
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSKÖTÉS

1.1. Szerződés tárgya

A  jelen  AÁ ltalaános  Szerzoő deási  Felteá telek  (tovaábbiakban:  AÁ SZF)  tartalmazza  a  Moringo  Kft.
(tovaábbiakban:  Szolgaá ltatoá )  aá ltal  nyúá jtott  szolgaá ltataá sok  (tovaábbiakban:  Szolgaá ltataá sok)
igeánybeveáteleáre vonatkozoá  felteá teleket.

1.2. Szolgáltató

Ceágneáv: Moringo Kft.
Szeákhely: 6723 Szeged, Roá kúsi Krt. 72.
Ceágjegyzeákszaám: 06-09-012300
Adoá szaám: 14261882-2-06
Koö zoö sseági adoá szaám: HU14261882
Keápviseli: Búő te Zsolt (úö gyvezetoő )
Telefon: +36 1 445 31 21
E-mail: info @ moringo.hú
Nyilvaántartaá sban bejegyzoő  hatoá saá g neve: Szegedi Toö rveányszeák Ceágbíároá saá ga

1.3. Megrendelő

Megrendeloő nek (tovaábbiakban: Megrendeloő ) az a termeászetes vagy jogi szemeá ly tekinthetoő ,
aki  a  gazdasaági  vagy szakmai  teveákenyseági  koö reán  belúö li  ceá lboá l  igeánybe  veszi  a  Szolgaá ltatoá
szolgaá ltataá sait eás valamelyik formaában jogviszony joö n leá tre koö zte eás a Szolgaá ltatoá  koö zoö tt.

1.4. A Moringo Kft. szolgáltatásai

1.4.1. Arcúlattervezeás, online eás offline grafikai tervezeás
1.4.2. Web fejleszteás
1.4.3. Szaámíátoá geápes programozaás, egyedi szoftverfejleszteás
1.4.4. PR eás marketing kommúnikaá cioá . Reklaám- eás Meádiaúö gynoö kseági teveákenyseág
1.4.5. Online marketing kommúnikaá cioá s szolgaá ltataá s
1.4.6. Social media marketing szolgaá ltataá s

1.5. Értesítések

EÁ rtesíáteási  cíámnek/e-mailnek tekintik  felek Szolgaá ltatoá  tekinteteáben –  amennyiben az adott
szerzoő deás  vagy  megrendeleás  maá st  nem  tartalmaz  –  a  jelen  AÁ SZF-ben  megjeloö lt  eá rtesíáteási
cíámet/e-mail cíámet: info@moringo.hú, Megrendeloő  tekinteteáben pedig az adott szerzoő deásben,
megrendeleásen megjeloö lt eá rtesíáteási/e-mail cíámet.

Amennyiben az adott szerzoő deás eás a hozzaá  kapcsoloá doá  megrendeleás  koö zoö tt  a cíámek koö zoö tt
elteáreás van a megrendeleásen szereploő  cíám az iraányadoá .



1.6. Általános Szerződési Feltételek módosítása és közzététel

Szolgaá ltatoá  fenntartja  a  jogot  az  AÁ SZF  egyoldalúá  moá dosíátaá saá ra.

A Szolgaá ltatoá  az AÁ SZF moá dosíátaá sait  a Megrendeloő k szaámaá ra a moringo.hú/aszf cíámen teszi
koö zzeá .

Az  AÁ SZF  moá dosíátaá saival  bevezetett  rendelkezeásek  a  moá dosíátott  AÁ SZF-nek  a  Szolgaá ltatoá
honlapjaán valoá  koö zzeá teá teleá toő l szaámíátott 15. napon leápnek hataá lyba.

1.7. Szerződéskötés előzményei, alapfeltételei

Megrendeloő  teljes koö rúő en megismerteti a Szolgaá ltatoá t a feladattal, ezt koövetoő en ajaánlatot keár
toő le. Fontos a feladat haá ttereánek, illetve a Megrendeloő  igeányeinek, ceá ljainak megismereáse.

A  Megrendeloő nek  meg  kell  hataá roznia,  hogy  az  aá ltala  kíávaánt  múnka  milyen  foő bb  tartalmi
egyediseágekkel, jellemzoő kkel, parameáterekkel rendelkezzen.

Megrendeloő  feleloő s  azeárt,  hogy  az  aá ltala  adott  anyag  toö rveányes  legyen,  ne  úö tkoö zzoö n  se
jogszabaá lyba,  sem  joá  erkoö lcsbe  eás  semmifeá le  szerzoő i,  iparjogveádelmi  vagy  kúö loö n  nem
nevesíátett jogot ne seártsen; ezeket a parameátereket Szolgaá ltatoá  nem koö teles vizsgaá lni.

A Szolgaá ltatoá  aá rajaánlata – elteároő  koö zleás híájaán – a Megrendeloővel valoá  koö zleástoő l  szaámíátott 30
napig hataá lyos, azaz eddig az idoő pontig tart a Szolgaá ltatoá  ajaánlati koö toö ttseáge.

Megrendeloő  a  ceágszerúő  alaá íáraá saával  ellaá tott  baá rmely  szerzoő deást  vagy  a  megrendeloő lapot
eljúttatja  Szolgaá ltatoá  reászeáre  elektronikús  úá ton,  postaán,  vagy  szemeá lyesen  a  Szolgaá ltatoá
valamely eártesíáteási cíámeáre.
A szerzoő deáskoö teást koövetoő en, amennyiben a Szolgaá ltatoá  maás @moringo.hú veágúő  e-mail cíámet
nem  ad  meg Megrendeloő  reászeáre,  úá gy  az  info@moringo.hú  e-mail  cíám  a  joghataá lyos  felek
koö zoö tt.

A szerzoő deás megkoö teáseánek alapfelteá tele, hogy a Megrendeloő  azonosíátsa szemeá lyeá t, levelezeási
cíámeá t, illetve szeákhelyeá t, nyilvaántartaá si szaámaá t, adoá szaámaá t, eás igazolja toö rveányes keápviseloő jeá t.

A Szolgaá ltatoá  eás a Megrendeloő  koö zoö tt az adott szerzoő deás eárveányesen leá trejoö n, ha:

1.7.1. A Megrendeloő  a keászíátendoő  múnka foő bb formai eás tartalmi elemeit meghataá rozta.
1.7.2. A Megrendeloő  eás a Szolgaá ltatoá  megaá llapodtak a szolgaá ltataá s aá raában eás annak teljesíáteási
hataá ridejeáben.
1.7.3. A Megrendeloő  szemeá lyes vagy ceágadataival baá rmely szerzoő deást vagy a megrendeloő lapot,
vagy  a  reászeáre  kúö ldoö tt  ajaánlatot  íáraá sban  elfogadja,  visszaigazolja.  A  Megrendeloő  reászeároő l
elfogadaá snak szaámíát az e-mailben kúö ldoö tt úö zenet eás raáútaloá  magatartaá s is.
1.7.4.  A  megrendeleás  alapjaán  Szolgaá ltatoá  az  adott  múnkaá ra  vonatkozoá  –  tartalmi,  formai
igeányeket, úö temezeást is tartalmazoá  – úö temezeást keászíát,  mely koö lcsoö noö s alaá íáraá saá t  koövetoő en a
felek koö zoö tti szerzoő deás reászeáveá  vaá lik.

Szolgaá ltatoá  nem  koö teles  meggyoő zoő dni  arroá l,  hogy  a  megrendeleást,  az  úö temezeást,  illetve  a
szerzoő deást a Megrendeloő  reászeároő l az arra jogosúlt szemeá ly íárta alaá .



1.8. Szerződés hatályba lépése, Szolgáltatások igénybevételének feltételei

A  Szolgaá ltatoá  a  Megrendeloő  szaámaára  az  alaábbi  formaák  valamelyikeáben  leá trehozandoá
szerzoő deásben meghataá rozott szolgaá ltataá sokat biztosíátja.

1.8.1. Keretszerzoő deás eás hozzaá  kapcsoloá doá  megrendeleás alapjaán nyúá jtott szolgaá ltataá sok
1.8.2. Egyedi szerzoő deás eás a kapcsoloá doá  megrendeleás alapjaán nyúá jtott szolgaá ltataá sok tartoá s,
folyamatos jogviszony leá trehozaásaá ra
1.8.3. Egyedi szerzoő deás eás a kapcsoloá doá  megrendeleás alapjaán nyúá jtott szolgaá ltataá sok egyszeri
teljesíáteást igeányloő  jogviszony
1.8.4. Megrendeloő lap alapjaán nyúá jtott szolgaá ltataá sok

A Szolgaá ltatoá  eás a Megrendeloő  koö zoö tti szerzoő deás,  jogviszony a Megrendeloő  aá ltal megkúö ldoö tt
(alaá íárt eás beá lyegzoővel ellaá tott), a Szolgaá ltatoá  aá ltal pedig joá vaáhagyott baá rmely szerzoő deássel vagy
a megrendeloő lappal joö n leá tre.

Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  a  Szolgaá ltataá st  csak  abban  az  esetben  veheti  igeánybe,
amennyiben  a  fentiek  alapjaán  megkúö ldte  baá rmely  szerzoő deást  vagy  a  megrendeloő lapot  a
Szolgaá ltatoá nak. A Szolgaá ltatoá  ezt koövetoő en kezdi meg a szolgaá ltataá snyúá jtaá st.

A  Megrendeloő  a  Szolgaá ltatoával  koö toö tt  baá rmely  szerzoő deás  vagy a megrendeloő lap alaá íáraá saával
elfogadja a jelen AÁ SZF-ben foglaltakat. A Felek koö zoö tti, magyar nyelvúő  jelen szerzoő deás (AÁ SZF)
íáraá sbeli  szerzoő deásnek  minoő súö l  eás  eárveánybe  leáp,  amennyiben  Megrendeloő  alaá íárta  baá rmely
szerzoő deást vagy a megrendeloő lapot.

Az  AÁ SZF-ben  foglaltaktoá l  Megrendeloő  eás  Szolgaá ltatoá  koö zoö s  megaá llapodaá ssal  íáraá sban
elteárhetnek. Amennyiben Megrendeloő  eás Szolgaá ltatoá  jogviszonyaá ra iraányadoá  egyedi szerzoő deás
maá skeápp nem rendelkezik, annyiban az AÁ SZF rendelkezeáseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a
szerzoő deás  kifejezetten  nem  útal.  Ha  Szolgaá ltatoá  eá s  Megrendeloő  koö zoö tt  leá trejoö tt  egyedi
szerzoő deás eás az AÁ SZF koö zoö tt ellentmondaá s van, úá gy az egyedi szerzoő deás rendelkezeáseit kell
iraányadoá nak tekinteni.

Szolgaá ltatoá  fenntartja a jogot a szolgaá ltataá snyúá jtaá s megtagadaá saá ra.

A Megrendeloő  nem veheti igeánybe a Szolgaá ltataá sokat olyan vaá llalkozaás taámogataá saá ra, amely:
a, illegaá lis teveákenyseáget folytat;
b, olyan teveákenyseáget folytat, amelyet a Szolgaá ltatoá  erkoö lcstelennek vagy egyeáb szempontboá l
kifogaá solhatoá nak tart;
c,  Megrendeloő nek  toö bb  mint  30  napot  meghaladoá  szaámlatartozaá sa  van  a  Szolgaá ltatoával
szemben.

Amennyiben  a  Szolgaá ltatoá  eás  Megrendeloő  koö zoö tt  az  adott  projektre  az  1.8.  pontban
meghataá rozott baá rmely  szerzoő deás vagy megrendeloő lap  egyike sem joö n leá tre, a felek koö zoö tti
jogviszonyra az adott íáraá sos (e-mail, leveá l) megrendeleás eás a mindenkori AÁ SZF-ben foglaltak az
iraányadoá k.

1.9. Adatok valódisága

A Megrendeloő lap kitoö lteáse eás/vagy az egyedi szerezoő deáskoö teás folyamaán a Megrendeloő  koö teles
a hozzaá  koö thetoő , sajaá t, valoá s adatokat megadni.



Amennyiben a Szolgaá ltatoá  túdomaásaá ra jút, hogy a Megrendeloő  aá ltal megadott adatok koö re nem
valoá s elemeket (is) tartalmaz, jogosúlt a szolgaá ltataá snyúá jtaá st megtagadni.

Szolgaá ltatoá  kizaá rja feleloő sseágeá t, amennyiben Megrendeloő  maá s neveáben, maás szemeá ly adataival
veszi igeánybe szolgaá ltataá sait.

A  Szolgaá ltatoá t  a  Megrendeloő  aá ltal  teávesen  eás/vagy  pontatlanúl  megadott  adatokra
visszavezethetoő  szaá llíátaá si  keásedelemeárt,  illetve  egyeáb  probleámaáeárt,  hibaáeárt  semminemúő
feleloő sseág nem terheli. 

A Megrendeloő  koö teles a szolgaá ltataá s igeánybeveáteleáhez, illetve díájfizeteáshez kapcsoloá doá  adatait,
azok megvaá ltozaá sa eseteán 5 (oö t) múnkanapon belúö l a Szolgaá ltatoá  feleá  bejelenteni. A Szolgaá ltatoá
az  adatbejelenteás  elmúlasztaá sa,  vagy  keásedelmes  teljesíáteáse  eseteán  kizaá rja  a  Szolgaá ltatoá
keásedelmeát, eás az ebboő l eredoő  toö bbletkoö ltseágeit jogosúlt a Megrendeloő re haá ríátani. Szolgaá ltatoá
az  adatbejelenteás  elmúlasztaá sa,  vagy  keásedelmes  teljesíáteáse  miatti  szaámlaázaá si  keásedelem
eseteán nem vaá llalja a Szolgaá ltataá sok tovaábbi biztosíátaá saá t.

2. MEGRENDELŐI ÉS SZOLGÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK, JOGOK

2.1. A Megrendelő és a Szolgáltató kötelezettségei, jogai

Megrendeloő  koö teles  a  szolgaá ltataá sok  teljesíáteáseáhez  szúö kseáges  koö zremúő koö deást  a  Szolgaá ltatoá
reászeáre biztosíátani.

A Megrendeloő  koö teles Szolgaá ltatoá  szerzoő deásszerúő  teljesíáteáseá t elfogadni, eás a teljesíáteás útaán jaá roá
díájat Szolgaá ltatoá nak hataá ridoő re megfizetni.

A Szolgaá ltatoá  a Megrendeloő  útasíátaá sa szerint koö teles eljaá rni. Ha Megrendeloő  a szakszerúő tlen
útasíátaá saához  Szolgaá ltatoá  tiltakozaá sa  elleneáre  ragaszkodik,  Szolgaá ltatoá  a  kivitelezeást
megtagadhatja eás  a  szerzoő deástoő l  elaá llhat.  Ha ezzel  a jogaával  nem eá l  koö teles az útasíátaá snak
eleget tenni, a Megrendeloő  kizaá roá lagos kockaázataá ra.

2.2. Jogszabályi megfeleltetések

Megrendeloő  nyilatkozik,  hogy az  esetleges  jogszabályi  megfeleltetések  koövetelmeányeit  az
aá rajaánlatkeáreás soraán aá tadja a Szolgaá ltatoá nak. Az ilyen jellegúő  igeányeket a Megrendeloő  pontos
specifikaá cioá val ismerteti a Szolgaá ltatoával.

Amennyiben  a  Megrendeloő  az  ilyen  jellegúő  elvaá raá sait  nem  ismertette  a  Szolgaá ltatoával  az
ajaánlatkeáreás  soraán,  de  a  kivitelezeás  idoő szakaában  felmerúö lnek  ide  vonatkozoá  igeányek,  a
Szolgaá ltatoá  a  szúö kseáges  moá dosíátaá sokat,  fejleszteáseket kizaá roá lag kúö loö n  aá rajaánlat  eás  hataá ridoő
keretein belúö l túdja biztosíátani.

2.3. A Megrendelő válaszadási, együttműködési kötelezettségei

A kivitelezeás olyan meárfoö ldkoöveket tartalmaz, amikor a Megrendeloő  joá vaáhagyaá sa, ellenoő rzeáse,
informaácioá  aá tadaá sa  szúö kseáges  az  adott  feladatreász  teljesíáteáseáhez  eás  a  koövetkezoő  folyamat
megkezdeáseáhez.  A  Szolgaá ltatoá  az  ehhez  szúö kseáges  informaácioá kat  e-mailben  tovaábbíátja  a
Megrendeloő  reászeáre.



A  Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  a  Szolgaá ltatoá  teljesíáteáse  soraán  oő t  is  fokozott
egyúö ttmúő koö deási, taá jeákoztataá si koö telezettseág terheli. Ennek kereteáben Megrendeloő  kúö loö noö sen
koö teles  a  teljesíáteáshez  kelloő  szakeártelemmel  bíároá  kapcsolattartoá t,  múnkataá rsat  bevonni,  a
Szolgaá ltatoá  aá ltal feltett keárdeáseket haladeáktalanúl megvaá laszolni, a Szolgaá ltatoá  teljesíáteáseáhez
szúö kseáges  egyeáb  adatokat,  teányeket  haladeáktalanúl  megadni  eás  doö nteáshelyzet  eseteán
haladeáktalanúl eás egyeártelmúő en doö nteni.

A Megrendeloő  koö telezettseágei:

1. Szakeártoő  kapcsolattartoá  megnevezeáse.
2. Anyagleadaá s az eloő re egyeztetett formaában eás idoő pontokban.
3. Joá vaáhagyaá s vagy tovaábbi feladatok, moá dosíátaá sok pontos meghataá rozaá sa.
4.  Minden  olyan  informaácioá  aá tadaása,  ami  szúö kseáges  a  tovaábbhaladaá s  eás  a  folyamatlezaá raá s
eárdekeáben.

Megrendeloő  kifejezetten túdomaásúl veszi, hogy amennyiben a Szolgaá ltatoá  felhíávaá saá t koövetoő  10
napon  túá l  sem  tesz  eleget  ezen  koö telezettseágek  baá rmelyikeánek,  vagy  baá rmi  moá don
akadaá lyozza a Szolgaá ltatoá t a feladatok megvaloá síátaá saában, akkor az aá rajaánlatban szereploő  teljes
oö sszeget, azaz a teljes szerzoő deáses, illetve vaá llalkozaá si díájat koö teles megteáríáteni a Szolgaá ltatoá
iraányaába.

Megrendeloő  elfogadja, hogy az oő t terheloő  koö telezettseágek nem vagy keásedelmes teljesíáteáse – a
Szolgaá ltatoá  egyeáb  jogainak  fenntartaá sa  mellett  –  a  kapcsoloá doá  szerzoő deáses  hataá ridoő knek
legalaább  a  Megrendeloő  keásedelmeável  azonos  meárteákúő ,  egyeábkeánt  szakmailag  indokolt
moá dosúlaá saá t eredmeányezi, ezeárt Megrendeloő  sajaá t keásedelme a Szolgaá ltatoá  keásedelmeát kizaá rja.

2.4. Alvállalkozó bevonásának feltételei

A  Szolgaá ltatoá  alvaá llalkozoá (k)  igeánybeveá teleáre  jogosúlt.  Az  igeánybe  vett  alvaá llalkozoá (k)
teveákenyseágeáeá rt a Szolgaá ltatoá  felel a Megrendeloővel szemben. 

Szolgaá ltatoá  gondoskodik  roá la,  hogy  alvaá llalkozoá ja  a  Szolgaá ltatoá  aá ltal  vaá llalt  úö zleti
titoktartaá snak megfeleloő en teveákenykedik.

3. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM, DÍJAK, ÁTADÁS

3.1. Átadás és átvétel

A múnkaák elkeászíáteáseá t eás a mintapeá ldaány (tesztverzioá ) aá tadaásaá t koövetoő en a Megrendeloő  ezeket
koö teles  ellenoő rizni  eás  5  múnkanapon  belúö l  joá vaáhagyaá saá roá l  nyilatkozni.  Ha  a  megadott
hataá ridoő ben  Megrendeloő  nem  nyilatkozik,  hallgataá saá t  joá vaáhagyoá  nyilatkozataának  kell
tekinteni.  A  Szolgaá ltatoá  eá s  a  Megrendeloő  koö zoö tti  baá rmilyen  vita  eseteán  ezt  a  joá vaáhagyott
mintapeá ldaányt (tesztverzioá t) kell a szerzoő deás taá rgyakeánt elfogadni.

Az  aá tadaást  koövetoő en  Megrendeloő  minoő seági  kifogaá st  csak  a  teljesíáteástoő l  szaámíátott  5  napos
jogvesztoő  hataá ridoő n belúö l  taámaszthat. Amennyiben a megadott hataá ridoő n belúö l kifogaá s nem
eárkezik, a teljesíáteást szerzoő deásszerúő en megtoö rteántnek kell tekinteni.



3.2. Fizetés módja és feltételek

3.2.1.  Amennyiben  az  egyedi  szerzoő deásek  a  jelen  AÁ SZF-toő l  elteároő en  nem  rendelkezik,  a
Szolgaá ltatoá i  díájat  a Megrendeloő  banki aá tútalaá ssal  – 8 napos fizeteási  hataá ridoővel  – koö teles a
Szolgaá ltatoá nak megfizetni.
A  szaámla  megfizeteáseá t  a  felek  akkor  tekintik  teljesíátettnek,  amikor  az  oö sszeg  a  jogosúlt
bankszaámlaá jaán joá vaá íáraá sra kerúö l.

3.2.2.  Szolgaá ltatoá  az  egyes  feladatokroá l  reászteljesíáteást  hataá rozhat  meg,  amit  a  Megrendeloő
koö teles elfogadni, igazolni eás arroá l szaámlaá t befogadni. A szerzoő deás idoő  eloő tti felmondaása a maá r
elfogadott reászteljesíáteásek sorsaá t nem befolyaá solja.

3.2.3. A Megrendeloő  túdomaásúl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá  a feladatok soraán felleápoő  minden – a
megaá llapodaá s  reászeát  nem  keápezoő  –  toö bbletfeladatot  a  feladatra  szaánt  plúsz  idoő  eás  oá radíáj
alapjaán kiszaámlaá z.
A  Szolgaá ltatoá  megrendeleásnek  tekint  minden  olyan  toö bbletfeladatot,  amivel  Megrendeloő
íáraá sban, vagy szoá ban (e-mail, vagy szemeá lyes megbeszeá leás) bíázza meg a Szolgaá ltatoá t.

Szolgaá ltatoá  a toö bbletfeladatokat az eárveányben leávoő  eás az adott szolgaá ltataá sokhoz kapcsoloá doá
oá radíájon biztosíátja.
A  Szolgaá ltatoá  a  toö bbletfeladatokboá l  adoá doá  plúsz  díájakat  a  feladat  megvaloá síátaá saá t  eás  a
Megrendeloő  taá jeákoztataá saá t koövetoő en szaámlaá zza ki, amit a Megrendeloő  koö teles teljesíáteni.

A Szolgaá ltatoá  megtagadhatja minden olyan feladat megvaloá síátaá saá t, amely nem reásze az egyedi
szerzoő deásnek eás/vagy a megrendeloő nek.

3.3. Behajtási díjak és késedelem

A Szolgaá ltatoá  fenntartja a jogot, hogy kúö loö n behajtaá si díájat eás keásedelmi kamatot szaámíátson fel.
Megrendeloő  túdomaásúl veszi, hogy a keásedelemboő l adoá doá  díájakat (behajtaá si díáj,  úö gyveádi díáj,
eljaá raá si díáj stb.) koö teles teljes egeászeáben megteáríáteni a Szolgaá ltatoá  reászeáre.

3.4. Szolgáltatások díjazása

A Szolgaá ltatoá  díájszabaá saá t baá rmikor eloő zetes egyezteteás neá lkúö l egyoldalúá an megvaá ltoztathatja.

3.5. A  Szolgaá ltatoá t  a  Megrendeloő  semmilyen  meárteákben  nem  akadaá lyozhatja  a  múnka
teljesíáteáseáben  sem  fizikai  sem  informaácioá  visszatartaá saával.  A  keárdeásek,  vagy  aá tadott
informaácioá k  alapjaán  a  Megrendeloő  minden  esetben  5  múnkanapon  belúö l  ad  vaá laszt  a
Szolgaá ltatoá nak  amely  vaá laszidoő  nem  tartozik  bele  a  vaá llalaá si  hataá ridoő be.  Az  itt  felmerúö loő
idoő kieseásek nem tartoznak bele a vaá llalt hataá ridoő  szaámíátaá saába.

Amennyiben  a  Szolgaá ltatoá  minden  informaácioá  birtokaában  van  eás  nincs  akadaá lyoztatva  a
múnka eloő re haladaásaában úá gy az aá tadaási hataá ridoő  nem moá dosúlhat.

3.6. Az aá tadaá si hataá ridoő t moá dosíátoá  (meghosszabbíátoá ) gyakori esetek, amelyek nem tartoznak
bele a megbíázaá s idejeábe:

 joá vaáhagyaások, visszajelzeásek, aá tadaá s aá tveá tel ideje, (elhúá zoá daá sa);
 teszteleás, ellenoő rzeás (elhúá zoá daá sa);idoő koö zi lassúá  kommúnikaá cioá s idoő k;
 megbíázaá s kezdetekor nem aá ll rendelkezeásre minden informaácioá ;
 a Megrendeloő  garanciaá lis hibaá t taá r fel az aá tadaá s útaán.



4. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

4.1. Az  elleneárteák  teljesíáteáseánek  biztosíáteákakeánt  a  Szolgaá ltatoá  foglaloá  fizeteáseá t  koö theti  ki,
illetve a múnkaák megkezdeáse eloő tt a Megrendeloő toő l tovaábbi eloő leget keárhet.

A  szerzoő deás  teljesíáteás  eseteán  a  foglaloá  oö sszege  a  vaá llalkozaá si  díájba  beleszaámíát.  A  foglaloá
oö sszege – ettoő l  elteároő  rendelkezeás  hiaányaában – a Szolgaá ltatoá i  díáj  20%-a,  a foglaloá  eás  eloő leg
egyúö ttesen a Szolgaá ltatoá i díáj 50%-aá ig koö thetoő  ki.
4.2. Ha  a  szerzoő deás  meghiúá súlaá saá eárt  a  Szolgaá ltatoá  feleloő s,  akkor  a  Megrendeloő  reászeáre  a
foglaloá  visszajaá r, egyeáb esetekben pedig a Szolgaá ltatoá t illeti meg. A foglaloá roá l valoá  lemondaá s eás
a  foglaloá  visszateáríáteáse  a  szerzoő deásszegeás  koövetkezmeányei  aloá l  nem mentesíát,  az  esetleges
kaá rteáríáteásbe azonban a foglaloá  beleszaámíát.

A  foglaloá ra  eás  eloő legre  vonatkozoá  kikoö teáseket  Szolgaá ltatoá  aá rajaánlataában  (megrendeleás
visszaigazolaá saában) eloő zetesen jelzi.

4.3. Az  eloő legroő l,  illetve  foglaloá roá l  szoá loá  szaámla  kiaá llíátaá saá ra  a  Szolgaá ltatoá  a  megrendeleás
hataá lyba  leápeáseánek  napjaán  vaá lik  jogosúlttaá  eás  ezen  a  napon  kezdoő dik  a  szaámla  fizeteási
hataá rideje is.

4.4. Amíág  Megrendeloő  az  eloő leg,  illetve  foglaloá  szaámlaá t  nem teljesíáti  hiaánytalanúl,  addig  a
Szolgaá ltatoá  nem kezdi meg a szerzoő deás  teljesíáteáseá t.  A megrendeleásen feltúö ntetett teljesíáteási
hataá ridoő  aútomatikúsan  annyival  meghosszabbodik,  amennyivel  az  eloő leg,  illetve  foglaloá
szaámla lejaá rata útaán egyenlíáti ki Megrendeloő  a szaámlaá t.

5. SPECIÁLIS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK
ARCULATTERVEZÉS, ONLINE ÉS OFFLINE GRAFIKAI TERVEZÉS

5.1. A munka készítésének a folyamata

Megrendeloő  aá ltal  az  ajaánlatkeáreáshez  adott  brief-nek  tartalmaznia  kell  minden  olyan
informaácioá t eás elvaá raá st, amely a feladat megvaloá síátaá saához szúö kseáges (tennivaloá  oö sszefoglalaá sa
kommúnikaá lt maá rka/termeák bemútataá sa, az úö zenet tartalmi/formai elemei, ceá lcsoport, stíálús,
chek  list,  technikai  parameáterek,  gyaá rtaá stechnoloá gia)  valamint  az  igeányelt  megvaloá síátaá si
hataá ridoő t.

Hiaányos  brief  eseteán  Szolgaá ltatoá  igyekszik  roövid  idoő n  belúö l  pontosan  meghataá rozni
Megrendeloő vel egyúö ttmúő koö dve a megrendeloő i igeányeket, valamint meghataá rozza/oö sszefoglalja
a  Szolgaá ltatoá  rendelkezeáseáre  bocsaá tandoá ,  a  múnkaveágzeáshez  szúö kseáges  anyagok  listaá jaá t,
minoő seágeá t.

Az  informaácioá k  hiaányossaága  miatti  keásedelemeárt,  vagy  lehetetlenúö leáseárt  Szolgaá ltatoá t  nem
terheli feleloő sseág, ilyen esetben a Megrendeloő  koö teles a Szolgaá ltatoá  koö ltseágeit megteáríáteni.

Megrendeloő  aá ltal  aá tadott  reászletes  brief  (illetve  a  rebrief-et  koövetoő  pontosíátaá s)  alapjaán
Szolgaá ltatoá  tervet  keászíát,  melyek  bemútataá sa  elektronikús  moá don  eás/vagy  szíánes
nyomtataá sban toö rteánik.



Megrendeloő  kivaá lasztja az igeányeinek leginkaább megfeleloő  tervet,  amiroő l  íáraá sban (email-en,
papíár  alapon)  eártesíáti  Szolgaá ltatoá t.  Megrendeloő  feleloő sseáge,  hogy  Szolgaá ltatoá  azonosíátoá it
hasznaá lva  egyeártelmúő en  hataá rozza  meg,  melyik  a  kivaá lasztott  grafikai  terv,  aminek
tovaábbdolgozaá saá t keári.

A korrektúá rafordúloá k soraán a kidolgozott terv veágsoő  finomíátaá sra kerúö l, korrektúá raá ja toö rteánik
meg. Itt nyíálik  lehetoő seáge a Megrendeloő nek arra, hogy aproá bb, a kivaá lasztott koncepcioá t nem
seártoő  vaá ltoztataá sokat keárjen.
A korrektúá rajavíátaá sokat a Megrendeloő  oö sszegyúő jtve, egy dokúmentúmban koö teles leadni, mely
pontos  útasíátaá sokkal  jeloö li  a  hibaás  tartalmakat  eás  az  úá j  anyagokat.  Egyeáb  rendelkezeás
hiaányaában az ajaánlati  aá rban 2 korrektúá rafordúloá  foglaltatik benne,  a Megrendeloő  az eászlelt
hibaákat  2  korrektúá ra  koö r  alatt  koö teles  jelezni.  Minden  tovaábbi  korrektúá rafordúloá  koö ltseáge
kúö loö n felszaámolaá sra kerúö l az aktúaá lis oá radíájak alapjaán.

Amennyiben Megrendeloő  az elsoő  koö rben keászíátett tervek egyikeá t sem fogadja el, koö teles úá j, az
eloő zoő t  kiegeászíátoő  briefet  kúö ldeni  Szolgaá ltatoá nak.  Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  az  úá j
terveket a Szolgaá ltatoá  kúö loö n ajaánlat eás plúsz díájeá rt valoá síátja meg.

Ha a múnka megvaloá síátaá saának a koö ltseáge a teljesíáteás soraán moá dosúl (peá ldaáúl Megrendeloő  úá j
keáreásekkel  aá ll  eloő ,  vagy  eloő re  nem  laá thatoá  koö ltseágek  merúö lnek  fel),  a  Szolgaá ltatoá  egy
moá dosíátott  ajaánlatot  keászíát,  illetve  lehetoő seáge  van  a  múnkaá t  felfúö ggeszteni  annak
visszaigazolaá saá ig. A felmerúö loő  toö bbletkoö ltseágek hozzaáadoá dnak a veágszaámlaához.

5.2. Az elfogadott állomány átadása

Megrendeloő  az elkeászúö lt grafikai anyagokat íáraá sban koö teles elfogadni.

Szolgaá ltatoá  az  aá ltalaános  gyakorlatnak  megfeleloő en  ofszet  eás  digitaá lis  gyaá rtaá sra  egyaraánt
alkalmas  formaában  bocsaá tja  az  elfogadott  grafikai  aá llomaányt  Megrendeloő  rendelkezeáseáre,
miútaán a Megrendeloő  a kivitelezeás koö ltseágeit kiegyenlíátette a szolgaá ltatoá nak.

Megrendeloő  túdomaásúl veszi, hogy a joávaáhagyott aá llomaányokban útoá lag (akaá r kigyaá rtaá s soraán)
talaá lt  baá rmilyen  hibaáeá rt  a  Szolgaá ltatoá  nem  vaá llal  feleloő sseáget.  Az  anyagok,  tervek
aá ttanúlmaányozaá sa, ellenoő rzeáse minden esetben a Megrendeloő  feladata.

5.3. Gyártás előkészítés

Igeány eseteán Megrendeloő  aá ltal  elfogadott aá llomaányt Szolgaá ltatoá  gyaá rtaá sra eloő keászíáti,  amihez
elengedhetetlen a Felek koö zoö tti technikai egyezteteás.

Amennyiben a gyaá rtoával toö rteánoő  koö zvetlen kapcsolattartaá st nem taámogatja Megrendeloő , úá gy
Megrendeloő  feleloő sseáge  idoő ben  gondoskodni  a  gyaá rtaá s  eloő keászíáteáshez  szúö kseáges  technikai
informaácioá kroá l, melyek a koövetkezoő k:

 gyaá rtaá si technoloá gia (ofszet, digitaá lis, flexo, szita) – ezt maár a tervezeás megkezdeáse eloő tt
a  Brief-ben  egyeztette  Szolgaá ltatoá  Megrendeloő vel,  a  múnka  folyamaán  azonban  ez
moá dosúlhat.


 gyaá rtaá sra  eloő keászíátett  anyag  leadaásaának  moá dja  (e-mail,  CD,  vagy  FTP-n  valoá

feltoö lteássel).



Toö bboldalas kiadvaányok, egyes szoá roá anyagok eseteáben szúö kseág van úá n. „forgatoá  keászíáteáseáre”,
mely az oldalak sorrendjeá t, kiadvaány speciaá lis múő koö deáseá t prezentaá lja, segíátseágúö l szolgaá l mind
a  gyaá rtaá s  eloő keászíáteáshez,  mind  a  kigyaá rtaá shoz.  Ennek  oö sszeaá llíátaá sa,  az  oldalsorrend
meghataá rozaá sa  Megrendeloő  feladata,  makett  keászíáteáseá t  Szolgaá ltatoá  ennek  alapjaán  túdja
elveágezni, a múnkamenetet szervezni.

A Szolgaá ltatoá  a kigyaá rtaá s soraán felmerúö loő  semmilyen hibaáeá rt nem vaá llal feleloő sseáget.

6. SZOFTVERFEJLESZTÉS SZOLGÁLTATÁS
Speciális feltételek és szabályok

6.1. A Szolgáltatás tartalma lehet: továbbiakban „Szoftvercsomag”

 Weboldal/webaá rúhaá z keászíáteás, fejleszteás
 Szoftverfejleszteás
 Mobil alkalmazaá s fejleszteás
 Szaámíátoá geápes programozaá s
 Online szoftver fejleszteás

6.2.Előzetes egyeztetés

Szolgaá ltatoá  eás  Megrendeloő  koö zoö sen  felmeári  a  fejlesztendoő  Szoftvercsomag jellemzoő it,  a
szoftverre  vonatkozoá  alapvetoő  elvaá raá sokat.  Az  egyezteteásroő l  Felek  feljegyzeást  keászíátenek,
amely feljegyzeásek tartalmaá ra vonatkoznak a titoktartaá si koövetelmeányek.

Szolgaá ltatoá  az eloő zetes egyezteteásek útaán, az ott elhangzottak ismereteáben jogosúlt indokolaá s
neá lkúö l elútasíátani a megrendeleást.

6.3. Specifikáció készítése

Szolgaá ltatoá  az eloő zetes egyezteteásek alapjaán Fúnkcionaá lis specifikaá cioá t keászíát, melynek ceá lja a
feladat mindkeát feá l szaámaá ra egyeártelmúő  megfogalmazaá sa.

A Fúnkcionaá lis specifikaá cioá  tartalmazza a Megrendeloő re vonatkozoá  foő bb koövetelmeányeket (pl.
informaácioá k rendelkezeásre bocsaá taá sa, eroő forraá sok biztosíátaá sa stb.).

Megrendeloő  a Fúnkcionaá lis specifikaá cioá t elfogadja vagy moá dosíátaá sra visszakúö ldi. Visszakúö ldeás
eseteán  Megrendeloő  eás  Szolgaá ltatoá  tovaábbi  egyezteteáseket  folytat  eás  Szolgaá ltatoá  verzionaá lt
Fúnkcionaá lis  specifikaá cioá t  keászíát  mindaddig,  amíág  Megrendeloő  azt  el  nem  fogadja  vagy
baá rmelyik feá l a megbíázaá st fel nem mondja.

Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  a  Szolgaá ltatoá  a  Fúnkcionaá lis  specifikaá cioá t  kúö loö n  díáj
elleneáben keászíáti el.

6.4. Megvalósíthatósági terv, árajánlat

Elfogadott Fúnkcionaá lis specifikaá cioá  eseteán Szolgaá ltatoá  megvaloá síáthatoá saá gi tervet, idoő becsleást
keászíát Megrendeloő  szaámaá ra, amelyeket az aá rajaánlat tartalmaz.



A  megvaloá síáthatoá saá gi  terv  tartalmazza  a  felhasznaá landoá  technoloá giaák  felsorolaá saá t,  a
fejleszteáshez szúö kseáges eroő forraá sok megnevezeáseá t, a fejleszteás reászeire vonatkozoá  oá raszaámok
meghataá rozaá saá t.

6.5. Szellemi termékekkel kapcsolatos jogok

Amennyiben az egyedi szerzoő deás maáskeáppen nem rendelkezik:
Szolgaá ltatoá  a  túlajdonosa  a  „Szoftvercsomag”  eás  annak minden tovaábbi,  a  Szolgaá ltatoá  aá ltal
veágrehajtott moá dosíátaá saával, frissíáteáseável eás fejleszteáseável kapcsolatos úá j szerzoő i jognak.

Szolgaá ltatoá  a  bevezetett  „Szoftvercsomag”-ra  a  Megrendeloő  úö zleti  termeákeáre  (a  keásoő bbi
moá dosíátaá sokat  is  beleeártve)  hasznaá lati  jogot  biztosíát  a  Megrendeloő  reászeáre  amennyiben  a
Megrendeloő  az  egyedi  szerzoő deásben  vagy  AÁ SZF-ben  foglaltaknak  megfeleloő en  aá tvette  eás  a
Szolgaá ltatoá i díájakat a Szolgaá ltatoá  reászeáre kifizette.

Megrendeloő  túdomaásúl veszi,  hogy kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá  aá ltal  fejlesztett „Szoftvercsomag”
hasznaá lataának jogaá t  szerzi  meg,  azok tovaábbi  fejleszteáseáre  eás  moá dosíátaá saá ra  harmadik felet
nem bíázhat meg.

Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy a  Szolgaá ltatoá  aá ltal  keászíátett  eás  aá tadott  fejleszteásek eás  a
hozzaá júk kapcsoloá doá  joö voő beli frissíáteásek kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá t illetik.

Megrendeloő  a  „Szoftvercsomag”  -ot  harmadik  feá lnek  nem  adhatja  aá t,  valamint  nem
eárteákesíátheti.

Amennyiben  a  Szolgaá ltatoá  úö zleti  vaá llalkozaá sa  megszúő nik,  a  Szolgaá ltatoá  biztosíátja  eás
rendelkezik a tovaábbi úö zemelteteásroő l eás annak jogosúltjaá roá l.

6.6. Betanítás

A Szolgaá ltatoá  a rendszerben megtalaá lhatoá  „Súá goá ”-n keresztúö l biztosíátja a Megrendeloő  reászeáre a
rendszer teljes megismereáseá t.
A Szolgaá ltatoá  kúö loö n díáj elleneáben biztosíát betaníátaá st szemeá lyesen, vagy online.

6.7. Feltöltés

A tartalmak feltoö lteáse nem a Szolgaá ltatoá  feladata. A tartalmak feltoö lteáse soraán keletkezoő  eás az
abboá l  eredoő  hibaák  kezeleáse  nem  a  szerzoő deás  reásze.  Szolgaá ltatoá  kúö loö n  díáj  elleneáben
biztosíáthatja a tartalmak feltoö lteáseá t eás a migraá laá st.

6.8. További fejlesztések

Szolgaá ltatoá , a szerzoő deásben szereploő  fúnkcioá k moá dosíátaá saá t, boővíáteáseá t, tovaábbaá  a szerzoő deásben
nem szereploő  fejleszteáseket eás szolgaá ltataá sokat kúö loö n ajaánlat reászekeánt biztosíátja.

A Megrendeloő  túdomaásúl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá  aá ltal meghataá rozott fúnkcionalitaá stoá l valoá
minden  elteáreás  moá dosíátaá snak  tekintendoő ,  amely  nem  reásze  a  szerzoő deásnek  eás  amire  a
Szolgaá ltatoá  egyedi ajaánlatot eás hataá ridoő t biztosíát.



6.9. Terméktámogatás/support szolgáltatás

A  termeáktaámogataá st  tartalmazoá  felteá telek  eás  szolgaá ltataá sok  a  “Moringo  terméktámogatás
(support) szolgáltatás szabályzat” tartalmazza. Letoö lthetoő : moringo.hú/súpport

6.10. Üzemeltetés, szerver szolgáltatás és karbantartás

A fejleszteásek a Szolgaá ltatoá  aá ltal joá vaáhagyott szerveren kerúö lnek taá rolaá sra.
A Szolgaá ltatoá nak nem feladata biztosíátani a Szoftvercsomag taá rolaá saá t, a szerver úö zemelteteást, a
szerver frissíáteáseiboő l eás hibaá iboá l adoá doá  hibaák javíátaá saá t eás az ide vonatkozoá  segíátseágnyúá jtaá st.
Az üzemeltetés módja lehet:
a, Megrendeloő  a sajaá t szervereán taá rolja eás úö zemelteti a Szoftvercsomagot. 
b, Megrendeloő  a Szolgaá ltatoá  aá ltal is joá vaáhagyott egyeáb szerveren taá rolja a Szoftvercsomagot.
c, Megrendeloő  kúö loö n ajaánlat reászekeánt megbíázza a Szolgaá ltatoá t a Szoftvercsomag taá rolaá saával, a
szerver úö zemelteteáseável  eás  szúö kseág  eseteán a Szoftvercsomaghoz tartozoá  domain(ek) e-mail
cíámeinek kezeleáseável.

Az  „a”  eás  „b”  esetekben  a  Szolgaá ltatoá  nem  felel  a  szerver  karbantartaá saáeá rt,  tovaábbaá  nem
feladata  a  szerver  hibaá jaáboá l  keletkezett  baá rmilyen  múő koö deási  rendellenesseág  kezeleáse  eás
javíátaá sa.
A Megrendeloő  szervereán toö rteánoő  taá rolaá s eseteán az úö zemelteteás eás hibajavíátaá s a Megrendeloő
feladata. Egyeáb szerveren toö rteánoő  taá rolaá s eseteán az úö zemelteteás eás hibajavíátaá s az adott szerver
szolgaá ltatoá  feladata, aminek felteá teleit a Megrendeloő  koö teles elfogadni.

Szerver úö zemelteteáshez koö thetoő  segíátseágnyúá jtaá st eás hibajavíátaá st a Szolgaá ltatoá  kizaá roá lag kúö loö n
ajaánlat reászekeánt biztosíátja. 

6.11. A teljesítések elfogadása, kivitelezési ütemterv és határidők

A  Fúnkcionaá lis  specifikaá cioá ban  eloő re  meghataá rozott  fúnkcionalitaá son  eás  feladaton  felúö l
felmerúö loő  igeányeket a Szolgaá ltatoá  kúö loö n ajaánlat reászekeánt,  kúö loö n hataá ridoő  meghataá rozaásaával
vaá llalja.

Teljesíáteásnek  az  minoő súö l,  ha  a  Szolgaá ltatoá  a  Fúnkcionaá lis  specifikaá cioá ban leíárt  feladatokat
elveágezte. A teljesíáteást nem befolyaá solja úá j fejleszteásek megrendeleáse, tovaábbaá  a migraá laá s eás
tartalomfeltoö lteás, a szerveren toö rteánoő  eá lesíáteás.

Szolgaá ltatoá  teszteleási  lehetoő seáget  biztosíát,  ahol  Megrendeloő  nyomon  koövetheti  a  bevezeteás
folyamataá t, tesztelheti a Szoftvercsomagot eás megkezdheti a tartalmak feltoö lteáseá t.

A vaá llalaá si  hataá ridoő be  nem szaámolhatoá  bele az a  túö relmi idoő ,  amit  a  Megrendeloő  fordíát  az
anyagok joávaáhagyaásaá ra,  teszteleáseáre,  az informaácioá k  biztosíátaá saá ra,  hiaánypoá tlaá saá ra.  Az ebboő l
adoá doá  keásedelemeárt a Szolgaá ltatoá  feleloő sseáget nem vaá llal.

6.12. Árak és díjak, fizetési ütemterv

A Fúnkcionaá lis Specifikaá cioá ban foglalt specifikaá cioá nak megfeleloő  szoftver hasznaá lati jogaának
aá tadaása a Szolgaá ltatoá  aá ltal kiaá llíátott szaámla teljesíáteáse útaán toö rteánik.

Megrendeloő  túdomaásúl veszi, hogy a szaámla kiaá llíátaá sa eás teljesíáteáse nem koö thetoő  a tartalmak
feltoö lteáseáhez, valamit az eá lesíáteáshez.



A Szoftvercsomag  élesítésének feltétele a Szolgaá ltatoá i  díáj  megfizeteáse. Szolgaá ltatoá ,  a teljes
Szolgaá ltatoá i díáj megfizeteáse útaán eá lesíáti a Szoftvercsomagot.

A  Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  a  Szolgaá ltatoá  a  fejleszteásek  soraán  felleápoő  minden
toö bbletfeladatot a feladatra szaánt plúsz idoő  eás oá radíáj alapjaán kiszaámlaáz.

Szolgaá ltatoá  fenntartja a jogot, hogy a Szolgaá ltatoá i díáj megfizeteáseá ig felfúö ggessze a Megrendeloő
hozzaá feá reáseá t eás beleápeáseá t a Szoftvercsomagba.

6.13. Szolgáltatói nyilatkozatok, hibajavítások

Szolgaá ltatoá  szavatolja,  hogy  a  szerzoő deás  taá rgyaá t  keápezoő  „Szoftvercsomag”  mentes  minden
olyan hibaá toá l, amelyek egeászeáben vagy reászeáben akadaá lyoznaák annak hasznaá lhatoá saá gaá t.

A Szolgaá ltatoá  szavatolja, hogy a szerzoő deás kapcsaán aá ltala szaá llíátott „Szoftvercsomag” eás aá ltala
veágzett szolgaá ltataá sokon nem aá ll fenn harmadik szemeá lynek olyan joga (túlajdonjog, szerzoő i
jog  eás  baá rmilyen  egyeáb  jog),  amely  akadaá lyoznaá ,  korlaá toznaá  vagy  baá rmilyen,  a  jelen
szerzoő deásben  kifejezetten  nem  szereploő  felteá telhez  koö tneá  az  illetoő  termeákekre  eás
szolgaá ltataá sokra  vonatkozoá an  a  Megrendeloő t  a  jelen  szerzoő deás  szerint  megilletoő  jogok
megszerzeáseá t eás gyakorlaá saá t.

Szolgaá ltatoá  vaá llalja,  hogy  a  Szoftvercsomag múő koö deáseáben  jelentkezoő  eás  reászeáre  bejelentett
hibaákat  –  a  termeákszolgaá ltataá s  kereteán  belúö l,  az  eárveányes  termeákszolgaá ltataá s  eloő fizeteássel
rendelkezoő k reászeáre – megvizsgaá lja,  a hibabejelenteás alapjaán kieárteákeli eás a hibajavíátaá s eás -
elhaá ríátaá s lehetoő seágeit meghataá rozza, a koövetkezoő k szem eloő tt tartaá saával:

– Az  esetleges  szoftveres  eredetúő  hibaák  javíátaá saá t  a  jelzeást  koövetoő en  a  lehetoő  leghamarabb
megkezdi eás a sikeres felderíáteást, javíátaá st koövetoő en visszajelzeást kúö ld a Megrendeloő nek.

– A  hibaák  felderíáteáseánek  eás  kijavíátaá saának  moá djaá t  Szolgaá ltatoá  hataá rozza  meg,  az  aá ltala
leggyorsabbnak eás optimaá lisnak tartott informatikai moá dszerrel.

– A Szolgaá ltatoá  koö teles a hibabejelenteástoő l  szaámíátott 30 napon belúö l  visszajelzeást kúö ldeni a
Megrendeloő  reászeáre  a  hiba  lehetseáges  okairoá l  eás  a  kijavíátaá s  tervezett  moá djaá roá l,  vaá rhatoá
idoő pontjaá roá l eás tovaábbi 30 napon belúö l megkezdeni a hiba elhaá ríátaá saá t.

– A Szolgaá ltatoá  taá jeákoztatja a Megrendeloő t a hiba elhaá ríátaá sa eárdekeáben tett inteázkedeásekroő l eás
a hibajavíátaá s staá túszaá roá l.

Megrendeloő  az aá ltala eászlelt hibaákroá l, múő koö deási rendellenesseágekroő l azok eászleleáseá t koövetoő en
haladeáktalanúl  koö teles  a  Szolgaá ltatoá t  e-mailben  eártesíáteni,  tovaábbaá  a  hibaelhaá ríátaá s  alatt  a
Szolgaá ltatoá  reászeáre minden olyan informaácioá t aá tadni, amely a hibaelhaá ríátaá shoz szúö kseáges eás a
Megrendeloő  rendelkezeáseáre  aá ll,  eás  amely  kapcsaán  a  Megrendeloő t  titoktartaá si  koö telezettseág
nem koö ti.

A hibakezeleás eás javíátaá s kizaá roá lag a termeákek kezeleáseável, hasznaá lataával kapcsolatos keárdeásek
megvaá laszolaá saá ra szolgaá l eás nem vonatkozhat aá ltalaános szaámíátaá stechnikai keárdeásekkel, illetve
maá s programok hasznaá lataával kapcsolatos úö gyinteázeásre, segíátseágnyúá jtaá sra.

Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  a  hibaák  feltaá raá saá t,  javíátaá saá t  eás  a  hibaákkal  kapcsolatos
rendelkezeásre aá llaá st a Szolgaá ltatoá  kúö loö n díáj elleneáben biztosíátja.



7. SPECIÁLIS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK
SOCIAL MEDIA MARKETING ÉS ONLINE MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

7.1. Feladat tárgya:

Social  media  marketing  szolgaá ltataá s  eás  Online  marketing  kommúnikaá cioá s  szolgaá ltataá s
biztosíátaá sa az egyedi szerzoő deásek eás a megrendeloő lapon reászletezett felteá telek alapjaán.

7.2. A közösségi és online marketing feladatok lehetnek:

– Google Adwords fioá k kezeleás
– Google Adwords hirdeteásek (PPC, Display) kezeleáse
– Koö zoö sseági oldalak kezeleáse (Facebook, Instagram, LinkedIn stb.)
– Koö zoö sseági reklaámkampaányok tervezeáse, lebonyolíátaá sa (Facebook, Instagram, LinkedIn stb.)
– Konkúrencia elemzeás (online hirdeteásek, koö zoö sseági hirdeteásek, koö zoö sseági oldalak)
– Online reklaámkampaányok tervezeáse, lebonyolíátaá sa
– Koö zoö sseági eás online reklaámkampaányok szoövegíáraá sa
– Blog íáraá sa eás úö zemelteteáse
– Weboldalak szoöveges tartalmaának kezeleáse
– Inflúencer egyúö ttmúő koö deásek kezeleáse
– Tanaá csadaá s
– Megrendeloő ben, egyedi szerzoő deásben meghataá rozott egyeáb online eás koö zoö sseági marketing
feladatok biztosíátaá sa.

7.3. Feladatok részletezése

A  feladatok  mennyiseágeá t,  a  múnkaoá raák  szaámaá t,  valamint  a  szerzoő deásek  tovaábbi  reászleteit
minden esetben az egyedi szerzoő deás eás/vagy a megrendeloő lap reászletezi.

7.4. Kötelességek, jogok, felelősségek

Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  a  feladat  teljesíáteáseáhez  szúö kseáges  minden  eleáreást,
hozzaá feá reást,  adatot a Szolgaá ltatoá  reászeáre aá t  kell  adnia.  Szolgaá ltatoá  nem vaá llal  feleloő sseáget a
hiaányosan, vagy hibaá san aá tadott adatok miatt.

Megrendeloő  elfogadja, hogy a hirdeteásek eás egyeáb aktivitaá sok eredmeányesseágeát kúö lsoő  teányezoő k
is befolyaá soljaák, amelyek eredmeányesseágeáeá rt a Szolgaá ltatoá  nem vaá llal feleloő sseáget.

Szolgaá ltatoá  nem  vaá llal  feleloő sseáget  a  hasznaá lt  felúö letek  (hirdeteáskezeloő k,  stb.)  múő koö deási
hibaá jaáboá l adoá doá  hataá ridoő  csúá szaá sokeárt eás elmaradt kampaányokeárt, aktivitaá sokeárt.

Szolgaá ltatoá  semmilyen jogi eás egyeáb feleloő sseáget nem vaá llal a koö zzeá tett hirdeteásek eás egyeáb
anyagok keápi, szoöveges eás egyeáb tartalmaáeárt.

Amennyiben  Megrendeloő  baá rmely  fizeteási  koö telezettseágeável  keásedelembe  esik,  úá gy  a
Szolgaá ltatoá  jogosúlt  teljesíáteáseá t  a  Megrendeloő  egyidejúő  eártesíáteáse  mellett  felfúö ggeszteni,
illetoő leg folyamatban leávoő  marketing kampaányt leaá llíátani.  Az ebboő l  eredoő  kaá reárt Szolgaá ltatoá
nem feleloő s.



7.5. Médiaköltés, hirdetésre fordított összegek

A  hirdeteásekre  eás  egyeáb  fizetoő s  szolgaá ltataá sokra  fordíátott  oö sszegeket  minden  esetben  a
Megrendeloő  biztosíátja.

A Megrendeloő  feladata biztosíátani a fizeteási moá dok technikai felteá teleit is.

Szolgaá ltatoá  semmilyen feleloő sseáget nem vaá llal a hirdeteási felúö letek, eszkoö zoö k stb. aá ltal okozott
kaá rokeárt,  rossz  szaámlaázaá seárt,  teávesen  levont  eás  elszaámolt  oö sszegekeárt.  Az  ebboő l  adoá doá
probleámaák kezeleáse minden esetben a Megrendeloő  feladata.

7.6. Árak, fizetési feltételek

A Szolgaá ltatoá  az eloő zetes egyezteteásek alapjaán havi úö gynoö kseági díáj  eá s/vagy múnkaoá ra alapúá
elszaámolaá s alapjaán biztosíátja a szolgaá ltataá sokat.

A  Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  a  havi  úö gynoö kseági  díájak  meghataá rozott  szaámúá
múnkaoá raákat tartalmaznak. Amennyiben a Szolgaá ltatoá  az adott hoá napra vonatkozoá  idoő keretet
eleári, taá jeákoztatja a Megrendeloő t.

Megrendeloő  elfogadja, hogy az úö gynoö kseági díájba foglalt meghataá rozott múnkaoá raákon felúö l  a
Szolgaá ltatoá  a toö bbletfeladatokat kizaá roá lag plúsz díájeárt biztosíátja.

Amennyiben  a  Szolgaá ltatoá  eleári  az  adott  hoá napra  vonatkozoá  idoő keretet,  megtagadhatja  a
toö bbletfeladatok elveágzeáseá t. Az ebboő l adoá doá  kampaányok, aktivitaá sok, feladatok elmaradaásaáeá rt
a Szolgaá ltatoá  nem vaá llal feleloő sseáget.

A Szolgaá ltatoá  a toö bbletfeladatokat az eárveányben leávoő  eá s az adott szolgaá ltataá sokhoz kapcsoloá doá
oá radíájon biztosíátja.

A Szolgaá ltatoá  a toö bbletfeladatokboá l adoá doá  plúsz díájakat a koövetkezoő  úö gynoö kseági díájjal egyúö tt
szaámlaázza ki, amit a Megrendeloő  koö teles teljesíáteni.

Amennyiben a Megrendeloő  olyan feladattal bíázza meg a Szolgaá ltatoá t (ide vonatkozik a szoá beli
eás íáraá sbeli megbíázaá s is) amely nem reásze a megaá llapodaásnak, a Szolgaá ltatoá  megrendeleáskeánt
kezeli a feladatot, amit eloő zetes taá jeákoztataá si koö telezettseág neá lkúö l a koövetkezoő  havi úö gynoö kseági
díájjal egyúö tt kiszaámlaá z. 

A Szolgaá ltatoá  megtagadhatja minden olyan feladat megvaloá síátaá saá t, amely nem reásze az egyedi
szerzoő deásnek eás/vagy a megrendeloő nek.

8. SPECIÁLIS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK
PR ÉS MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ. REKLÁM- ÉS MÉDIAÜGYNÖKSÉGI TEVÉKENYSÉG

8.1. Szolgáltatás tartalma

Marketingstrateágiaák,  marketing-  eás  PR  tervek  keászíáteáse,  marketing-  eás  PR  szoövegek  íáraá sa,
vaá llalati  filozoá fia  eás  kúö ldeteás  megfogalmazaása,  reklaám-  eás  PR kampaányok megtervezeáse  eás
lebonyolíátaá sa, marketing/úö zletviteli/egyeáb vezeteási tanaá csadaás.



8.2. Munka készítésének folyamata

A múnka megkezdeáse kizaá roá lag, a Megrendeloő  reászeároő l, a Szolgaá ltatoá  ajaánlataának joá vaáhagyaása
útaán toö rteánhet. Megrendeleásnek minoő súö l az ajaánlat íáraá sos elfogadaása: email, papíár alapúá  vagy
online  megrendeloő ,  egyedi  szerzoő deás.  Az  ajaánlat  elfogadaá sa  eás  a  feladat  megrendeleáse
szerzoő deáskoö teásnek minoő súö l eás a jelen AÁ SZF eárveányesek raá .

Szolgaá ltatoá  a rendelkezeásre aá lloá  informaácioá k alapjaán tervet dolgoz ki, aminek hataá ridejeá t az
ajaánlat eás a szerzoő deás tartalmazza.

Szolgaá ltatoá  a múnka keászíáteáse soraán figyelembe veszi a gazdasaági reklaámteveákenyseág alapvetoő
felteá teleiroő l eás egyes korlaá tairoá l szoá loá  toö rveány rendelkezeáseit eás a magyar jog egyeáb vonatkozoá
eloő íáraá sait.  Szolgaá ltatoá  nem  vaá llal  feleloő sseáget  szoá beli  tanaá cseárt,  amelynek  íáraá sbeli
megeroő síáteáseáre nem kerúö l sor.

8.3. Munka elfogadása

A múnkaák elkeászíáteáseá t koövetoő en Megrendeloő  ezeket koö teles a jelen AÁ SZF ide vonatkozoá  pontjai
szerint  ellenoő rizni  eás  joá vaáhagyni.  Ha a megadott hataá ridoő ben Megrendeloő  nem nyilatkozik,
hallgataá saá t joá vaáhagyoá  nyilatkozataának kell tekinteni. Ennek alapjaán a Szolgaá ltatoá  az ajaánlatban
szereploő  díájat kiszaámlaázza.

9. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, ADATMÓDOSÍTÁS

A  Szolgaá ltatoá  jogosúlt  a  reászeáre  megkúö ldoö tt  iratok  alapjaán  a  szolgaá ltataá st  igeánybe  vevoő
magaánszemeá lynek, illetve a jogi szemeá ly keápviseloő jekeánt eljaá roá  szemeá lynek neveá t,  lakcíámeá t,
alaá íáraá saának keápeá t, arckeápeá t, eás egyeáb szemeá lyes adatait, okmaányaik feánymaásolataá t a szerzoő deás
teljesíáteáseáhez szúö kseáges ceá lboá l kezelni.

A  Szolgaá ltatoá  az  2011.  eávi  CXII.  toö rveányben  meghataá rozott  fokozott  feleloő sseággel  oá vja  a
Megrendeloő  aá ltal a Szolgaá ltatoá  aá ltal hasznaá lt  szervereken elhelyezett szemeá lyes adatokat.  A
Szolgaá ltatoá  azonban nem vaá llal feleloő sseáget az olyan adatveszteásekeárt, amelyek annak elleneáre
koövetkeztek be, hogy OŐ  a toő le elvaá rhatoá  moá don technikai eás szervezeási inteázkedeáseket tett az
adatbiztonsaági koövetelmeányek teljesíáteáse eárdekeáben.

Ha a Megrendeloő  szerzoő deási koö telezettseágeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgaá ltatoá  jogosúlt a
fenti  adatokat  a  koöveteleáseinek  peren  kíávúö li,  illetve  bíároá saá gi  behajtaá sa  eárdekeáben  jogi
keápviseloő jeánek aá tadni.

A  Szolgaá ltatoá  jogosúlt  a  Megrendeloővel  szemben  fennaá lloá  koöveteleáseá t  –  annak  eártesíáteáse
mellett – harmadik szemeá ly reászeáre engedmeányezni.

10. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A Szolgaá ltatoá  koö teles a Megrendeloő roő l az úö zleti kapcsolat soraán túdomaásaá ra jútott adatokat eás
informaácioá kat  a  hataá lyos  adat-  eás  titokveádelmi jogszabaá lyi  rendelkezeásek  szabaá lyai  szerint
kezelni.
A Szolgaá ltatoá  a Megrendeloő  reászeáre toö rteánoő  szaámlaá zaá s eás kapcsoloá doá  díájak beszedeáse, valamint
a szerzoő deásek figyelemmel kíáseáreáse ceá ljaáboá l a koövetkezoő  adatokat kezelhet:



– a Megrendeloő lap eás egyedi szerzoő deás koö telezoő  elemei,
– a szolgaá ltataá s tíápúsa, iraánya, kezdoő  idoő pontja, tovaábbíátott adat terjedelme,
– a díájfizeteássel eás a díájtartozaá ssal oö sszefúö ggoő  adatok,
– tartozaás haá trahagyaása eseteán a szerzoő deás felmondaásaának esemeányei.

Az adatok a szerzoő deás megszúő neáseá ig,  valamint a szaámla teljesíáteáseánek hataá ridejeá t  koövetoő  6
hoá napig, illetoő leg a díájtartozaás eleávúö leáseá ig kezelhetoő k, kiveáve, ha maá s toö rveány az adatkezeleásre
elteároő  hataá ridoő t íár eloő .

A Szolgaá ltatoá  aá ltal  kezelt  adatok aá tadhatoá saá gaá roá l  eás  a tovaábbi  adatveádelmi szabaá lyokroá l  az
Adatveádelmi  Szabaá lyzat  rendelkezik,  mely  eleárhetoő  az  alaábbi  linkroő l:
http://moringo.hú/adatkezelesi_szabalyzat

11. SZERZŐI JOGOK – TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA, FELHASZNÁLÓI JOG SZABÁLYOZÁSA

11.1. Szolgaá ltatoá  – amennyiben erroő l Megrendeloő  kúö loö n nem rendelkezik – az aá ltala elkeászíátett
múnkaákon a szerzoő i minoő seáget eás neveát feltúö ntetheti, azokat referenciakeánt korlaá tozaá s neá lkúö l
felhasznaá lhatja.

11.2. Szerzoő i  jogok:  Szolgaá ltatoá  aá ltal  keászíátett  múnkaák,  illetve  a  múnkafolyamat  baá rmely
szakaszaában  bemútatott  tervek  szerzoő i  jogi  veádelem alaá  tartoznak,  ezek szerzoő i  jogosúltja
kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá .

11.3. A  vagyoni  jogosúltsaágokkal  kapcsolatos  felhasznaá loá i  jogok  a  Megrendeloő t,  a  teljes
elleneárteák megfizeteáseá toő l kezdoő doő en illetik meg.

11.4. A felhasznaá laá si  jog  nem kizaá roá lagos,  harmadik szemeá lyre  aá t  nem rúhaázhatoá ,  aá t  nem
adhatoá ,  a felhasznaá laá s  moá dja eás  meárteáke nem iraányúlhat koö zvetlen haszonszerzeásre,  illetve
nem eredmeányezhet hasznot. A felhasznaá laá si jog hataá rozatlan idoő re szoá l.

11.5. A  felhasznaá laá si  jog  semmilyen  vaá ltoztataá st,  moá dosíátaá st,  aá talakíátaá st  vagy  ehhez
kapcsoloá doá  felhasznaá laá si  moá dot,  meárteáket nem foglal  magaában.  Baá rmilyen, íáraá sban eloő re le
nem fektetett  felhasznaá laá s,  moá dosíátaá s  eseteán vagy,  ha a Megrendeloő  egyeábkeánt  megszegi  a
felhasznaá laá s szabaá lyait,  a Megrendeloő  súá lyos szerzoő deásszegeást koövet el.  Ebben az esetben a
Szolgaá ltatoá t a teljes vaá llalkozaási díájnak megfeleloő  oö sszegúő  koö tbeár illeti meg eás eárveányesíátheti
ezen túá l felmerúö loő  kaá raá t.

11.6. Ha  Megrendeloő  a  jelen  AÁ SZF-ben  szabaá lyozotthoz  keápest  boővebb  felhasznaá loá i  jogot
igeányel,  ezt  koö teles  eloő zetesen  eás  íáraá sban  kezdemeányezni.  A  kezdemeányezeás  alapjaán
Szolgaá ltatoá  eldoö nti, hogy a keárt tartalom vaá llalhatoá -e eás ha igen, a megrendeloő lapon roö gzíátik a
felhasznaá laá si jog pontos tartamaá t eás díájaá t.
11.7. A múnkaákhoz kapcsoloá doá  szaámíátoá geápes aá llomaánynak, vaázlatoknak, terveknek az aá tadaása
eás díájazaá sa – mivel az a Szolgaá ltatoá  túlajdona eás nem keápezi az egyes megrendeleáseák taá rgyaá t –
minden esetben kúö loö n megaá llapodaá s taá rgyaá t keápezi.

11.8. A  Szolgaá ltatoá  a  szerzoő deás  teljesíáteáse  soraán  leszaá llíátott  dolog  feletti  túlajdonjogaá t  az
elleneárteák  teljes  megfizeteáseá ig  fenntartja.  Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  szerzoő i
jogseárteást  koövet  el,  amennyiben  a  szerzoő deásboő l  oő t  terheloő  oö sszes  fizeteási  koö telezettseág
teljesíáteáseá t  megeloő zoő en  kezdi  meg  a  Szolgaá ltatoá  aá ltal  a  teljesíáteás  soraán  leá trehozott  múő vek
felhasznaá laá saá t.

http://moringo.hu/adatkezelesi_szabalyzat


12. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

A  Szolgaá ltatoá  koö telezi  magaá t  arra,  hogy  veádi  eás  oő rzi,  úö zleti  titokkeánt  bizalmasan  kezeli  a
szolgaá ltataá s  teljesíáteáse soraán túdomaásaá ra jútott adatokat,  bizalmas adatokat,  informaácioá kat,
bizalmas informaácioá kat, dokúmentúmokat, eás minden eroő feszíáteást megtesz annak eárdekeáben,
hogy azok megfeleloő  veádelmeát biztosíátsaák.

A Szolgaá ltatoá  eás Megrendeloő  a bizalmas adatokat, bizalmas informaácioá kat csak a szolgaá ltataá s
teljesíáteáse ceá ljaáboá l hasznaá lhatjaák fel, a túdomaásúkra jútott adatokat, informaácioá kat pedig csak
a maá sik feá l eloő zetes íáraá sbeli hozzaá jaá rúlaá saával hozhatjaák nyilvaánossaágra, kiveáve ha a koö zleásre
jogszabaá ly koö telez.

A Szolgaá ltatoá  vaá llalja,  hogy jelen AÁ SZF alapjaán reászeáre aá tadott valamennyi adat,  informaácioá
úö zleti titoknak minoő súö l, mint ilyen bizalmasan kezelendoő , eás harmadik szemeá lyek túdomaásaá ra
hozni, valamint az AÁ SZF-ben meghataá rozott ceá ltoá l elteároő en felhasznaá lni tilos.

A fenti titoktartaá si koö telezettseág a szolgaá ltataá s fennaá llta alatt eás annak baá rmely okboá l toö rteánoő
megszúő neáseá t koövetoő en is korlaá tlan ideig hataá lyban marad.

A  Megrendeloő  teljes  koö rúő  feleloő sseággel  tartozik  minden  olyan  szolgaá ltataá s  hasznaá lataá eárt,
amelynek soraán a hozzaá feá reás jelszavaán keresztúö l toö rteánik.

A Megrendeloő t jelszavaának titokban tartaá saával kapcsolatosan teljes koö rúő  feleloő sseág terheli.

A  Szolgaá ltatoá  a  Megrendeloő  aá ltal  oö nkeántes  adatszolgaá ltataá s  kereteáben  rendelkezeáseáre
bocsaá tott  szemeá lyes  adatokat  bizalmasan  kezeli,  kizaá roá lag  az  egyes  Megrendeloő k
azonosíátaá saához,  illetve  a  szolgaá ltataá s  teljesíáteáseáhez,  a  sikeres  teljesíáteáshez  szúö kseáges
meárteákben  eás  az  elektronikús  kereskedelmi  szolgaá ltataá sok,  valamint  az  informaácioá s
taá rsadalommal oö sszefúö ggoő  szolgaá ltataá sok egyes keárdeáseiroő l szoá loá  2001. eávi CVIII. toö rveány 13/
A. §-aában meghataá rozottak szerint hasznaá lja fel. 

A Megrendeloő  szemeá lyes adatainak jelen szerzoő deásben meghataá rozott felhasznaá laá saához jelen
Szerzoő deás megkoö teáseável egyben hozzaá jaá rúlaá saá t adja.

A  Szolgaá ltatoá  koö teles  a  Megrendeloő  aá ltal  a  Szolgaá ltatoá  rendszerbe  roö gzíátett  adatokat  a
Megrendeloő  keáreáseáre haladeáktalanúl toö roö lni. Amennyiben a Megrendeloő  a toö rleást nem keári, a
szerzoő deás  megszúő neáseá t  koövetoő en a Szolgaá ltatoá  a Megrendeloő  aá ltal  a Szolgaá ltatoá  rendszerbe
roö gzíátett adatokat 60 napig taá rolja.

13. VIS MAIOR

Vis  maiornak  minoő súö l  minden  olyan  rendkíávúö li,  a  szerzoő deás  leá trejoö tte  útaán  bekoövetkezoő ,
annak teljesíáteáseá t lehetetlenneá  tevoő  esemeány, amelyet szerzoő doő  felek nem laá thattak eloő re, eás
nem haá ríáthattak el, eás amely nem vezethetoő  vissza egyik feá l felroá hatoá  magatartaá saá ra sem. Ilyen
esemeányek  lehetnek  kúö loö noö sen:  szúö kseágaá llapot,  sztraá jk,  haáborúá ,  forradalom,  terrorista
cselekmeányek, termeászeti katasztroá fa, túő zveász, aá rvíáz, jaá rvaány, karanteán korlaá tozaá sok, szaá llíátaá si
embargoá  stb. Vis maior eseteán mindkeát feá l mentesúö l a szerzoő deás teljesíáteáseánek koö telezettseáge
aloá l.



14. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

14.1. A felek koö zoö tt leá trejoö tt eseti szerzoő deás a szerzoő deásszerúő  teljesíáteássel megszúő nik.

14.2. A  felek  koö zoö tt  leá trejoö tt  tartoá s/folyamatos  szerzoő deást  valamelyik  feá l  felmondja.
A felmondaás ideje ebben az esetben 30 nap.
A Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy a  szerzoő deás  felmondaá s  idejeáre  vonatkozoá  vaá llalkozoá i
díájat eás minden egyeáb felmerúö loő  díájat is koö teles megfizetnie a Szolgaá ltatoá  reászeáre.

14.3. A felek koö zoö tt leá trejoö tt eseti,  valamint tartoá s/folyamatos szerzoő deás teljesíáteás neá lkúö l  is
megszúő nhet:
– a felek koö zoö s megegyezeáseável,
– a Megrendeloő  elaá llaá saával vagy felmondaásaával,
– a Szolgaá ltatoá  felmondaásaával vagy elaá llaá saával.

14.4. Ha  a  Megrendeloő  az  aá ltalaános  elaá llaá si  jogaá t  (nem  a  Szolgaá ltatoá  szerzoő deásszegeáseáboő l
eredoő en eárveányesíátett elaá llaá si jogaá t) gyakorolni kíávaánja, koö teles a Szolgaá ltatoá nak a felmerúö lt
koö ltseágeinek, illetve kaá raának 100%-aá t megteáríáteni.

14.5. A Szolgaá ltatoá  jogosúlt a szolgaá ltataá st felfúö ggeszteni, vagy a szerzoő deást azonnali hataá llyal
felmondani,  ha  a  Megrendeloő  toö bbek  koö zoö tt  az  alaábbi  tiltott  magatartaá sok  baá rmelyikeát
tanúá síátja:

– a Megrendeloő  teveákenyseágeável a Szolgaá ltatoá  aá ltal nyúá jtott szolgaá ltataá s minoő seágeá t csoö kkenti,
vagy magatartaá sa maás Megrendeloő k informatikai biztonsaágaá t veszeá lyeztetheti.
–  ha az Megrendeloő  toö bb mint 30 napos fizeteási keásedelembe esett, eás tartozaásaá t felhíávaá sra
sem rendezi.
– ha a Megrendeloő  akadaá lyozza a szerzoő deás teljesíáteáseá t.
– 60 napot meghaladoá  vis maior esete.
– ha a Megrendeloő  a szerzoő deás rendelkezeáseit súá lyosan megseárti.
–  ha  a  Megrendeloő  olyan  magatartaá st  tanúá síát,  amely  a  Szolgaá ltatoá  –  illetve  az  egyes
Megrendeloő k  –  jogos  eárdekeit,  kúö loö noö sen a  Szolgaá ltatoá  joá  híárneveá t  seárti,  vagy magatartaá sa
eredmeányekeánt a szerzoő deás tovaábbi fenntartaá sa a Szolgaá ltatoá  reászeároő l nem vaá rhatoá  el.
– amennyiben a Megrendeloő  megadott adatok nem felelnek meg a valoá saá gnak, illetve az AÁ SZF
rendelkezeáseinek.
– ha a Megrendeloő  a Szolgaá ltatoá t egyeáb moá don megteáveszti.

A Szolgaá ltatoá  azonnali hataá lyúá  felmondaá sa/elaá llaá sa eseteán a Megrendeloő  koö teles a Szolgaá ltatoá
koö ltseágeit eás kaá raá t (beleeártve az elmaradt hasznot is) megfizetni.
14.6. Ha  a  Megrendeloő  igeánybe  vesz  a  Szolgaá ltatoá  aá ltal  biztosíátott  kedvezmeányt,  úá gy  a
Megrendeloő t megilletoő  kedvezmeányt a Szolgaá ltataá sok aá tadaá sa útaán, a veágszaámlaáboá l vonja le a
Szolgaá ltatoá .  Ha  Megrendeloő  elaá ll  a  szerzoő deástoő l,  úá gy  a  Szolgaá ltatoá  aá ltal  biztosíátott
kedvezmeányekre nem jogosúlt.

14.7. A felek koö zoö tt leá trejoö tt szerzoő deás baá rmely okboá l toö rteánoő  megszúő neáse, vagy felmondaá sa –
kiveáve  az  elaá llaá s  egyes  eseteit  –  nem mentesíáti  a  feleket  a  fennaá lloá  koö telezettseágeik,  vagy
díájtartozaásaik teljesíáteáse aloá l.

14.8. A  Megrendeloő  túdomaásúl  veszi,  hogy  ha  a  szerzoő deást  a  projekt  befejezeáse  eloő tt
felmondja, koö teles szaámla elleneáben a szerzoő deás felmondaásaának daá túmaá ig elveágzett feladatok
kedvezmeányek neá lkúö li díájaá t kiegyenlíáteni.



15. TERMÉKTÁMOGATÁS/SUPPORT SZOLGÁLTATÁS

A  termeáktaámogataá st  tartalmazoá  felteá telek  eás  szolgaá ltataá sok  a  “Moringo  termeáktaámogataá s
(súpport) szolgaá ltataá s szabaá lyzat” tartalmazza, amely www.moringo.hú/súpport linken eárhetoő
el.

Azok a Felhasznaá loá k,  akik nem rendelkeznek a taá rgyeávre termeáktaámogataá ssal,  oá radíáj  alapúá
tanaácsadoá i szolgaá ltataá s kereteáben, eloő zetes egyezteteás eás az ide vonatkozoá  eseti, hiaánytalanúl
kitoö ltoö tt, alaá íárt eás beá lyegzoővel ellaá tott megrendeloő  visszakúö ldeáse útaán telefonon vagy email-
ben vehetik igeánybe a szolgaá ltataá st.

A Moringo Kft. fenntartja a jogot, hogy megtagadja azon Felhasznaá loá k reászeáre a vaá laszadaást,
akik nem rendelkeznek eárveányes termeáktaámogataá ssal.

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A  Megrendeloő  elfogadja,  hogy  a  Szolgaá ltatoá  úö gyfeá lszolgaá lata  kizaá roá lag  a  szerzoő deássel
rendelkezoő  Megrendeloő knek,  illetve  az  eá loő  termeáktaámogataá si/súpport  szolgaá ltataá ssal
rendelkezoő  Megrendeloő knek aá ll a rendelkezeáseáre. Ide tartoznak azok a Megrendeloő k akiknek
nincs szaámlatartozaá sa.

Egyeáb  szemeá lyek  kiszolgaá laá saá t  a  Szolgaá ltatoá  úö gyfeá lszolgaá lata  megtagadhatja.  Telefonon  a
Megrendeloő knek  múnkanap  9.00  eás  17.00  oá ra  koö zoö tt  kereshetik  fel  a  Szolgaá ltatoá
úö gyfeá lszolgaá lataá t.

Szerzoő doő  Felek  a  szerzoő deás  teljesíáteáse  soraán  hateákonyan,  szorosan  egyúö ttmúő koö dnek  eás
egymaás eárdekeit messzemenoő en figyelembe veszik.

Szerzoő doő  Feleket  a  szerzoő deás  teljesíáteáse  soraán  koö lcsoö noö s  eá rtesíáteási  eás  taá jeákoztataá si
koö telezettseág terheli. Ezen koö telezettseág teljesíáteásekor az íáraá sos formaá t reászesíátik eloő nyben.

Szerzoő doő  felek megaá llapodnak abban, hogy a Megrendeloő  toö rveányes keápviseloő je, a Megrendeloő
szerzoő deásboő l  fakadoá  baá rmely  fizeteási  koö telezettseágeáeá rt  keászfizetoő  kezesseáget  vaá llal.  A
keászfizetoő  kezesseágvaá llalaá s  a  jelen  AÁ SZF  felsorolt  szerzoő deásek,  illetve  megrendeleás
Megrendeloő , illetve keápviseloő  aá ltali alaá íáraá ssal joö n íáraá sban leá tre.

A  Szolgaá ltatoá nak  eás  a  Megrendeloő knek  meg  kell  tennie  mindent  annak  eárdekeáben,  hogy
koö zvetlen taá rgyalaá sok úá tjaán rendezzenek minden olyan neázetelteáreást vagy vitaá t, mely koö zoö ttúö k
jelen szerzoő deás kereteáben vagy a szerzoő deássel kapcsolatban merúö lt fel.  Ennek sikertelenseáge
eseteáre  a  szerzoő doő  felek  a  jelen  szerzoő deássel  leá trejoö tt  jogviszonyboá l  szaá rmazoá  jogvitaá júk
eldoö nteáse eárdekeáben alaávetik magúkat jaá raá sbíároá saá gi hataá skoö r eseteán a Szegedi Jaá raá sbíároá saá g,
toö rveányszeáki hataá skoö r eseteáben a Szegedi Toö rveányszeák kizaá roá lagos illeteákesseágeánek. A felek
koö zoö tt leá trejoö tt jogi vitaákra a magyar jog eloő íáraá sai az iraányadoá ak.

Kelt: 2018. maárciús 19.
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