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Vállalási szerződés a

......................................... weboldalának kivitelezésére.
1. A szerződő felek
Jelen szerződés létrejött egyrészről a .................................................................................................,
továbbiakban mint Megrendelő, másrészről LogoGiraﬀe Stúdió (Lukácsi és Társa Bt.) ( H-7672 Boda,
Petőfi S. u. 59.), továbbiakban mint Fejlesztő, együttesen mint Felek között.
Felek jelen szerződés keretében megegyeznek, hogy Fejlesztő a Megrendelő számára az alábbi feltételekkel szolgáltatást teljesít.

2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek
2.1 Fejlesztő vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat.
2.1.1 A megrendelt weboldal (továbbiakban, mint Weboldal) teljes graﬁkai megjelenésének tervezése és
kivitelezése, a Megrendelő előzetesen közölt igényei alapján. A vállalkozó biztosítja az ehhez szükséges
graﬁkákat, egyéb illusztrációkat, melyeknek szerzői jogával rendelkezik.
2.1.2 A Weboldal elkészítése, beüzemelése és hibaelhárítása.
2.1.3 A Weboldal beüzemelése után annak fenntartása, hibaelhárítása, elvárható működésének biztosítása, tartalmának karbantartását a Megrendelő által biztosított anyagok alapján.
2.1.4 A Weboldalhoz kapcsolódó további online kreatív anyagok elkészítése eseti megbízás alapján.
2.1.5 A Weboldal graﬁkai megjelenésének, szerkezeti struktúrájának valamint felhasználói funkcióinak
módosítása, bővítése, e módosítások, bővítések tervezése és kivitelezése eseti megbízás alapján.

2.2 Megrendelő
2.2.1 Biztosítja a Weboldal graﬁkai tervezéséhez szükséges, a kívánt küllemre vonatkozó elképzeléseit.
2.2.2 Biztosítja a Weboldal felhasználói funkcióival kapcsolatos elvárásainak pontos leírását, a kívánt
felhasználói funkciók speciﬁkációját.
2.2.3 Gondoskodik róla, hogy a Weboldal elkészítéséhez szükséges mindennemű szöveges anyag és
egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem Vállalkozó rendelkezésére álljon. Megrendelő kijelenti,
hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.
2.2.4 Gondoskodik róla, hogy Vállalkozó hozzáférhessen a Weboldal tárhelyéhez, a weboldal elemeit FTP
protokoll használatával fel- illetve letölthesse, a Weboldal funkcionalitását tesztelhesse. Az ehhez
szükséges címeket, felhasználói neveket és jelszavakat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, amennyiben a
“2.1.2” pontban említett funkciók megvalósításához szükséges.
2.2.5 Weblap beüzemelése után gondoskodik róla, hogy a tartalmi frissítésekhez szükséges mindennemű
szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem Fejlesztő rendelkezésére álljon.
Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

2.3 Kivitelezési határidő:
2.3.1 Fejlesztő jelen szerződés aláírásától, valamint a 2.2.1 - 2.2.3 pontokban részletezett elképzelések,
ismertetések, speciﬁkációk, szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül elkezdi munkáját.
2.3.2 A teljes Weblap (a 2.1.1 - 2.1.3 pontok szerint) a munka megkezdésétől számított 60 naptári napon
belül elkészül. Fejlesztő tudomásul veszi, hogy az itt meghatározott határidőn túli késedelmes teljesítés
esetén, amennyiben a késedelmes teljesítés Fejlesztő vétkes magatartására vezethető vissza, úgy
Megrendelő részére jelen szerződés alapján kiﬁzetett díj mértéke napi 3.000 - Ft, azaz Háromezer forint
összeget a megrendelő számlájára visszautal.

2.3.3 A Fejlesztő semmiféle felelősséget nem vállal a rajta kívül álló okok miatti késedelemért, beleértve
a Megrendelő késlekedését, a Megrendelőnél felmerülő technikai problémákat, a tárhely biztosítójának
magatartását, a tárhellyel kapcsolatban felmerülő technikai és egyéb problémákat,- amennyiben a
megrendelő biztosítja a tárhelyet - a Vállalkozónál felmerülő, előre nem látható súlyos technikai problémákat, valamint minden egyéb, Vállalkozón kívül álló okot.

2.4 Vételár
2.4.1 A teljes vételár nettó ...................... - Ft, azaz ........................fortint.
2.4.2 A teljes vételár 50%-át, ...................... - Ft, azaz ....................................... fortint összeget Megrendelő a
szerződéskötéstől számított 5 napon belül, Fejlesztő által kiállított számla ellenében, mint előleget ﬁzet
a Fejlesztőnek. A teljes vételárból fennmaradó összeg a Weboldal beüzemelése után, a teszt üzemmódban futó változat megtekintését és elfogadását követően kerül kiﬁzetésre Vállalkozó által kiállított
számla ellenében a megjelölt ﬁzetési határidőig, amely 5, azaz öt nap, és a megjelölt ﬁzetési módon
(készpénz/átutalás).

3. Fejlesztési ütemezés
3.1 A Weboldal fejlesztése a 2.3.1 pontban leírtaknak megfelelően, a szerződés aláírásától, valamint a
fejlesztéshez szükséges összes elképzelés, ismertetés, speciﬁkáció, szöveges anyag és egyéb tartalmi
elem Megrendelőtől való kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kezdődik.
3.2 Ezen elképzelések, ismertetések, speciﬁkációk, szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek alapján
Fejlesztő elkészíti a teljesítés első lépését képező kreatív anyagokat. Ezek olyan statikus képi elemek,
valamint az ezekhez kapcsolódó esetleges kiegészítő szöveges leírások, melyek a Weboldal tényleges
megjelenését, kinézetét hűen tükrözik, de funkcionalitásával még nem rendelkeznek.
3.2.1 Megrendelő az elkészült kreatív anyagokat azok megtekintése után írásban hagyja jóvá.
3.2.2 Fejlesztő jelen szerződés keretében legfeljebb két teljes kreatív terv elkészítését vállalja.
Amennyiben Megrendelő a második tervet is elveti, további tervek elkészítése csak felár ellenében és a
jelen szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott időre történő meghosszabbításával történhet.
3.2.3 Megrendelő a kreatív anyagok jóváhagyásáig azokban tetszőleges számú változtatást igényelhet,
melyek a terv egy-egy elemére (színekre, graﬁkai elemekre, elrendezésre, stb.) vonatkoznak, ha azonban
a változtatások következtében a terv teljes egésze megváltozik a kiinduló állapotához képest, az a kreatív
terv elvetésének minősül, és a változtatások következtében létrejött terv új tervváltozatnak számít. Az
így létrejött tervváltozatok is beleszámítanak a 3.2.2 pontban meghatározott legfeljebb két teljes kreatív
terv keretbe.
3.2.3.1 Hogy a változtatások során a fentiekben leírt módon új tervváltozat jön-e létre, annak megítélésére kizárólag Fejlesztő jogosult, ezen jogát Megrendelő nem vitatja.
3.2.3.2 Amennyiben Fejlesztő úgy nyilatkozik, hogy a változtatások során a fentiekben leírt módon új
tervváltozat jött létre, Megrendelő dönthet úgy, hogy valamely korábbi tervváltozatot elfogadja, és
semmilyen további módosítást nem eszközöl. Ez esetben a Fejlesztő az új tervváltozatot nem számítja
elkészült tervváltozatnak.
3.2.4 Megrendelőnek az elkészült kreatív anyagot teljes kreatív terv esetén 5 munkanapon belül, változtatás esetén 2 munkanapon belül véleményeznie kell.
3.2.5 Amennyiben Megrendelő az első kreatív anyag részére való átadásától számított 30 naptári napon
belül nem hagyta jóvá írásban a kreatív tervet, a Fejlesztő kezdeményezheti jelen szerződés határozott
időre szóló, 30 nappal történő meghosszabbítását.
3.2.6 A kreatív anyagok írásban történő jóváhagyása (ld. 3.2.1 pont) után a Weboldal megjelenésére vagy
szerkezeti struktúrájára vonatkozó bármilyen változtatás csak a jelen szerződésben szereplő teljesítési
határidő határozott időre történő meghosszabbításával, és felár ellenében kerülhet megvalósításra.
3.3 A kreatív anyagok írásban történő jóváhagyása után kezdődik a Weboldal fejlesztésének második
szakasza. Ez a 2.1.2 leírt felhasználói funkciók elkészítését és/vagy implementálását, valamint a Weboldal
tényleges kivitelezését jelenti. Ez minősül a teljesítés második lépésének.

3.3.1 Megrendelő ebben a szakaszban folyamatosan véleményezheti és nyomon követheti a munkát. A
véleményezés azonban nem térhet el a szerződésben korábban lefektetett struktúrától, funkcionalitástól
és tartalomtól. Nem térhet el a 3.1 pontnak megfelelően a munka kezdetekor átadott elképzelésekben,
ismertetésekben, speciﬁkációkban szereplő struktúrától és funkcionalitástól, valamint nem igényelhet az

átadott szöveges anyagtól és egyéb tartalmi elemektől bármilyen jellegében jelentősen eltérő tartalom
közzétételéhez szükséges módosításokat. Amennyiben Megrendelő mégis olyan módosításokat kér,
melyekre a fentebbi kitételek bármelyike vonatkozik, az csak a jelen szerződésben szereplő teljesítési
határidő határozott időre történő meghosszabbításával, és felár ellenében kerülhet megvalósításra.
3.4 A fejlesztés harmadik szakasza az átadás. Erre akkor kerülhet sor, amikor a Weboldal megjelenése,
struktúrája valamint funkcionalitása megfelel a jelen szerződésben leírt feltételeknek, valamint a 3.1
pontnak megfelelően a munka kezdetekor átadott szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek a Weboldalra felkerültek. Az átadás során a Fejlesztő a Weboldalt végleges tárhelyére feltölti, beüzemeli, majd
erről Megrendelőt értesíti.
3.4.1 Megrendelő az átadást követő 5 munkanapon belül köteles véleményezni a Weboldalt, és
amennyiben kifogással nem él, a szerződés Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül.

4. A ﬁzetés módja
A Fejlesztő az elvégzett munkáért .............................. - Ft, azaz ...................................... fortint összegű
díjazásra jogosult (részletezést ld. a 2.4 pontban). A ﬁzetés a 2.4 pontban meghatározott módon történik. Amennyiben a Weboldal a jelen szerződésben meghatározott határidőre működőképes, megjelenésében, funkcionalitásában és szerkezetében a szerződésben lefektetettekhez igazodik, a Fejlesztő
jogosul a 2.4.4 pontnak megfelelő összegű számla kiállítására.

5. Garancia és szerzői jogok
A Fejlesztő garanciát vállal az összes elfogadott speciﬁkációban szereplő funkció megvalósításáért és
hibamentes működéséért. Vállalja az esetlegesen felmerülő hibák díjmentes kijavítását az üzemeltetési
szerződés teljes időszaka alatt, de legalább az átadástól számított 90 napig.
A Fejlesztő által készített graﬁkai, fotó, animáció és egyéb vizuális elemek, valamint egyedi programozási
megoldások szerzői joga a fejlesztőt illeti meg. Graﬁkai, vagy programozási elemek módosítása, hozzáadása vagy elvétele a Fejlesztő írásbeli engedélye nélkül nem lehetséges, az ezekből adódó károkra a
garancia nem vonatkozik.
Tartalmi elemek, szövegek, a megrendelő által biztosított képek, animációk, valamint az adatbázisban
szereplő összes adat a megrendelő tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot is ő birtokolja.
Az elkészült honlapon fel kell tüntetni a fejlesztő nevét, honlapjára mutató linkkel együtt.

6. Adatvédelmi kötelezettség
E szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti
ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra,
alvállalkozókra, dokumentációkra, speciﬁkációkra, számítástechnikai programokra és egyéb
hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk
bizalmasan kezelendők.

7. Irányadó jog
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén - amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre - a Somogy Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

8. A szerződés érvényessége, határideje

8.1Jelen szerződés hivatott tanúsítani a Felek kölcsönös megállapodását annak tárgyával kapcsolatban.
8.2 Sem a Megrendelő, sem a Fejlesztő erre vonatkozólag más szóbeli vagy írásbeli megegyezést nem
kötött és nem ismer el hivatalosként.
8.3 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a kölcsönös, írásos beleegyezésük nélkül nem változtathatók
meg.
8.4 A szerződés tartalmának nem ismerése vagy hiányos ismerete nem mentesít az abban foglaltak
betartása alól.
8.5 A szerződés a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, szerződésszerű teljesítéssel automatikusan hatályát veszti.

9. Értesítés
A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos változások ügyében vagy a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal
kapcsolatban faxon, postai úton vagy emailben, írásban értesítik egymást.
Jelen szerződés 2 példányban készült, melyek közül mindkettő eredetinek számít. A Felek a
szerződést annak elolvasása után aláírásukkal hitelesítik.

Kelt: .......................................................................

Fejlesztő

Megrendelő
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