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A továbbiakban Kiadó/Vállalkozó
(a továbbiakban együttesen, mint Felek) között az alábbi feltételekkel.

I.
A szerzıdés tárgya
(1) A szerzıdés tárgya: a Gyıri Nemzeti Színház (Reklámozó) hirdetéseinek a Kiadó
Kisalföld c. napilapjában szombati napokon a Szieszta mellékletben (kulturális
rovatában) való megjelentetése.
(2) Kiadó vállalja a Reklámozó által hirdetési anyagként leadott hirdetés on-line
internetes hirdetés formájában való reklámozását is saját üzemeltetéső internetes
portálján.
(3) A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés keretében kölcsönösen egymás
tudomására hozott tények, adatok, információk kívülálló harmadik személyek
számára nem hozhatók nyilvánosságra. Amelyik szerzıdı fél ezt a kötelezettségét
megszegi, elfogadja, hogy vele szemben eljárás kezdeményezhetı.

II.
A hirdetési díj
(1) A vállalkozási díj (278 x 204 mm színes hirdetési felület a szombati Szieszta
mellékletben) 180.000.-Ft Ft + áfa/megjelenés. A hirdetési felület tematikáját a
Reklámozó biztosítja, a Kiadó a Reklámozó által megadott formátum, tartalom
szerinti hirdetést köteles megjelentetni. A Kiadó a Reklámozó által leadott szöveggel
kapcsolatban csak technikai jellegő módosítási javaslatot tehet.

(2) Az internetes on-line hirdetés díja: 15.000.-Ft+Áfa/hét/hirdetés
(3) Premierekrıl való tudósítás (cikk, interjú) díja premierenként: 0.-Ft+Áfa
(4) A felek rögzítik, hogy a szerzıdés aláírásától számított egy évig a hirdetési díjak fix
összegek, ezt követıen minden év január 1-jétıl a vállalkozási díj, külön
szerzıdésmódosítás nélkül, mindkét fél általi írásbeli elfogadása esetén, legfeljebb a
KSH által közzétett infláció mértékével emelkedhet.

III.
Jogkövetkezmények
(1) A szerzıdés szerinti megjelenés Kiadó hibájából történı elmaradása esetén a Kiadó a
következı megjelenésnél szerzıdés szerinti áron dupla mérető hirdetési felületet
biztosít a Reklámozónak, továbbá késedelmi kötbér címén a II.1. pont szerinti nettó
vállalkozói díjat (az adott heti hirdetésre esı díjat) 5 %-kal köteles csökkenteni és
csak ezzel az összeggel csökkentett számla nyújtható be.
(2) A szerzıdés Kiadó hibájából történı meghiúsulása esetén az adott havi nettó hirdetési
díj kétszeresét köteles Kiadó meghiúsulási kötbérként megfizetni Reklámozó
részére.
(3) Amennyiben Kiadó hibájából nem a Reklámozó által leadott hirdetési anyag kerül az
újságban megjelentetésre, akkor a Kiadó hibás teljesítési kötbér címén a II.1. pont
szerinti adott heti hirdetési díj 10 %-át köteles hibás teljesítési kötbérként megfizetni
Reklámozónak, a havi számla ezzel az összeggel csökkentve nyújtható be, Reklámozó
a hibásan megjelentetett heti hirdetésért díjfizetési kötelezettséggel nem tartozik.
(4) A másik Fél súlyosan szerzıdésszegı magatartására hivatkozva a Feleket azonnali
hatályú felmondási jog illeti meg a határozott idı határidı lejárta elıtt is. Az azonnali
hatályú felmondás következményére a felmondás alkalmazása elıtt 8 munkanapos
határidı megjelölésével mindkét Szerzıdı Fél köteles szerzıdı partnerét az okot adó
magatartás megszüntetésére való felszólítással egyidejőleg felhívni. Azonnali hatályú
felmondás csak akkor alkalmazható, ha az arra okot adó magatartás, vagy cselekmény
a megjelölt határidın túl is fennáll.

IV.
Fizetési feltételek
(1) Az elvégzett, szerzıdés szerinti szolgáltatást a Reklámozó minden hónap utolsó
megjelenését követı munkanapon kiállított számla alapján a Reklámozó átutalással
egyenlíti ki a Kiadó jelen szerzıdésben megjelölt bankszámlaszámára, a számla
kiállítását követı 30 naptári napon belül, teljesítésigazolás után. Teljesítés igazolására
Reklámozó részérıl Trombola Anita mővészeti koordinátor jogosult. A teljesítési
idıpontnak mindkét fél az adott idıszakról kiállított számla megtérítésének

esedékességét tekinti (ÁFA Tv. 58. §). Fizetési késedelem esetén a Kiadó jogosult a
jogszabályokban írt maximális késedelmi kamat felszámítására.
(2) A Kiadó részére a Reklámozó a kifizetést csak abban az esetben teljesíti, amennyiben
szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban, vagy a számlájával egyidejőleg
benyújtja a tényleges kifizetés idıpontjától számított 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minısülı együttes adóigazolását arról, hogy nincs köztartozása (Art.
36/A. §). Kiadó a szerzıdés aláírásával egyidejőleg vállalja, hogy a
köztartozásmentes adatbázisban regisztráltatja magát.

V.
Határidık, kapcsolattartók
(1) A Reklámozó a nyomdakész hirdetési anyagot a szombati megjelenés elıtt legkésıbb
24 órával köteles leadni a Kiadó részére elektronikus úton.
(2) A Kiadó vállalja, hogy a 2010. év rendkívüli megjelenések idıpontjáról a
szerzıdés aláírásával egyidejőleg, a továbbiakban minden év január 15-ig
tájékoztatja a Reklámozót.
(3) Kapcsolattartó Kiadó részérıl:Nagy Eszter Mária
Reklámozó részérıl: Trombola Anita (tel.: 96/520-600/164).

(tel.:06/30/377-5754),

VI.
A szerzıdés tartama
Jelen szerzıdést a felek határozott idıtartamra kötik. A szerzıdés az aláírás napján lép
hatályba és 2013. május 18-ig tart.
VII.
Alkalmazandó jog
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a többszörösen módosított 1959. évi IV.
törvény (Ptk.),. a tisztességtelen magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény, valamint a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
VIII.
Illetékesség
A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket egymás között rendezik, ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a
gyıri székhelyő Bírósághoz fordulnak, melynek kizárólagos illetékességét kikötik.
Jelen szerzıdés csak írásban, mindkét fél által cégszerően aláírt formában módosítható. A
vállalkozási díj adott évi módosításának mindkét fél általi elfogadása nem minısül

szerzıdésmódosításnak, külön a Kiadó által tett javaslat és a Reklámozó általi elfogadás
csatolásával módosítható a vállalkozási díj.
Ezt a szerzıdést a felek elolvasás és egyezı értelmezés után - mint akaratukkal mindenben
megegyezıt - jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerzıdés mellékletei: a vállalkozó ajánlata, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció,
beszedési megbízás jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Gyır, 2010. május 18.

……………………………………………..

…………………….………………………..

REKLÁMOZÓ
Gyıri Nemzeti Színház
Nagy Viktor
Igazgató

KIADÓ
Lapcom Kft.
Szammer István
Ügyvezetı Igazgató

Melléklet: 2010. évi rendkívüli megjelenések idıpontjai
Felhatalmazó nyilatkozat Beszedési megbízásra

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
Felhatalmazó nyilatkozat

A Gyıri Nemzeti Színház (9022 Gyır, Czuczor G. u. 07.)
Felhatalmazza a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Korlátolt Felelısségő Társaságot,
9021 Gyır, Újlak u. 4/a. Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Rt 12096705-0012645900100006, hogy határidıs beszedési megbízást nyújtson be az OTP 11737007-15467012 sz.
fizetési számlája terhére a jelen nyilatkozathoz csatolt szerzıdés II.1./ és II.2./ pontjában
szereplı összeg erejéig abban az esetben, ha a szerzıdés IV.1./ pontjában foglalt határidı
eredménytelenül telt el.
A Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Korlátolt Felelısségő Társaság a határidıs
beszedési megbízás benyújtásával egyidejőleg köteles értesíteni errıl a tényrıl a Gyıri
Nemzeti Színház Ügyvezetı Igazgatóját.
Jelen nyilatkozat érvénytelen, ha Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Korlátolt Felelısségő
Társaság nem csatolja a Bankhoz benyújtandó felhatalmazó nyilatkozathoz a Gyıri Nemzeti
Színház nyilatkozatát a szerzıdésszerő teljesítésrıl.
Jelen felhatalmazás visszavonásáig érvényes.
Szükséges mellékletek:
1 pl. szerzıdés.
1 pl. Nyilatkozat a szerzıdésszerő teljesítésrıl.

Gyır, 2010. május 18.

Nagy Viktor
igazgató

