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KOMMUNIKÁCIÓS EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

amely létrejött egyrészről

Név:
Székhely:
Adószám:
KSH szám: 
Bankszámlaszám: 
Számlavezető bank: 
Képviseli:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
15735777-2-42 
15514004-8411-321-01 
117-84009-15514004 
OTP Bank Nyit.
Horváth Csaba polgármester

mint partner (a továbbiakban: Partner),

másrészről a

Név: Klubrádió Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: Klubrádió Zit.

1068 Budapest, Benczúr u. 45.
13511335-2-42 
01-10-045252
10900011-00000002-27340008 
UniCredit Bank
dr. Stock Richárd vezérigazgató 

mint médiaszolgáltató (a továbbiakban: Klubrádió vagy Médiaszolgáltató, együttesen: 
Felek), között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Székhely:
Adószám: 
Cégjegyzékszám: 
Bankszámlaszám: 
Számlavezető bank: 
Képviseli:

1. A Felek együttműködése
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt keretek között 
kommunikációs együttműködést alakítanak ki egymással a 2022. január 1. és 2022. 
december 31. közötti időszakban. Felek megállapodnak abban, hogy Klubrádió a fenti 
időszak alatt:

a. ) összesen 12, azaz tizenkét alkalommal megjelenési lehetőséget biztosít Partner
részére a hétköznap reggelente jelentkező Reggeli Gyors című műsorban, 
alkalmanként 3-5 perces időtartamban,

b. ) összesen 30 darab, egyenként 20 mp időtartamú, II. kategóriába tartozó
reklámspot keretet biztosít Partner részére, melyet a Partner rendezvényeinek 
népszerűsítésére használhat fel.

2. Klubrádió feladatai
a. ) A Klubrádió kötelezettséget vállal a Reggeli Gyors című műsorának folyamatos

elkészítésére és sugárzására, melynek során a Partnerrel előre egyeztetett 
időpontokban és témákban alkalmanként 5 percet meg nem haladó időtartamú rövid 
beszélgetéseket készít és sugároz, mely beszélgetések alkalmával Paitnernek alkalma 
nyílik tájékoztatni a Klubrádió hallgatóit az Önkormányzatot érintő hírekről és 
eseményekről, a tervezett, vagy megvalósult önkormányzati projektekről.

b. ) A Klubrádió az előzetesen egyeztetett szórásterv szerint sugározza műsorfolyamában a
Partner rendezvényeit népszerűsítő reklámokat.
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c.) A Klubrádió minden sugárzásra került anyag felvételét elektronikus úton eljuttatja a 
Partner részére az elhangzástól számított öt munkanapon belül.

3. Partner kötelezettségei
Jelen szerződés alapján Partner joga és kötelezettsége az l.a.) pont szerinti 
beszélgetések tárgyát képező önkoimányzati témákat kiválasztani és azokról a 
Klubrádiót előzetesen, legkésőbb az adást megelőzően két nappal tájékoztatni, hogy 
amiak riporterei megfelelően felkészülve készíthessék el a beszélgetést a Partner által 
kiválasztott önkormányzati vezetővel vagy munkatárssal. Partner továbbá elkészíti és 
legkésőbb a sugárzás közösen egyeztetett időpontját megelőző 48 órát megelőzően 
adathordozón eljuttatja a Klubrádió részére a népszerűsíteni kívánt rendezvényeiről 
szóló, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő reklámspotokat. Partner 
tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján részére biztosított szolgáltatáscsomag 
a jelen szerződés lejártát követően csak külön írásban rögzített megegyezéssel vihető 
tovább, ennek hiányában a megjelenési keretet a jelen szerződés lejártát megelőzően 
lehet felhasználni. Ez a körülmény a fizetési kötelezettséget nem érinti.

4.
4.1

4.2.

4.:

4.4.

5.
5.1

5.2.

Fizetési feltételek
Az 1. pontban részletesen megjelölt szolgáltatáscsomag egyedi, kedvezményes értéke: 
1.800.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-nyolcszázezer forint + ÁFA összeg. Partner a 
fenti összeget a 2. sz. melléklet szerint, havi 300 000 Ft. +Áfa összeg átutalásával 
fizeti meg a Klubrádió részére.
A szolgáltatási díjat Partner a teljesítés igazolását követően havonta egy alkalommal, a 
Klubrádió-számviteli szabályok szerint kiállított számlája ellenében, a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, a 10900011-00000002-27340008 számú 
pénzforgalmi számlára történő átutalással egyenlíti ki.
Partner részéről a teljesítés igazolására Illyés Ágnes kabinetfőnök jogosult.

Partner nyilatkozik, hogy Médiaszolgáltatónak a tárgyi Szerződés teljesítése 
érdekében a Szerződés Felek által történő aláírása előtt igazoltan tett hibátlan és 
szerződésszerű teljesítéseit elismeri. (A Zuglói Városközponttal kapcsolatos 
teljesítések az 1. melléklet szerint.)

Felek kijelentései és vállalásai
A Klubrádió kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen szerződés időtartama alatt 
rendelkezik minden, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény által előírt engedéllyel, illetve, hogy a kereskedelmi 
rádiókra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartja és garantálja, hogy a 
jelen szerződés időtartama alatt mindvégig rendelkezni fog a szerződés teljesítéséhez 
szükséges tái'gyi. technikai feltételekkel és hatósági engedélyekkel, továbbá a 
szerződésben vállalt beszélgetések elkészítésére és sugárzására alkalmas 
müsorkömyezettel.
A Felek kötelesek minden, az adott Fél által a jelen megállapodás megszegésével 
kapcsolatban felmerülő kárt, költséget és/vagy kiadást a másik Félnek megtéríteni. Ha 
a jelen szerződés alapján a Partner megjelenéseivel összefüggésben, a Klubrádióval 
szemben harmadik személy igényt érvényesít. Partner köteles a Klubrádiót támogatni 
és a Klubrádió általi perbehívás esetén azt elfogadni, továbbá a perbe a Klubrádió 
oldalán beavatkozni.
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5.:

5.4.

5.5.

Partner tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt jogosultságaival csak 
személyesen élhet, azt át nem ruházhatja, nem engedményezheti, és hamiadik személy 
javára nem hasznosíthatja. Amennyiben a Partner e rendelkezést megsérti, a Klubrádió 
a szerződés teljesítését jogszerűen megtagadhatja.
Klubrádió az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (la) pontja alapján kijelenti, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül.

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

6.
6.1

6.2.

6.3,

6.4.

A szerződés hatálya és felmondása
A jelen szerződést a Felek 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra kötik, azzal, hogy ezen időszakon belül, mind a Klubrádió 1. 
pont szerinti teljesítésének, mind pedig a szerződéses ellenérték Partner általi 
kifizetésének meg kell törtémiie.
Felek a szerződést írásban, közös megegyezéssel megszüntethetik, illetve a szerződés 
tartalmát módosíthatják, különös tekintettel a szerződés céljára, valamint a hosszabb 
távú szerződéses együttműködésre.
Bármely fél jogosult a másik Félhez intézett írásos nyilatkozatával, azonnali hatállyal 
felmondani (rendkívüli felmondás) a másik felnek a jelen szerződésben rögzített 
lényeges kötelezettségének súlyos és felszólítás ellenére megismételt megszegése 
esetén. Rendkívüli felmondás esetében a jelen megállapodás a felmondási nyilatkozat 
kézhezvételével megszűnik.
Felek egyike sem felelős a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek vís maior 
miatt történő nem teljesítése, ill. hiányos vagy késedelmes teljesítése miatt. Minden 
olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a 
szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis maiornak 
tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, az internet rendszer 
szünetelése, jogszabályi környezet változása, vagy a Klubrádió tevékenységének az új 
rádióengedély esetleges meg nem adása miatt történő időleges, vagy végleges 
kiesése).

7. Fizetési késedelem és jogkövetkezmények
Klubrádió a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi 
kamatot jogosult követelni.

8. Értesítések
Amennyiben a jelen szerződésből más nem következik, a jelen szerződéssel 
kapcsolatos minden értesítést vagy más közlést írásba kell foglalni, és személyesen 
kell átadni, vagv küldönc, írásban megerősített telefax vagv e-mail. illetve
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téitivevényes ajánlott levél útján kell a Felek itt megjelölt címére vagy más. a 
Szerződő felek által esetleg a másik Féllel írásban közölt cími'e eljuttatni.

Klubrádió:
Név:
Telefon;
E-mail:

Reif Ágnes

,5)britmedia.hu

Partner:
név:
Telefon:
e-mail:

Király Dávid kommunikációs referens

@zuglo.hu

9. Egyéb feltételek
9.1. Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. 
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, úgy a jogvitájuk elintézésére alávetik 
magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság 
kizárólagos illetékességének.
9.2. Felek kötelesek minden, a jelen megállapodással kapcsolatos együttműködésük során 
a másik Féltől a tudomásul<Ta jutott adatot bizalmasan kezelni.
9.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és a Klubrádió Általános Hirdetési Feltételeinek rendelkezései az 
irányadók, mely a https://'v\wvv.klubradío.hu/data/Klubradlo ahf.pdf linkről letölthető.
9.4. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a ..Reklámadóról szóló törvény'') 3.§ 
(1) bekezdése alapján a Klubrádió Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
adóalanynak minősül.

Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 (négy) példányban jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 17>. Budapest, 2()22 JÖN 2 3

https://'v/wvv.klubrad%c3%ado.hu/data/Klubradlo_ahf.pdf
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Megrendelő:
Zugiór önkormányzat

Szórásterv

Kampány:
Konzultációs kérdőív
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2. sz. melléklet

A szolgáltatási díj fizetésének ütemezése:

2022. július hó 300.000 Ft. +Áfa 
2022. augusztus hó 300.000 Ft. +Áfa 
2022. szeptember hó 300.000 Ft. +Áfa 
2022. október hó 300.000 Ft. +Áfa 
2022. november hó 300.000 Ft. +Áfa 
2022. december hó 300.000 Ft. +Áfa


