
Általános szerződési feltételek 
 

1. A vállalkozó 

A szolgáltató neve: Urbán Szilvia e.v. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:info@fjood.hu 

Adószáma: 65933664-1-23 

Telefonszámai: +36706041970 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-909968  
 
Adószám: 14571332-2-42  
 
Telefon: +36 1 789 2 789 
 
Mail: support@tarhely.eu 

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.  

Fax: +36 1 789 3 789  

 
 
 
A szolgáltatást igénylő személy vagy cég, továbbiakban mint Megrendelő, másrészről 
Urbán Szilvia e.v. a továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen, mint Felek. 
 
2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek 
 
2.1 A Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat. 
 
2.1.1 A weboldal (továbbiakban, mint Weboldal) teljes grafikai megjelenésének tervezése 
és kivitelezése, a Megrendelő előzetesen közölt igényei alapján. 
 
2.1.2 A Weboldal elkészítése, beüzemelése és hibaelhárítása. 
 
2.1.3 A Weboldal beüzemelése után annak fenntartása, hibaelhárítása, elvárható 
működésének biztosítása, meglévő tartalmának karbantartását a Megrendelő által 
biztosított anyagok alapján. 
 
2.1.4 A Weboldalhoz kapcsolódó további kreatív anyagok (pl.: egyéb nyomdai 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. 
 
2.1.6 Egy hónapos alap szintű keresőoptimalizálás a „Vállalási szerződés a weboldal 
keresőoptimalizálására” szerződés feltételei szerint (melynek sikerdíját a weboldal 
vételára tartalmazza). 
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2.2 A 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 a Vállalkozó 
rendelkezésére álljon. A Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi 
elemek szerzői jogaival rendelkezik. 
 
2.2.4 gondoskodik róla,- amennyiben nem a vállalkozó tárhelyén kívánja elhelyezni 
weboldalát-, hogy a Weboldal tárhelyén a 2.1.2 pontban leírt felhasználói funkciók 
megvalósításához szükséges hardver- és szoftverfeltételek biztosítva legyenek. 
(Szükséges szoftverfeltételek általában: PHP és MySQL futtatási környezet.) 
 

2.2.5 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 megvalósítása a Vállalkozó megítélése szerint adatbázis támogatást igényel, a 
Megrendelő biztosítja az adatbázis konfigurálásához és hozzáféréshez való lehetőséget is. 

2.2.6 a Weboldal beüzemelése után gondoskodik róla, hogy a tartalmi frissítésekhez 
szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi 
elem a Vállalkozó rendelkezésére álljon. A Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és 
egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik. 
 
2.3 Kivitelezési határidő: 
 
A Vállalkozó 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. 
 
2.4 Vételár 
 
2.4.1 A teljes vételár személyes megegyezés vagy külön szerződés alapján is 
megköttethet. Cégünk alanyi adómentes (0% az ÁFA) 
 
2.4.2 A teljes vételár 30%-át, a megrendelő a Weboldal fejlesztésének elkezdésekor, a 
Vállalkozó által kiállított számla ellenében fizeti a Vállalkozónak. A teljes vételárból 
fennmaradó összeg a következő részletben kerül kifizetésre a munka végeztével, a 
Vállalkozó által kiállított számla ellenében a megjelölt fizetési módon 
(készpénz/átutalás), hacsak szóbeli vagy írásbeli egyéb megegyezés nem történik. 
 
2.4.3 A teljes vételár 70%-át, a megrendelő a Weboldal fejlesztésének befejezésekor, a 
Vállalkozó által kiállított számla ellenében fizeti a Vállalkozónak. A Vállalkozó által 
kiállított számla ellenében a megjelölt fizetési módon (készpénz/átutalás), hacsak szóbeli 
vagy írásbeli egyéb megegyezés nem történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. A fizetés módja 
 
Vállalkozó az elvégzett munkáért a teljes összegű díjazásra jogosult (részletezést ld. a 
2.4 pontban). A fizetés a 2.4 pontban meghatározott módon történik. 
Amennyiben a Weboldal működőképes, megjelenésében, funkcionalitásában és 
szerkezetében a szerződésben lefektetettekhez igazodik, Vállalkozó jogosul a 2.4.3 
pontnak megfelelő összegű számla kiállítására. 
 

4. Garancia és szerzői jogok 
 
Fejlesztők garanciát vállalnak az összes elfogadott specifikációban szereplő funkció 
megvalósításáért és hibamentes működéséért. Vállalják az esetlegesen felmerülő hibák 
díjmentes kijavítását az üzemeltetési szerződés teljes időszaka alatt, de legalább az 
átadástól számított 30 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 fejlesztők 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. 
 
 
 
5. Adatvédelmi kötelezettség 
 
Az általános szerződési feltételek elfogadásával 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. 
 
6. 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 Bács-Kiskun megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
7. Az általános szerződési feltételek érvényessége, határideje 
 
7.1 Jelen szerződési feltételek hivatottak tanúsítani a Felek kölcsönös megállapodását 
annak tárgyával kapcsolatban. 
 
7.2 Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó erre vonatkozólag más szóbeli vagy írásbeli 
megegyezést nem kötött és nem ismer el hivatalosként. 
 
7.3 A Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételek a kölcsönös, írásos beleegyezésük 
nélkül nem változtathatók meg. 
 
7.4 A szerződési feltételek tartalmának nem ismerése vagy hiányos ismerete nem 
mentesít az abban foglaltak betartása alól. 
 
7.5 A szerződési feltételek a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, 
szerződésszerű teljesítéssel automatikusan hatályát veszti. 
 
 


