MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Székhely:
Képviseli:
mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
és másrészről a
Castrum Network Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-887474
Bankszámlaszám: 12083002-00173916-00100008
Képviseli: Sinkó Zoltán
mint cég (a továbbiakban: Cég; az Önkormányzat és a Cég bármelyike:
Fél vagy együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1.1. A Cég díjmentesen át- és teljes körű használatába adja az
Önkormányzat részére az önkormányzati honlap megvalósításához
szükséges szoftvert (a továbbiakban: Honlap készítő szoftver).
1.2. A Cég át- és teljes körű használatába adja az Önkormányzat részére
– a 2005. évi XC. törvény, illetve a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet által
előírt – a közadatok elektronikus közzétételére vonatkozó kötelezettség
teljesítését segítő szoftvert. A szoftver által biztosíthatók a 305/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet alapján meghatározott leíró adatok az egységes
közadatkereső rendszer számára (a továbbiakban: Közadat megjelenítő
szoftver, a Honlap készítő szoftver és a Közadat megjelenítő szoftver
együttesen: Szoftverek).
1.3. A Szoftverek átadása nem képezi az adattárak, a tartalom feltöltését,
szerkesztését.
1.4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Szoftverek bármilyen módon
történő használatával, kötelező érvénnyel vállalja a jelen Megállapodás
feltételeit a mellékelt szoftvertermékekre. Ezen termékek tartalmazhatják
a kapcsolódó szoftverelemeket, adathordozókat, nyomtatott anyagokat
vagy elektronikus dokumentációt (a továbbiakban: Szoftverek).
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1.5. A Szoftverek a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények,
valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme
alatt áll. Önkormányzat a Szoftverek átvételével a használati jogot szerzi
meg, nem a szellemi termék tulajdonjogát. A Szoftverek, illetve
valamennyi másolataira vonatkozó összes jogcím, - beleértve, de erre
nem korlátozva a szerzői jogokat - a Cég tulajdona. Az összes, jelen
Megállapodásban kifejezetten nem átengedett jogot a Cég fenntartja.
2. A CÉG KÖTELEZETTSÉGEI
2.1. A Cég kötelessége – a Szoftverek átadásakor – az önkormányzati
„superadmin” létrehozása.
2.2. A Cég biztosítja a Közadat megjelenítő szoftverrel keletkezett
adatokhoz szükséges tárhelyet.
2.3. A Cég hivatali munkaidőben telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, a
Szoftverek használatának támogatása céljából.
2.4. A Cég elvégzi a szükséges szoftverfrissítéseket.
2.5. A Cég kijelenti, hogy a Közadat megjelenítő szoftverben az
Önkormányzatok által felvitt közérdekű adattartalmat nem módosítja.
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Az Önkormányzat a Megállapodás fennállta alatt jogosult használni a
Szoftvereket.
3.2. Az önkormányzati „superadmin” az önkormányzat által használt
Szoftverek felett teljes adminisztrációs jogosultsággal rendelkezik:
„adminokat” tud felvenni, jogosultságokat tud beállítani.
3.3. Az Önkormányzat a Közadat megjelenítő szoftver és a hozzá
kapcsolódó szolgáltatásokért a jelen Megállapodás 6. pontjában
meghatározott díjat köteles megfizetni.
3.4. Az Önkormányzat köteles a Szoftverek használatát biztosító
jogosultságokat gondosan megőrizni. Minden ebből eredő kár az
Önkormányzatot terheli.
4. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
4.1. A Cég nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen
kárért, mely a Szoftverek használatából vagy esetleges gátolt
működéséből ered.
4.2. A Cég felelőssége a jelen Megállapodásban foglaltakra korlátozódik.
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4.3. A Céget sem a Szoftverekbe feltöltött információkért, tartalomért,
sem a Szoftverek tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért felelősség
nem terheli.
Tekintettel arra, hogy a Cég sem a Szoftverek tartalmi kialakítására, sem
a későbbi működtetésére Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül
befolyással nem bír, valamint arra sem, hogy a weben a jelen
Megállapodás aláírásakor általánosan elfogadott műszaki standardok
szerint biztonságos adminisztratív oldalon (SSL, https://) történik a
Szoftverek tartalmának módosítása.
4.4. A Céget a Szoftverek biztosításán túl, semmilyen – a jelen
Megállapodás 1.2. pontjában hivatkozott jogszabályokban meghatározott
– a közadatok elektronikus közzétételére vonatkozó kötelezettség nem
terheli.
5. KAPCSOLATTARTÓK
5.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket
jelölik ki:
5.1.1. Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó személy:
Név:
Tel.:
Fax:
E-mail:
5.1.2. A Cég részéről kapcsolattartó személy:
Név: Sinkó Zoltán
Tel.: 06 21 2000 595
E-mail: kozadat@castrumnetwork.hu
6. DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. A Céget a jelen megállapodás szerinti feladatainak szerződésszerű
teljesítésért a 6.2. pont szerinti díjazás illeti meg:
6.2. Önkormányzat köteles Cég részére minden hónapra vállalkozói
díjként mindösszesen ……………………Ft + ÁFA összeget megfizetni.
6.3. Jelen Megállapodás 6.2. pontjában meghatározott díj az alábbiak
szerint esedékes (a választott mód aláhúzandó):
- havonta, utólag a tárgyhót követő hónap 10. napjáig
- negyedévente előre, az első tárgyhó 15. napjáig
- félévente előre, az első tárgyhó 15. napjáig
- évente előre, az első tárgyhó 20. napjáig
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6.4. A számlák címzettje:
6.5. A fizetés a Cég számláján feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámú
számlájára átutalással történik.
7. TITOKTARTÁS
7.1. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás és az annak
teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó
minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat)
amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő
megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági
vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet
jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Felek üzleti titkát
képezik.
8. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
8.1. A jelen Megállapodás az azt utóbb aláíró Fél aláírásának napján lép
hatályba, és azt a Felek határozott időre, a jelen szerződés aláírását
követő ……………………………………………………………………………………………………………
időtartamra kötik. A határozott időtartam lejártát követően a
Megállapodás határozatlan idejűvé alakul át, amennyiben megszüntetését
valamelyik Fél a határozott időtartam lejártát megelőzően legalább egy
hónappal nem kezdeményezte.
8.2. Jelen szerződés megszűnik, ha
a, a határozatlan idejűvé átalakult Megállapodást, valamelyik Fél 30 napos
határidővel megszünteti
b, azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
c, valamelyik fél azonnali hatályú (rendkívüli felmondással) él,
8.3. Bármelyik fél jogosult írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondani a jelen szerződést súlyos szerződésszegés esetén (rendkívüli
felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha valamelyik fél a jelen
szerződésből származó lényeges kötelezettségét megszegi.
8.4. A Megállapodás megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 8
napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A pénzügyi rendezést
követően Cég köteles az általa tárolt adatokat adathordozón az
Önkormányzatnak eljuttatni. Az Önkormányzat az átvétel után 5 napon
belül köteles meggyőződni, hogy az adatok maradéktalanul megvannak-e
és megfelelő állapotban vannak-e, továbbá köteles erről nyilatkozatot
tenni. Az Önkormányzat az adatok megfelelő átvétele után további
igénnyel nem élhet Céggel szemben.
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8.5. Amennyiben bármelyik Fél jelen szerződést az itt rögzített
szabályokkal ellentétes módon szünteti meg, úgy köteles a másik fél ebből
eredő kárát és a kár csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges
minden költségét megtéríteni.

8.6. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Cég a jelen
Megállapodást
felmondhatja,
és
a
további
szoftverhasználatot
megtilthatja, amennyiben az Önkormányzat a jelen Megállapodásban
foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben az
Önkormányzat használati joga megszűnik.
9. IRÁNYADÓ JOG
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyar
Köztársaság hatályos jogszabályainak – különösen a Ptk. – rendelkezései
az irányadók.
10. DÖNTES VITÁS ÜGYEKBEN
Az Önkormányzat és a Cég törekszik arra, hogy a Megállapodással
kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket
elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezze. Ha a tárgyalások
kezdetétől számított ésszerű határidőn belül az Önkormányzat és a Cég
nem képesek békés úton megoldani a Megállapodás kapcsán jelentkező
vitás kérdéseket, Bíróság bevonásával rendezik.
11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.1. Az Önkormányzat a Honlap készítő szoftvert a Közadat megjelenítő
szoftver Önkormányzat által történő igénybevételéig használhatja
ingyenesen.
11.2. A Megállapodás és minden más ezzel kapcsolatos dokumentum,
valamint a Megállapodás teljesítésének nyelve a magyar.
11.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást aláíró képviselőik
jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen Megállapodás
aláírásához szükséges felhatalmazással, továbbá az ügydöntő szerveik
hozzájárulásával bírnak a jelen Megállapodás megkötéséhez.
11.4. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen
Megállapodás feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen
Megállapodásban meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás
gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyan annak a feltételnek a
jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le
fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen Megállapodásból
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fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
11.5. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megállapodás aláírását
követően a Cég referenciaként az Önkormányzatra – a név és amennyiben
szükséges a kapcsolattartó személyének feltüntetésével – hivatkozzon.
Egyebekre a Cég az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
jelen Megállapodással kapcsolatban nem hivatkozhat.
A jelen Megállapodás 6 számozott oldalból áll, és két egymással teljesen
azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek
képviselői kézjegyükkel láttak el, és amelyből a Feleket egy-egy példány
illeti meg.

A Felek a jelen Megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírják.

Sümeg, 2008. …………………………

……………………………

……………………………
Castrum Network Kft.

„Önkormányzat”

„Cég”
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