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Megbízási Szerződés 

amely létrejött 
egyrészről Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
képviseli: Hámori György 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 
adószám: 23088441-2-42 
mint Megbízó 

másrészről a HUAYRA-LOOP Kft. 
képviseli: Tóth András ügyvezető 
székhely: 2233 Ecser, Kálvária utca 31 . 
adószám: 25778148-2-13 
bankszámlaszám: 1171401 3-21356162-00000000 
mint Megbízott 
a továbbiakban együtt: Szerződő Felek 
között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

1 . A szerződés tárgya: Megbízó informatikai rendszerének teljeskörű üzemeltetésével megbízza 
a Megbízottat részletezett feltételek mellett, melyeket az 1. Számú mellékletben 
megfogalmazottak szerint tartalmaznak. Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízást ad 
Megbízottnak rendelkezésre állásra, a 2. Számú mellékletben megfogalmazottak szerint. 

2 .. Megbízott a megbízást ezen megállapodás aláírásával elfogadja. 

3. Szerződő Felek jelen Megbízási Szerződést 2020. november 01 , napjától határozatlan időre 
kötik. Szerzödő A határozatlan idejű szerzödést 90 napos határidővel bármelyik fél külön indoklás 
nélkül írásban felmondhatja. 

4. A Megbízó jogosult Megbízott lényeges szerződéses kötelezettségének súlyos, vagy 
ismételten visszatérő megsértése esetén a. szerződést azonnali hatállyal felmondani. A 
Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízó a 4. pontban 
megjelölt fi zetési kötelezettségeivellegalább 30 napos időtartamra késedelembe esik. 

5. A Megbízó a Megbízott részére az 1 pontban megfogalmazott megbízás ellenértékeként 
számla ellenében havonta 50.000 Ft + ÁFA, azaz ötvenezer forint + ÁFA megbízási díjat fizet, 
átutalásos számla ellenében. Késedelem idejére Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számol fel. 

6. A Megbízó a Megbízott részére az 1 pontban megfogalmazott megbízás ellenértéke nem 
tartalmazza a felmerülő egyéb költségeket, amely eset(ek)ben keletkező kötelezettségeket a 
Megbízó köteles a Megbízottnak számla ellenében készpénzben vagy átutalással megfizetni. 

7. A Megbízott köteles elvégezni - díj ellenében - az utólag megrendelt munkát is, ha annak 
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Felek a pótmunka díjazásában és a 
teljesítéssei felmerülő költségek viselésében előzetesen megállapodnak. 

7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Megbízó részére átadásra 
kerülő, szellemi alkotásokkal kapcsolatos személyhez fűződő jogok mindenkor az alkotás 
előáll ítóját illetik meg. 



8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartás elektronikusan vagy telefonon történik. 
A kapcsolattartás elérhetőségei: 

Megbízó: 

Név: Hámori György 

Telefon: +36 30 515 3105 

Email: info@zugsport.hu 

Megbízott: 

Név: Tóth András 

Telefon: +36 70 904 9692 

Email: huayraloop@gmail.com 

9. A Megbízott a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont alválla lkozó 
igénybevételére jogosult. A Megbízott az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha 
a munkát maga végezte volna. 

1 O. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan , a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben 
tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak telj esítéséről , hanem minden 
olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

11. A jelen Megbízási Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szerződő Feleknek 
törekedniük kell a vita békés, peren kivüli megoldására. Ennek érdekében a Szerződő Felek minden · 
jogvita esetében elsődlegesen egymással egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetés - annak 
kezdeményezésétől számított 15 napon belül - nem járna eredménnyel, a Szerződő Felek 
követeléseiket peres úton érvényesíthetik. 

12. A jelen Megbízási Szerződéssel kapcsolatos minden jogvitára a Szerződő Felek kikölik -
hatáskörtől függően -- a Balassagyarmati Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességét Ezen Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK szabályai 
irányadóak. 

A jelen Megbízási Szerződést a Szerződő Felek elolvasták, megértették, annak tartalmát elfogadták 
és ennek jeléül a Megbízási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező! aláírták. 

Budapest, 2020. október 29. 
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Megbízó 

HUAYRA·LOOP KFT . 
2233 Ecser, Kálvária u. 31. 

~~ 
Megbízott 



A Megbízási Szerződés 
1. Számú melléklete 

A Megbízási Szerződés 1. számú mellékletében megbízott írásban rögzíti a szaigáitatására tett 
ajánlatát. 

Az informatikai rendszer üzemeltetése: 

- Az eddig rendelkezésre álló eszközök folyamatos üzemeltetése. 
- Az új email címek generálása, és az általuk generált e-mail címek további működtetése . 
- A helyi tartalomszolgáltatás online feltöltési, karbantartási lehetőségének biztosítása. 
- Adattovábbítás korszerű biztonságos kommunikációs összeköttetésen (128 bites titkosítás) . 
- Az archiválás rendszerszerű biztosítása valamint az adatok elérhetőségének és integritásának 

biztosítása a diszkek tükrözésével és NAS-ba szervezésével. 
Munkanapokon munkaidőben 9:00-18:00 állandó ügyfélszolgálat rendszer-felügyeleti és 

tartalmi vonatkozásban egyaránt, hibaelhárítás a bejelentést követő hat órán belül. 
- Tűzfalalapú információ védelem. 
- Facebook, illetve egyéb reklám szaigáitatás figyeléslt a zugsport.hu honlapra, fenntartva a helyi 

függetlenséget. 

A honlap általános tartalomszolgáltatása: 

Az általános tartalom szaigáitatás során arra törekszünk., hogy olyan, e lsősorban közérdekű , vagy 
általános érdeklődésre számot tartó híreket, eseményeket, információkat jelen ítsünk meg, 
amelyek az Önök szolgálatásait, rendezvényeik népszerűsítését is megkönnyítik . 

Budapest, 2020. október 29. 



A Megbízási Szerződés 
2. Számú melléklete 

A Megbízási Szerződés 2. számú mellékletében megbízott írásban rögzíti a rendelkezésre 
állásra tett ajánlatát. 

A rendelkezésre állásfeltételei, és díjai: 

Munkanapokon munkaidőben 9:00-18:00 állandó ügyfélszolgálat rendszer-felügyeleti és 
tartalmi vonatkozásban egyaránt azonnali telefonos szóbeli segítségnyújtást, tanácsadást, 
helyszíni hibaelhárítás! pedig a bejelentés! követő nyolc órán belül, de legkésőbb a 
következő munkanapon. 
Az alapdíj tartalmazza, nyolc óra távoli munkavégzésben történő fe ladatmegoldást is. 
Az alapdfjon felüli díjak munkanapokon: 

o Kiszállási díj: 2.500 Ft+ ÁFA. 
o Távoli munkavégzés: 4.000 Ft+ ÁFAJóra 
o Helyszíni munkavégzés: 5.500 Ft+ ÁFAJóra 

Az alapdijon felüli díjak munkaszüneti és ünnepnapokon: 
o Kiszállási díj: 3.500 Ft+ ÁFA. 
o Távoli munkavégzés: 5.500 Ft+ ÁFAJóra 
o Helyszíni munkavégzés: 8.500 Ft+ ÁFAJóra 

Az alapdijon felüli óradíj félórás időintervallumonként kerül elszámolásra. 

Budapest, 2020. október 29. 




