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Netteszt Informatikai Kft. 
Cím: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2. 

Tel.: 06-1-445-0999 
Mobil: +36-70-419-2199 

Fax: 06-1-445-0998 

E-mail:info@netteszt.hu 

Bankszámlaszám: 16200168-11527516 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről a NETTESZT Informatikai Kft. (2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2.) a 

továbbiakban Vállalkozó, valamint a Megrendelő között, melynek adatai: 

 

Megrendelő teljes/cég neve:  

Megrendelő számlázási címe:  

Megrendelő értesítési címe:  

Adószám / személyi ig. szám:  

Képviselő neve:  

Képviselő telefonszáma:  

Képviselő e-mail címe:  

Fizetési mód: 

(megfelelő aláhúzandó) 
Banki átutalás / Készpénz / Postai utalvány 

Bankszámla szám:  

 

1. A szerződés tárgya 

 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbiakban részletesen meghatározott 

szolgáltatás(ok) teljesítését: 

 

……………………………………………………………………………………..............  

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………............... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………............... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………............... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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2. Vállalkozó kötelezettségei 

 

2.1. A vállalkozó köteles a Megrendelő részére a vállalt szolgáltatás(oka)t a jelen  

szerződésben  kikötött teljesítési határidőre elvégezni, amennyiben a Megrendelő által a 

Vállalkozó részére biztosított alapanyagok rendelkezésre állnak. Az alapanyagok 

Megrendelő általi késedelmes átadása esetén, a teljesítési határidő a Megrendelő 

késedelmének idejével meghosszabbodik. 

2.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a 1. pontban meghatározott szolgáltatások teljesítése 

érdekében úgy jár el, ahogy a Megrendelő által a vállalt feladatok tartozó pontos 

specifikáció alapján elkészítendő internetes honlap megalkotásához a Vállalkozótól 

általában elvárható.  

2.3. A Vállalkozó az elkészített internetes oldalt digitális adathordozón adja át a 

Megrendelőnek, vagy a jelen szerződés mellékletét képező ütemterv szerint feltelepíti a 

felek által előzetesen egyeztetett tárterületre. 

2.4. A vállalkozási díj tartalmazza a készítendő internetes oldal tartalommal való feltöltését, 

egyszeri alkalommal, a honlap átadása előtt, amennyiben az nem haladja meg a 12-es 

betűméretű, húsz A4-es oldalnyi szöveg mennyiséget. Az ezt meghaladó oldalak 

feltöltésének díja 5 000 Ft /óra + ÁFA, mely a jelen szerződésben foglalt vállalkozási 

díjon felül fizetendő. A honlap Megrendelő által történt átvételét követően adatfeltöltést 

(szöveg, kép, hang, video stb.) szintén külön díj ellenében vállalunk! 

 

3. Megrendelő kötelezettségei 

 

3.1. Megrendelő a szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatás(ok)hoz szükséges 

alapanyagokat, a feladatok részletes műszaki specifikációját, a teljesítéssel kapcsolatos 

utasításait a Szerződés aláírásától számított (3) napon belül a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja az alábbi formátumokban: 

Szövegek: txt.doc formátumban; 

Képek: tif, gif, eps, ai, psd, pdf formátumban; 

Táblázatok: xls formátumban. 

3.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt internetes oldalhoz fűződő vagyoni 

jellegű szerzői jogokat a Vállalkozó a teljes vállalkozási díj megfizetésével egyidejűleg 

ruházza át a Megrendelőre.  

3.3. A Megrendelő vállalja, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges olyan kérdéseket, 

amelyekben a Vállalkozó nem kompetens három munkanapon belül megválaszolja. A 

Megrendelő késedelméből eredő következményekért a Vállalkozó nem felel, továbbá ha 

a Megrendelő a három munkanapos határidőt elmulasztja, a Vállalkozó jogosult a 

(rész)feladatot a Megrendelő által előzetesen megadott specifikáció szerint elvégezni. 

3.4. A vállalkozási díj tartalmazza a készítendő internetes oldal tartalommal való feltöltését, 

egyszeri alkalommal, a honlap átadása előtt, amennyiben az nem haladja meg a 12-es 

betűméretű, húsz A4-es oldalnyi szöveg mennyiséget. Az ezt meghaladó oldalak 

feltöltésének díja 5 000 Ft / óra + ÁFA, mely a jelen szerződésben foglalt vállalkozási 

díjon felül fizetendő.  

 

4. A teljesítési határidő 

 

A várható kezdés határideje: 

A teljesítés részhatáridő 

A teljesítés véghatárideje: 

A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre. 
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5. A teljesítés elfogadása, fizetési feltételek 

 

Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozó részére az alábbiak szerint köteles megfizetni: 

Szolgáltatás megnevezése Vállalkozási díj (nettó) 

Teljes nettó összeg  

Előleg számla 

(teljes nettó vállalkozási díj 50%-a)   

 

Végszámla 

(a teljes számlából az előleg kifizetése után 

fennmaradó vállalkozási díj) 

 

* A fenti díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.  

* A menet közben felmerülő egyéb indokolt költségek a végszámla összegét növelik, ezen összegek 

számlázása a Megrendelővel történő tételes elszámolás alapján történik. 

5.1. A jelen szerződés szerinti szolgáltatás(ok) teljesítése az előleg Megrendelő általi 

kifizetését követően kezdődik meg.  

5.2. A Megrendelő a szolgáltatás elfogadásáról az átadástól vagy telepítéstől számított (5) 

munkanapon belül köteles nyilatkozni. A nyilatkozat megtételére a Megrendelő alábbi 

képviselője jogosult:............................................................................................................. 

Ha a Megrendelő az elfogadásra nyitva álló határidő alatt nem nyilatkozik, a 

szolgáltatást elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Megrendelő az átadott anyagokat 

javításra visszaadja, a javításra megfelelő határidőt kell tűzni. 

5.3. A kijavított anyagok elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására az 5.2-

es pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5.4. Ha a Vállalkozó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre nem végzi 

el, a Megrendelő a szerződéstől díjfizetés nélkül elállhat. 

5.5. A Vállalkozó a teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult …………… Ft+ÁFA 

azaz ……………………………… forint vállalkozási díjról a számlát  kiállítani. A 

végszámlán megjelenő, még fizetendő összegnél, a résszámlák adatainak feltüntetése 

mellett, jóváírásra kerül a résszámlák értéke.  

5.6. A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon 

belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó 16200168-11527516 számú 

bankszámlájára. 

5.7. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles a mindenkori törvényes késedelmi 

kamatot Vállalkozó részére megfizetni. 

5.8. A vállalkozási díj tartalmazza a készítendő internetes oldal tartalommal való feltöltését, 

amennyiben az nem haladja meg a 12-es betűméretű, húsz A4-es oldalnyi szöveg 

mennyiséget. Az ezt meghaladó oldalak feltöltésének díja 5 000 Ft / óra + ÁFA, mely a 

jelen szerződésben foglalt vállalkozási díjon felül fizetendő.  

 

6. Felelősség, lehetetlenülés 

 

6.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítási jog azonban 

nem terjed ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé a 

Vállalkozó számára. 

6.2. A mennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad a 

Vállalkozónak, erre a Vállalkozó köteles írásban figyelmeztetni. Amennyiben a 

Megrendelő a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére az adott utasítást fenntartja, a 

Vállalkozónak jogában áll a megrendelést elutasítani, vagy a munkát a Megrendelő 

kockázatára elvégezni. 

6.3. Amennyiben jelen szerződés alapján megrendelt szolgáltatás elvégzése lehetetlenné 

válik, az alábbi szabályok érvényesek a Felek egymás közötti viszonyában: 

- abban az esetben, ha a munka elvégzése olyan okból válik lehetetlenné, 

amelyért egyik fél sem vagy mindkét fél felelős, akkor a Vállalkozót a 
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lehetetlenné válásig elvégzett munka után az arányos vállalkozási díj és 

költségek illetik meg; 

- abban az esetben, ha a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merül 

fel, a Vállalkozó sem a vállalkozási díjra, sem a költségeire nem tarthat igényt; 

- abban az esetben, ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merül 

fel, a Vállalkozót a teljes vállalkozási díj megilleti. 

 

7. Elállás a szerződéstől 

 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés értelmében jogosult rész-számlát benyújtani és a 

Megrendelő valamely rész-számlát, az erre irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételét 

követő (8) napon belül sem egyenlíti ki, a Vállalkozó a késedelem jogkövetkezményeinek 

érvényesítésén túlmenően jogosult a szerződéstől elállni. 

 

8. Titoktartás 

 

Felek jelen szerződés alapján és az abban foglaltak teljesítése során egymás üzleti 

tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutott bármely tényt, adatot, információt - 

ideértve a jelen szerződésben foglaltakat is - kötelesek üzleti titokként kezelni. 

Ezen információkat és adatokat nem szolgáltatják ki harmadik személyek részére, azokat nem 

használják fel és azokkal a másik fél sérelmére nem élnek vissza. Amennyiben bármelyik fél 

ezen kötelezettségét megszegi, úgy köteles a másik fél ebből eredő teljes kárát megtéríteni. 

 

9. Alkalmazandó jogszabályok 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény, az ott nem szabályozott kérdésekben pedig a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 

10. Záró rendelkezések 

 

Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során 

együttműködnek, kölcsönösen tájékoztatják egymást a szerződés teljesítéséhez szükséges 

körülményekről. 

A felek arra felhatalmazott képviselői jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt aláírták. 

 

 

................................................, 201………….................. 

 

 

 

 

…………………………………..    Netteszt Kft.    

Megrendelő       Vállalkozó 

Képviseli:  Képviseli: Varga Zsolt 

Beosztás:  Beosztás: ügyvezető 

 

 

 




