az ..ATV* és az ,.ATV
Spirit*’ lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások (továbbiakban együttesen: televíziós
médiaszolgáltatások) üzemeltetője, amely alapján jogosult arra, hogy a Partner témakommunikációs 
stratégiai megállapodás szerinti közérdekű kommunikációs tevékenységét a televíziós 
médiaszolgáltatásokban közzétegye.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Médiaszoigáltató a jelen Együttműködési Megállapodás szerint, 
a Felek által korábban elfogadott árajánlat szerint 1 éves határozott időtartamra, havonta, minimum 3 
(három) alkalommal témakommunikációs megjelenési lehetőséget biztosít a Partner részére az ATV 
televíziós médiaszolgáltatásban.
Partner a jelen pont szerint általa igénybe venni kívánt témakommunikációs közzétételt és arra 
vonatkozó konkrét javaslatát képviselője által személyesen vagy kapcsolattartásért felelős 
megbízottja útján jelzi a televíziós médiaszolgáltatásokért felelős kapcsolattartó felé.
Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás alapján a 
közzétételi lehetőségét kizárólag az Önkonnányzat működésével, szolgáltatásaival és 
tevékenységeivel kapcsolatos témákban, a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok betartásával, 
valamint kizárólag a jelen Együttműködési Megállapodás hatálya alatt, havonta arányosan veheti 
igénybe, úgy, hogy ezen igénye nem lehet visszamenőleges, azaz csak a konkrét megrendelés 
leadását követő időszakra vonatkozhat. Amennyiben a jelen Együttműködési Megállapodás hatálya 
alatt ezzel nem él, úgy a jövőben a jelen megállapodásból eredő igényét a Médiaszolgáltató nem 
köteles teljesíteni és ebből eredően a Partner bármilyen jogcímen előterjesztett követelését elutasítja.



Médiaszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Partner működésével, szolgáltatásaival és 
tevékenységeivel, azok végrehajtásával kapcsolatos, a napi hírszolgáltatásban (ATV Híradó) 
releváns információkat közzéteszi, és nem tekinti jelen szerződés tárgyának, azt nem számolja el a 
jelen szerződésben érintett havi darabszám terhére.

Médiaszolgáltatás díja és megfizetése

3. A jelen megállapodásban rögzített szolgáltatás díja havi átalánydíj, amely 535.000,- Ft + Áfa, azaz 
ötszázharmincötezer forint plusz Áfa (továbbiakban: Közzétételi díj).
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Együttműködési Megállapodás hatálya alatt a 
Partner nem használja fel az összes rendelkezésére álló közzétételi lehetőséget, abban az esetben a 
Médiaszolgáltató jogosult a jelen pontban foglalt közzétételi díjat, mint átalánydíjat havonta 
rendelkezésre állási díjként kiszámlázni.

4. Felek megállapodnak, hogy Partner a közzétételi díj összegét a tárgyhót követő 15. napig, az egyes 
teljesítéseket és azok Partner által kibocsátott írásos teljesítési igazolását követően, a 
Médiaszolgáltató által kiállított számla alapján fizeti meg a Médiaszolgáltató részére. A kifizetés 
ütemezését az 1. melléklet tartalmazza. A Partner részéről a teljesítés igazolására Illyés Ágnes 
polgármesteri kabinetfőnök jogosult.

5. Amennyiben Partner késedelembe esik a Közzétételi díj megfizetését illetően, úgy a 
Médiaszolgáltató részére a Médiaszolgáltatói ÁSZF szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles, 
továbbá a tartozások rendezéséig a Médiaszolgáltató a már megrendelt közzétételt leállíthatja, a 
további megrendeléseket pedig visszautasíthatja.

6. Partner fizetési kötelezettségét a Médiaszolgáltatónak a szerződésben szereplő bankszámlaszámától 
eltérő pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlára akkor teljesíti, amennyiben Médiaszolgáltató 
cégszerűen aláírt dokumentumban jelenti be a változást a Partner részére és a változás a cégbíróság 
által a cégjegyzékben már átvezetésre került.

Szerződő Felek kijelentései és vállalásai

7. Partner tudomásul veszi, hogy közleményei 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 jelen Együttműködési 
Megállapodásban vállalt kötelezettségei vagy a termékmegjelenítésre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek a Partner részére felróható módon történő megszegése miatt a Médiaszolgáltatót 
az NMHFI vagy bánnely hatóság, bíróság bírság, sérelemdíj, kártérítés vagy bármilyen más 
jogcímen összeg fizetésére kötelezi, úgy ezt a Médiaszoigáltató jogosult a Partnerre áthárítani, aki a 
fizetésre kötelező határozat bemutatása alapján köteles azt a Médiaszolgáltató felé megfizetni

8. Felek rögzítik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás korábbi szóbeli megállapodásuk utólagos 
írásba foglalása. Jelen Együttműködési Megállapodás 2022. január 01. napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időre jön létre. A jelen Együttműködési Megállapodás rendes felmondással 
nem szüntethető meg.
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9. Jelen megállapodás kiegészítő, szerves és elválaszthatatlan részét képezi a Médiaszolgáltató 
mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételei fhttps://atv.hu/mediaaianlat. jelen 
Együttműködési Megállapodásban; Médiaszolgáltatói ÁSZF), amely mindkét félre nézve kötelező 
erejű. A Partner a jelen megállapodás aláírásával tanúsítja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. A Médiaszolgáltató a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 
tájékoztatja a Partnert arról, hogy az ÁSZF - tekintettel a Médiaszolgáltatónak a médiáktól eltérő és 
különleges helyzetére — a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó 
rendelkezésektől lényegesen eltér, vagy valamely korábban, a Felek között alkalmazott kikötéstől 
eltérő szerződési feltételeket is tartalmazhat, amelyet a Partner a jelen megállapodás aláírásával 
kifejezetten elfogad.

10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás teljesítése során 
tudomásukra jutott valamennyi infonnáció, adat üzleti titkot képez. Felek az egymás rendelkezésére 
bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat stb. jelen Együttműködési 
Megállapodás keretein kívül nem használhatják fel, azokat harmadik fél számára semmilyen 
fonnában 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.

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az alkalmazottaik és teljesítési segédeik jelen szerződésben 
rögzített és annak teljesítése során egymás tudomására jutott kapcsolattartási adatait kizárólag jelen 
szerződéshez kapcsolódóan, annak teljesítéséhez szükséges mértékben, az adatvédelmi 
jogszabályoknak és elvárásoknak megfelelően kezelik.

11. Szerződő Felek által kijelölt kapcsolattartók:

A Partner részéről:
név: Király Dávid kommunikációs referens 
cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Telefon:
e-mail: ] @,zuglo.hu

A Médiaszolgáltató részéről:
név: Zájer Attila kereskedelmi igazgató
cím: 1102 Budapest Körösi Csorna Sándor út 31.
tel.:
mobi''
e-maii: ’"*/a)atv.hu

12. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen 
Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatok teljesítésének eredményességét vagy 
határidőre történő elvégzését veszélyeztetik vagy gátolják. A Felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek megtéríteni.

13. Amennyiben a jelen megállapodás bánnely része érvénytelen lenne, úgy az nem érinti az egész 
Együttműködési Megállapodás érvényességét, s a Felek az érvénytelen rész kivételével kötelesek 
eleget tenni szerződéses vállalásaiknak.

https://atv.hu/mediaaianlat


14. Felek rögzítik, hogy vitás kérdés esetén megállapodásra törekednek, ha ez nem lehetséges, akkor az 
Önkormányzat székhelye szerinti területileg eljáró bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)., az Mttv., az Smtv., valamint a Médiaszolgáltató ASZF-jébe foglalt 
vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

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

17. Médiaszolgáltató tudomásul veszi, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére 
irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) önkonnányzati rendelete alapján 
Médiaszolgáltató - a személyes adatnak minősülő adatok kivételével - a honlapján közzéteszi az 
Együttműködési Megállapodás egyes adatait, valamint az Együttműködési Megállapodást teljes 
terjedelmében.

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

19. Megrendelő nyilatkozik, hogy Médiaszolgáltatónak a tárgyi Szerződés teljesítése érdekében a 
Szerződés felek által történő aláírása előtt igazoltan tett hibátlan és szerződésszerű teljesítéseit 
elismeri.
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1. sz. melléklet

A közzétételi díj kifizetésének ütemezése: 

2022. július hó 1 070 000 Ft. +Áfa 

2022. augusztus hó 1 070 000 Ft. + Áfa 

2022. szeptember hó 1 070 000 Ft. + Áfa 

2022. október hó 1 070 000 Ft. + Áfa 

2022. november hó 1 070 000 Ft. + Áfa 

2022. december hó 1 070 000 Ft. + Áfa


