Honlap készítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
A MATEJANO Bt. (cg. 13-06-063404, adószám: 28340405-1-13, székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 266. 20.ép.2. )
mint Vállalkozó, az alábbi feltételek szerint vállalja egyéni internetes oldalak kialakítását Megrendelői részére:
I. Alapfogalmak:
1. Adatbázis: azonos tulajdonságú, többnyire strukturált adatok összessége, amelyet egy tárolására, lekérdezésére és
szerkesztésére alkalmas szoftvereszköz kezel.
2. Arculattervezés: az egyéni internetes oldal megjelenítéséhez szükséges színek kiválasztása, az oldalon megjelenő
grafikai elemek (gombok, ikonok, piktogramok, háttérképek, menürendszer) megtervezése, az oldalon megjelenő
betűtípusok kiválasztása, a grafikai elemek elrendezésének megtervezése, igény esetén logó, embléma tervezése.
3. Domain név: az interneten használt, a számítógépek, ill. internetes oldalak azonosítására szolgáló név. A Domain
név internetes rendszerben való létrehozása a Domain regisztráció. A regisztráció alapvető feltétele, hogy a
regisztrálni kívánt név szabad legyen.
4. Egyéni internetes oldal: olyan internetes oldal, melynek tartalma a Megrendelő által kért/megjelölt internetcímen a
világhálón egy böngészőprogram segítségével megjeleníthető, a Megrendelő kérésére és igényei szerint kialakított
arculattal rendelkezik, valamint funkciói és működése a Megrendelő kérésére és egyedi igényeinek megfelelően van
kialakítva.
5. Forráskód: az oldalrendszert működtető számítógépes program valamely programozási nyelven vagy nyelveken a
honlap készítője által létrehozott eredeti kód, mely a honlap készítőjének tulajdonát képezi.
6. Forráskód felhasználója: az a természetes vagy jogi személy, akit a jogtulajdonos, azaz a honlap készítője
felhatalmaz arra, hogy az internetes oldalrendszer forráskódját saját vagy harmadik fél szerverszámítógépén
használja.
7. A forráskód használata: a jelen szerződés szerint a forráskód használatának célja kizárólag az, hogy a
felhasználó által létrehozott tartalmat megjelenítse az interneten.
8. A honlap készítője: az a személy, akit a Vállalkozó megbíz a honlap programkódjának elkészítésével, valamint a
kapcsolódó munkálatok elvégzésével, koordinálásával.
9. Kapcsolattartó személy: az a személy, akit a Megrendelő felhatalmaz arra, hogy a nevében a honlap készítőjével
kommunikáljon, a munkával kapcsolatban instrukciókat adjon, és a felmerülő kérdésekben döntéseket hozzon. A
kapcsolattartó személy nevét a felek a megrendelőlapon rögzítik.
10. Megrendelőlap: rögzíti az egyéni internetes oldal Megrendelő által kért funkcióit, működését, a kiválasztott
arculattervet, a díjazást és annak ütemezését. A megrendelőlap aláírásával a felek jelen szerződést elfogadják.
11. Programozás: az oldalrendszer működtetését végző programkód írása, módosítása a Megrendelő által a
megrendelőlapon rögzített technikai leírás szerint. A programozási munkaszakaszba tartozik az arculatterv alapján;
a képernyőn megjelenő elemek számítógépes kivitelezése, az arculati elemek és a programkód összeépítése.
12. Szerver: az oldalrendszer működését biztosító, a világhálóra közvetlenül és állandó, szélessávú hálózati
kapcsolattal csatlakozó számítógép.
13. Tartalom: szövegek, képek, hangok, zene, vagy bármely más adat, amelyet a Megrendelő hozott létre azzal a
szándékkal, hogy azt az egyéni internetes oldalon megjeleníti. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az
oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írott forráskódja.
14. Tárterület: a szerveren a tartalom és a működést biztosító programok tárolására biztosított hely.
II. Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése:
1. A honlap készítője kiköti, hogy kizárólag a Megrendelő által kijelölt és a megrendelőlapon rögzített kapcsolattartó
személytől fogad el instrukciókat a munka tárgyára vonatkozóan. A honlap készítője vállalja, hogy a kapcsolattartó
személlyel egyeztet a felmerülő kérdésekben, és őt informálja a munkafolyamatokról. A honlap készítője kiköti,
hogy sem a munkafolyamatok közben, sem pedig az átadás-átvételkor nem fogad el instrukciókat vagy minőségi
kifogásokat más személyektől.
2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a megrendelőlap a honlap készítőjével személyesen
folytatott megbeszélés alapján készült, és annak tartalma teljes mértékben megegyezik a Megrendelő által kért és
elvárt műszaki tartalommal.
3. A honlap készítője ellenőrzi, hogy a Domain név regisztrálható-e, és nem ütközik-e egyéb jogszabályba. Ha
regisztrálható; a honlap készítője vállalja az egyéni oldalrendszerhez tartozó nevek regisztrációjának ügyintézését a
VERSANUS Kft-nél (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.). A regisztráció díja, valamint a fenntartási
költségek a Megrendelőt terhelik.
4. A honlap készítője a VERSANUS Kft. által üzemeltetett szerveren elkészítteti a működéshez szükséges
környezetet, mely a megfelelő tárterületből, adatbázis területből, és az ezeket felügyelő és adminisztráló szerver
oldali szoftverekből áll. A fenntartási költségek a Megrendelőt terhelik.

MATEJANO Bt., Szigethalom

Oldal: 1

Honlap készítésére vonatkozó általános szerződési feltételek

5.

Az egyéni internetes oldal arculattervezése: Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megrendelőlapon
rögzítettnél több változtatást vagy módosítás készítését kéri, a honlap készítője jogosult az előzetesen rögzített
díjazás mértékét növelni. Az újabb vázlatok készítése előtt a megrendelő és vállalkozó egyeztetnek a készítendő
arculat kivitelezéséről és a díjazásról.
6. Megrendelő elfogadja, hogy a végleges arculatterv elfogadása után a megrendelő a honlap készítőjét külön
munkadíj megfizetése nélkül nem kötelezheti az arculatterv módosítására, vagy a munka közben a megrendelő a
honlap készítője részére átadott új arculati elemek felhasználására.
7. Megrendelő elfogadja, hogy számítógépes megjelenítő eszközök (monitorok, projektorok, nyomtatók) színkezelési
technológiája miatt a kiválasztott színek látványa a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön.
8. A honlap készítője vállalja, hogy a szerződés mellékletét képező megrendelőlap szerint, a rendelkezésre álló
alapanyag alapján, elkészíti az egyéni internetes oldal arculatát képernyőn megtekinthető formában, és erről
rendszeresen egyeztet a Megrendelővel.
9. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer
elkészülése előtt a megrendelőlaptól vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni
internetes oldalon elhelyezni, ennek díjazása nem képezi jelen szerződés tárgyát. Ennek a munkának a díjazásáról a
vállalkozó és a Megrendelő külön egyeztetnek.
10. A honlap készítője az oldalrendszer szoftverének szerzői jogát fenntartja!
III. Garanciális feltételek:
1. A honlap készítője kötelezi magát, hogy a programozási hibákat az átadást követő 365 napon át térítésmentesen
kijavítja. Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely az oldalrendszer rendeltetésszerű használatát
akadályozza. Ide értendőek az adatbiztonsággal kapcsolatos hibák is, illetve azok a hibák, amelyek az oldal
látványának minőségromlását eredményezik.
2. A programozási hibák kijavítását a honlap készítője a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles
megkezdeni.
3. A honlap készítője nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt
működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője), vagy a honlapot megtekintő internet kapcsolat
szolgáltatójának a hibájából erednek.
4. A honlap készítője nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő
böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működéséből erednek.
5. A Megrendelő által az oldalrendszeren megjelenített tartalomért (képek, szövegek, hangfájlok) a honlap készítője
nem vállal jogi felelősséget - akkor sem, ha azt a Megrendelő megbízásából ő helyezte el ott.
6. Többnyelvű honlap esetén a tartalmi rész fordításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A honlap készítője a
rendelkezésére bocsátott fordításokat a tőle elvárható gondossággal köteles elhelyezni az oldalakon.
7. A honlap készítője nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló
műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért. Ennek előfordulása esetén a megrendelő nem léphet fel kártérítési
igénnyel a honlap készítőjével szemben. A megrendelő a megrendelőlapon feltüntetett igénye esetén, a honlap
készítője vállalja az oldalrendszer és a hozzátartozó adatbázis alkalmankénti biztonsági mentését díjazás ellenében.
8. A honlap készítője nem vállal felelősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező következményes károkért.
9. A honlap készítője hibás teljesítésből csak kizárólag rá felróható okból vállalja kártérítési igény kielégítését.
Kártérítés csak akkor kérhető, ha a honlap készítője a garanciális javítást megtagadja. Garanciális idő után
kártérítési kötelezettség nem keletkezhet, mértéke a Vállalkozónak kifizetett díjat nem haladhatja meg.
10. A honlap készítője nem vállal felelősséget a jogszabály változások miatt szükségessé váló módosítások
elmaradásáért, kivéve, ha azt a Megrendelő külön jelezte felé, és annak elkészítésére megállapodás született.
IV. Teljesítés, határidők, számlázás, fizetés:
1. Megrendelő elfogadja, hogy a megrendelőlapon vállalt munkálatok teljesítési határideje módosulhat, amennyiben az
arculattervezési vagy a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülése előtt, a
megrendelőlapon rögzített feltételektől eltérő számú egyeztetést, arculatterv-vázlatot, vagy a megrendelőlapon
rögzítettektől vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon
elhelyezni.
2. Az oldalrendszer elkészülése után átadás-átvétel történik, melynek keretében a honlap készítője részletesen
bemutatja az oldalrendszer használatát Megrendelő megbízottja számára, és megrendelő aláírásával igazolja, hogy
az oldalrendszer megfelel a megrendelőlapon leírt követelményeknek és/vagy elvárásainak.
3. Jelen szerződés keretében a megrendelő vállalja, hogy az oldalrendszer ellenértékét képező összeget a Vállalkozó
részére az átadást követően 8 munkanapon belül kifizeti. A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással.
4. A megrendelő vállalja, hogy a további munkadíjakat a megrendelőhöz postán, e-mail-ben vagy személyesen
eljuttatott díjbekérők alapján készpénzben kifizeti vagy a Vállalkozó bankszámlájára átutalja, legkésőbb a munka
átadásától számított 8 munkanapon belül. A Vállalkozó a díj megérkezése napján számlát állít ki arról.
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Nagyobb terjedelmű projektek, felhasználói programok vagy egyéb okokból igény szerint lehetőség van a honlap
készítés vagy egyéb munka részletekben történő kifizetésére. Ebben az esetben a megrendelő és a honlap készítője
egyeztetnek a munka fázisairól. A részletfizetés az elvégzett és a megrendelő által jóváhagyott munkafázis után
történik. Az előre meghatározott munkafázisok végeztével a honlap készítője bemutatásra bocsátja a megrendelő
számára az elvégzett munkát. Ha a megrendelő megfelelőnek találja, egy munkafázis elfogadását igazoló
nyilatkozat aláírásával igazolja a honlap készítőjének, hogy az elvégzett munka megfelel a megrendelő elvárásainak
és kérésének
A megrendelő vállalja, hogy ennek a nyilatkozatnak az aláírása után 8 napon belül a megállapodott összeget a
Vállalkozó számlájára vagy személyesen eljuttatja.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás esedékes ellenértékének késedelmes kifizetése esetén
a honlap készítő jogosult a megrendelőt 8 napos határidő kitűzésével felszólítani, s annak eredménytelen elteltét
követően a honlap készítője időlegesen vagy véglegesen leállíthatja a szolgáltatást vagy az oldalrendszer internetes
megjelenését.

V. Szerzői jog védelme:
1. A forráskód létrehozója a honlap készítője, tehát a forráskód Máté János szellemi terméke. Mint ilyent, a
forráskódot a szerzői jog védi. A honlap készítője minden jogot fenntart magának a forráskóddal kapcsolatban, tehát
a forráskód jogtulajdonosa Máté János (MATEJANO Bt., tulajdonos, képviselő).
2. Az adatbázisok tartalma a Megrendelő tulajdona. Az ebben szereplő adatok jogszerű és biztonságos kezeléséről a
Megrendelő köteles gondoskodni.
3. Amennyiben a Megrendelő az internetes oldalrendszer üzemeltetési szolgáltatását más szolgáltatóra akarja bízni, a
jelen szerződés keretében, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel a jogtulajdonos írásbeli engedélyt, használati
jogot adhat a Megrendelő számára a forráskód használatára az alábbiak szerint:
A jogtulajdonos kifejezett és írásbeli felhatalmazása nélkül a forráskódot teljes egészében és részleteiben is tilos:
felhasználni, módosítani, elektronikusan vagy más formában lemásolni, elektronikusan vagy más formában
sokszorosítani, átadni, ellenszolgáltatás fejében bérbe adni, eladni, elemezni.
4. A jelen szerződés feltételei a Megrendelő bármely megbízottjára is érvényesek.
5. A forráskód használati joga kizárólag az egyéni szerződésben rögzített honlap készítési díj, vagy annak az elvégzett
programozási munka készültségével arányos összegének a megrendelő által a Vállalkozó részére történő
kifizetésétől érvényes.
6. A Megrendelő vállalja, hogy a forráskóddal kapcsolatos korlátozásoknak eleget tesz, és azokat a forráskódhoz
hozzáférő természetes és/vagy jogi személyekkel is betartatja.
7. Harmadik fél által TILOS jelen szerződésben rögzített forráskód részleteinek vagy egészének felhasználásával a
Megrendelő és a honlap készítőjének egyhangú írásbeli hozzájárulása nélkül internetes oldalrendszert készíteni,
illetve üzemeltetni - akár üzleti, akár nonprofit céllal (jogszerűtlen felhasználás esete).
8. TILOS a Megrendelő és a honlap készítőjének egyhangú hozzájárulása nélkül egy harmadik fél internetes
oldalrendszerében jogszerűen használt forráskódot e szerződésben rögzített honlap tartalmán károkozási, vagy
adatlopási céllal felhasználni (rosszindulatú felhasználás esete).
9. A jogszerűtlen illetve rosszindulatú felhasználás megakadályozására mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó köteles
tőle telhetően minden műszaki, adminisztratív illetve jogi megoldást felhasználni.
VI. Szerződés érvényessége, határideje:
1. Jelen szerződés a megrendelőlap aláírásával lép érvénybe.
2. Jelen szerződés határozatlan időre szól.
3. Jelen szerződést a Vállalkozó honlapján (http://www matejano.com) nyilvánossá teszi. Vele szerződő Megrendelői
részére igény szerint kinyomtatva is biztosítja.
4. Az e Szerződésben biztosított jogok megléte és gyakorlása nem tehető függővé semmiféle alaki követelmény
betartásától.
VII. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, vagy valamelyik fél általi felmondással. A szerződést
felmondani 30 napos határidővel lehet, de a Megrendelő részéről ez a határidő csak az egyéni oldalrendszer
elkészítésének arányos ellenértéke megfizetése után kezdődik.
2. Ha a szerződés bármilyen okból megszűnik, a programok forráskódja továbbra is a honlap készítőjének
jogtulajdonát képezi.
3. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a szerzői jogi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Szigethalom, 2019. március 20.
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