
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

12/2021. (I. 28.) határozata 
 

Visegrádi Városfejlesztő Kft. (székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81.; 
cégjegyzékszám: 13-09-139872) (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének 

megbízásáról 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
 
1. mint a Társaság taggyűlési jogait gyakorló személyeként úgy döntök: 

a Társaság új vezető tisztségviselője (ügyvezetője): 
 
Lelkes László 
születési neve: Lelkes László 
születési idő: 1973.03.05. 
születési hely: Budapest 8. 
anyja neve: Zentai Ágnes 
lakhely: 2025 Visegrád, Berkenye utca 22. 
adóazonosító jel: 8387794074 

 
2. Az ügyvezető a társaság ügyvezetésére 2021. február 1-től 2025. február 1. napjáig 

tartó határozott időre jogosult. 
3. A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult. A társaság alkalmazottai 

felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető jogosult gyakorolni. 
4. Az ügyvezető ezen tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el. 
5. Az ügyvezető díjazásra nem jogosult. 
 

Határidő: a cégbírósághoz történő bejegyzésre azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 28. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

13/2021. (I. 28.) határozata 
 

 A Visegrádi Hírek szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési, valamint 
nyomdai feladatairól 

 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. a Visegrádi Hírek szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési, valamint a 

laptükör szerkesztési feladatainak ellátására Fagyas Róbert egyéni vállalkozóval 
lapszámonként bruttó: 
1.1. oldalankéti tördelési díj: 1.800 forint, 
1.2. technikai szerkesztési, nyomdai előkészítési díj 60.000 forint összegért 

vállalkozási szerződést kötök 2021. március 1-től 1 év határozott időre (2021. 
január 1-től 2021. március 1-ig a 2020-ban megkötött szerződés kerül változatlan 
feltételekkel hosszabbításra), 

2. a Visegrádi Hírek nyomdai kivitelezési feladataival – a legjobb ajánlatot adó – Pethő 
Nyomdaipari Szolgáltató Kft-vel, az ajánlata alapján, 2021. március 1-től 1 év 
határozott időre, 

3. szerződéseket kötök. 
(A szerződések a határozat mellékletét képezik.) 
 
Határidő: szerződéskötésekre 15 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 28. 
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Vállalkozási Szerződés 

Mely létrejött egyrészről 

Visegrád Város Önkormányzata 

Székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

Adószám: 15731089-2-13 

Képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 

(továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 

Fagyas Róbert egyéni vállalkozó 

Lakcíme: 2027 Dömös, Kossuth Lajos út 156. 

Adószáma: 67203468-1-31 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

Jelen szerződés célja Visegrád Város Önkormányzata városi havilapjának szöveggondozása, 
tördelése, nyomdai előkészítése, Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2021. 
(I. 28.) határozata 1. pontja alapján. 

Felek megállapodnak abban, hogy az újság tördelése az előzetesen a szerkesztőbizottság által 
elfogadott anyagok alapján történik, mely így egybegyűjtött nyersanyagokat a főszerkesztő 
jóváhagyásával a szerkesztőbizottság adja át online úton a Vállalkozónak. 

 

1. A Szerződés tárgya 
 

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja teljes körűen a „Visegrádi Hírek” 
című újság (a továbbiakban: újság) vonatkozásában a jelen szerződésben szabályozott 
szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési szolgáltatásokat az alábbiakban 
részletezett műszaki tartalom szerint: 
 
- havilap (ez a megjelenésének gyakoriságának a maximuma, ritkábban lehet) –  

különszám, külön egyeztetéssel 
- 4 szín color 
- kapott anyag: szöveg, kép, hirdetés (megrendelő biztosítja) 
- A/4-es végső hajtogatott méret 
- oldalszám éves átlagban várhatóan 30-36 oldal/hó 
- 850 példány 
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1.2.Vállalkozó által ellátandó konkrét feladatok: 
 
- Tördelés 

Az újság tördelése és nyomdai előkészítése Vállalkozó saját gépein, saját 
szoftverekkel történik. A tördeléshez szükséges szöveget a Megrendelő biztosítja az 
újság megjelenését megelőző lapzárta után minden hónap 17. napjáig, ünnep vagy 
munkaszüneti nap esetén a rá következő második munkanap. A megrendelő 
előkorrektúrázott, a laptervnek megfelelő karakterszámú szövegeket ad át a 
Vállalkozónak, 

- Képfeldolgozás 
Tartalmazza az újságban szereplő összes, jogtiszta fotó nyomdai előkészítését a 
nyomdai technológia és a kiválasztott papír specifikációinak megfelelően (300 dpi, 
CMYK). A fotóanyagot a Megrendelő biztosítja a lapterv paramétereinek 
betartásával. 

- Táblázatok, térképek beillesztése 
Vállalkozó a Megrendelő által biztosított a laptervben meghatározott formájú 
táblázatokat, térképeket köteles beilleszteni a szerkesztő által meghatározott 
cikkekhez. A térképek, táblázatok, diagrammok szerkesztése nem tartozik a 
Vállalkozó tördelési alapfeladataiba, ezeket a Vállalkozó külön, kétoldali 
megegyezéssel (amennyiben a Megrendelő igényt tart rá, illetve a Vállalkozó azt 
vállalni tudja) külön díjazásért elvégzi, ha a Megrendelő 1 munkanappal a lapzárta 
előtt jelzi igényét és a térképek, táblázatok, diagrammok grafikai szerkesztéséhez 
szükséges forrásadatait a Vállalkozóhoz ezzel egyidejűleg eljuttatja.  
Az adott térképek, táblázatok, diagramok minőségéért és lehetséges méreteinek 
beilleszthetőségéért a Megrendelő felel és a lap méretbeli paramétereinek 
figyelembe vételével készíti azt el. 

- Formátum 
A/4-es végső hajtogatott méret 

- Korrektúra 
A korrektúra nem képezi a Vállalkozó feladatát. A Vállalkozó eljuttatja digitálisan 
pdf formátumban az újságot a Megrendelőnek korrektúrára és jóváhagyásra. 
A Vállalkozó által eljuttatott korrektúrában a Megrendelő tartalmi változtatásokat 
már nem tehet. Ezeket a változtatásokat a Megrendelő az előkorrektúrában, illetve 
a tartalmi szerkesztés során az olvasószerkesztő, főszerkesztő teheti meg. 

- Hirdetések 
A hirdetések szerkesztése nem a Vállalkozó feladata. A hirdetéseket a Megrendelő 
küldi a laptervben szereplő hirdetési méretek pontos betartásával, az aktuális 
lapszám forgatójában feltüntetve. 

- Laptükör szerkesztési feladatai 
Vállalkozó feladatát képezi. 
 

2. A Szerződés hatálya 
 
A jelen Vállalkozási Szerződés határozott időtartamra, 2021. március 1-től 2022. 
február 28-ig terjedő időtartamra jön létre. 
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3. Ütemezés, teljesítés feltételei 
 

3.1. Határidő: Vállalkozó az 1.2 pontban rögzített feladatokat az alábbi határidők szerint 
köteles elvégezni: 
 
- A Megrendelő a szerkesztőségi lapzárta után legkésőbb minden hónap 17. napjáig, 

ünnep vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő második munkanap köteles 
átadni az újság tördeléséhez szükséges szöveg és képanyagokat, forgatót és 
szerkesztési utasításokat, hirdetéseket. 

- A Vállalkozó elküldi elektronikusan Megrendelő részére korrektúrázva, 
jóváhagyásra betördelt újságot legkésőbb minden hónap 23. napjáig, ünnep vagy 
munkaszüneti nap esetén a rá következő első munkanap. Az esetleges ünnepnapok, 
vagy munkaszüneti napok által bekövetkező, szerkesztőség felől a Vállalkozó felé 
történő nyersanyagátadás csúszása az újság elkészültéhez megszabott határidő 
csúszását is magában hordozza (az adott hónap 17-hez képesti csúszás mértékének 
megfelelő idővel meghosszabbítva az első kész anyag visszaküldésének időpontját.)  

- A Megrendelő elküldi az összes korrektúrát, javítást egybegyűjtve a Vállalkozónak 
minden hónap 24. napjáig, ünnep vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő első 
munkanapig, a csúszások figyelembevételével. 

- A Megrendelő miután meggyőződött a javítások végrehajtásáról minden hónap 25. 
napjáig, ünnep vagy munkaszünetei nap esetén a rá következő első munkanapig 
végleges jóváhagyást küld a Vállalkozónak. 

- A Vállalkozó elküldi a kivitelező nyomda részére a Megrendelő által jóváhagyott, 
nyomdakész újságot minden megjelenés előtti minden hónap 25. napjáig, ünnep 
vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő első munkanapig. 
 

3.2. Kötelező egyeztetés: a jelen szerződésben megjelölt egyes feladatok elvégzéséről 
Vállalkozó folyamatosan egyeztet a Megrendelővel, igazodva a 3.1. pontban 
megszabott határidőkhöz. Vállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül nem intézkedhet, 
Vállalkozó a részmunkálat elvégzését követően köteles azt Megrendelőnek bemutatni 
korrektúra és jóváhagyás végett. Megrendelő köteles a jóváhagyás tárgyában a 3.1. 
pontban megszabott határidőkön belül nyilatkozni, ellenkező esetben Vállalkozó 
teljesítési határideje a késedelem hosszával automatikusan meghosszabbodik, a 3.1. 
pontnak megfelelően. Vállalkozó a Megrendelő által kést változtatásokat köteles 
teljesíteni. 

3.3. Korrektúra-forduló: a 3.2. pontban szabályozottan a Vállalkozó egy darab pdf 
korrektúrakört biztosít oldalanként ellenőrzésre a Megrendelőnek, amennyiben 
Megrendelő az újság javítását kéri, azt Vállalkozó köteles elvégezni. A Megrendelőnek 
tekintettel kell lennie arra, hogy a megjelenést megelőző minden hónap 25. napjáig, 
ünnep vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő első munkanap Vállalkozónak a 
Megrendelő által jóváhagyott újság anyagát át kell adnia a kért formátumban a 
nyomdának. A Megrendelő felől eredő csúszásokért nem vonható felelősségre a 
Vállalkozó. 

3.4.Felek megállapodnak abban, hogy teljesítés körében a Megrendelő, mint szakmai 
szerkesztő és kapcsolattartó járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatokat. 
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4. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 

4.1. Vállalkozó köteles: 
- a Megrendelő utasításai szerint, vele folyamatosan eljárni, e szerződésben 

foglaltaktól egyoldalúan nem térhet el, 
- teljes körűen, szakmailag és minőségileg kifogástalanul elvégezni és felügyelni az 

újság tördelési és szerkesztési munkálatait, azt jelen szerződésben szabályozottak 
szerint, a teljesítési határidőre elkészíteni és leszállítani,  

- a szerződés alapján rá vonatkozó határidők betartásáért felelősséget vállalni, 
- feladatellátása során a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni, azt Megrendelővel 

jóváhagyatni, 
- Megrendelő utasításai szerint eljárni, azonban a jogszabályba ütköző teljesítést meg 

kell tagadnia, a célszerűtlen utasításra pedig írásban fel kell hívni Megrendelő 
figyelmét, melynek elmaradása esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely 
különben nem következett volna be, és 

- Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni (email-üzenet 
formájában, a visegradihirek@gmail.com címre), amely a teljesítés 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 

4.2. Felelősség: Vállalkozó a jogosan igénybe vett teljesítési segédért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna. 

4.3.Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a munkát Vállalkozótól független okokból 
szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleg 
kárát) a készültségi fok alapján elszámolni. 
 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 

5.1. Megrendelő köteles: a munka elvégzéséhez szükséges adatokat, az alábbiakban 
megjelölt határidőkig Vállalkozó részére átadni: 
 
Minden hónap 17. napjáig 
A megrendelő kapcsolattartója küldi egyben a teljes forgatót a szövegeket, képeket, 
diagrammokat, hirdetéseket, a tördeléshez szükséges összes egyéb információt. 
 
Szövegek 
A cikkek word formában doc kiterjesztéssel, a file elnevezéssel. A szövegben ahol 
aktuálisan van, a szerkesztő jelzi a felcímet, címet, alcímet, lídet, szövegközi idézetet, 
szövegközi címeket a cikkhez tartozó képeket, a képaláírásokat a laptervnek 
megfelelően. 
 
Képek 
300 dpi a felhasználandó méretben jpg kiterjesztéssel. A file elnevezése a cikk, ahova 
kép tartozik, amelyik oldalon a cikk a forgatóban szerepel. 
A szöveganyag teljes egészét a Megrendelő biztosítja, a Vállalkozónak nem feladata a 
szöveganyagok begyűjtése. 
 

mailto:visegradihirek@gmail.com
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Címlapkép 
300 dpi a felhasználandó méretben jpg kiterjesztéssel. 
 
Hirdetések 
(300 dpi a felhasználandó méretben pdf, doc, jpg kiterjesztéssel. A file elnevezése 
megnevezés (hirdető neve) 
Diagrammok, táblázatok, térképek 
(300 dpi a felhasználandó méretben pdf, doc, jpg kiterjesztéssel.) 
 
Minden hónap 24. napjáig 
Korrektúra forduló javításokkal. A Megrendelő az összes korrektúrát egyszerre küldi 
elektronikusan pdf-ben javítva. 
 
- Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének elfogadására, és ez esetben a vállalkozói 

díj megfizetésére, 
- minden, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tényt, adatot Vállalkozóval 

megfelelő időben közölni, továbbá a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden 
dokumentumot Vállalkozó részére megfelelő időben átadni, 

- Vállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős, és 

- a Vállalkozó részére az elvégzett munka arányában a vállalási díjat megfizetni, 
amennyiben a munka szerződésszerű elvégzése a megrendelő hibájaként róható fel. 

Csúszás: a 3. pontnak megfelelően. 

 
5.2. Megrendelő jogosult: 

- Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden, az újságot érintő munkarészt 
véleményezzen, a következő munkarész csak Megrendelő jóváhagyása esetén 
kezdhető meg Megrendelő utasításai alapján, és 

- jogosult a szerződésszerű teljesítést bármikor ellenőrizni. 
 

6. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 
 

6.1. A vállalkozói díj összege: a felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő az 1. 
pontban megjelölt feladatok maradéktalan elvégzéséért számla ellenében 
lapszámonként bruttó 60.000 forint vállalkozói díjat fizet Vállalkozó részére. Az ÁFA 
mértékét a mindenkor hatályos erre vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint kell 
megállapítani. Továbbá a korrektúra és nyomdai előkészítés díja oldalanként bruttó 
1.800 forint. 
 

6.2. A vállalkozói díj megfizetésének feltétele: 
 
- az előkészített újság nyomdai leadása a szükséges formában és határidőben, 
- teljesítésigazolás kiállítása Megrendelő részéről és 
- Vállalkozó részéről a helyesen kiállított számla benyújtása. 
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6.3.Vállalkozói díj tartama: a vállalkozói díj megában foglalja az újság tördeléséhez, 
nyomdai előkészítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. 
 

6.4. Fizetési feltételek: felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj vonatkozásában 
Vállalkozó egy számla kibocsátására jogosult a következők szerint: 
 
- szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást az újság 

megjelenését követő első munkanapon. 
- a teljesítésigazolás kiállítása után a Vállalkozó jogosult a számla kibocsátására, 

melyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 napon belül egyenlít ki Vállalkozó 
bankszámlájára történő átutalással. A teljesítés napja az a nap, mikor Megrendelő 
számlája megterhelésre kerül. 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, elállás 
 

7.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozónak felróható vagy az ő érdekkörében felmerült 
késedelem esetén Megrendelőt késedelmi kötbérként minden megkezdett késedelmes 
nap után a bruttó vállalkozói díj 1 %-ával egyező késedelmi kötbér illeti meg, melyet 
jogosult levonni a Vállalkozónak fizetendő díjból. 

7.2.Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Megrendelő választhat a Ptk. 6:159 § (2) 
bekezdésében szabályozott jogkövetkezmények közül, továbbá hibás teljesítési 
kötbérként megilleti a bruttó vállalkozási díj 10%-ával egyező hibás teljesítési kötbér, 
melyet Megrendelő levonhat a Vállalkozónak fizetendő díjból. 

7.3.Kár: A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelje (beleértve a mással való 
elkészíttetés többletköltségét is) a Vállalkozótól. 
 

8. Kapcsolattartás 
 
A szerződés teljesítése során a felek nyilatkozattételre jogosult képviselői: 
Megrendelő kapcsolattartója: 
   Név: Schandl Loránt főszerkesztő 
   Tel.: 06306258658 
   E-mail: schandl.lorant@gmail.com  
Vállalkozó kapcsolattartója: 
   Név: Fagyas Róbert 
   Tel.: 06305739427 
   E-mail: fagyasrobert@fagyasrobert.com  
 

9. Szerződés megszűnése, megszüntetése 
 

9.1.A vállalkozási szerződés megszűnik: 
- a határozott idő leteltével, 
- bármelyik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 

esetén), 
- felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

 

mailto:schandl.lorant@gmail.com
mailto:fagyasrobert@fagyasrobert.com
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9.2. Ha a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan 
megszegi, Vállalkozó először köteles írásban Megrendelőt felhívni – a felhívás 
kézhezvételétől számítva legalább 5 napos határidővel, a rendkívüli felmondás 
jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel – a teljesítésre. A teljesítési határidő 
eredménytelen eltele esetén Vállalkozó jogosult a szerződést írásbeli nyilatkozatával 
rendkívüli felmondással felmondani. 
 

9.3.Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen 
szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan vagy ismételten 
megszegi, köteles azonban helytállni a Vállalkozó által már elvállalt kötelezettségekért. 
Lényeges kötelezettség megszegésnek megnősül különösen, ha 
- a kötelezettségszegés a munka határidőre történő megvalósulását veszélyezteti, 
- Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget azon 

felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget, 
- Vállalkozó hibásan teljesít, 
- Vállalkozó kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott 

utasításokat, vagy, 
- az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is – hibásan 
tudja elvégezni. 

9.4.Felek a rendes felmondást a szerződés határozott idejére tekintettel bármelyik fél 
részéről kizárják. 
 

10. Kizárólagos jogok 
 

10.1. A nyomdai előkészítés során létrejövő újság, annak valamennyi, a Vállalkozó 
által készített – akár felhasznált, akár fel nem használt – része, továbbá a nyomdai 
kivitelezésekhez, gyártási folyamatokhoz alapul szolgáló nyomdakész és szerkeszthető 
állományú digitális verzió egésze, egy része – ideértve a fel nem használt részt is – 
annak Megrendelő részére történő átadásával Megrendelő kizárólagos tulajdonába 
kerül, valamint Megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi 
védelem alá eső (szöveges és képi) alkotáson a Megrendelő területi és időbeli korlátozás 
nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. 

10.2. Vállalkozó a Megrendelőtől kapott képeket, illetve szövegeket kizárólag a 
Megrendelő újságjában jogosult felhasználni, ellenkező esetben kártérítési igényt 
érvényesíthet a Megrendelő. 

10.3. A Megrendelő a szerződés keretén belül rendelkezésre bocsátott jogi oltalomban 
részesíthető szellemi alkotások feletti rendelkezés jogát kiköti, Megrendelő az újság és 
munkarészei, mint szellemi alkotás felett rendelkezési jogát a szerzői jogról szóló 
hatályos törvény szerint gyakorolja, a szerzők személyhez fűződő jogainak tiszteletben 
tartásával. 

10.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel megszerzett kiadási jog 
gyakorlása során – a felhasználási jellegéhez igazodó módon – a szerző nevét kérése 
szerint kell feltüntetni. 
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11. Egyéb rendelkezések 

 
11.1. Amennyiben a jelen Vállalkozási Szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy 

érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Vállalkozási Szerződés 
egészét. A Vállalkozási Szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései 
érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve ha az érvénytelen vagy annak 
minősített rendelkezések nélkül a Vállalkozási Szerződést a felek egyáltalán nem 
kötötték volna meg. 

11.2. A szerződést csak írásban lehet módosítani vagy megszüntetni. 
11.3. A mási fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet 

közzé, nem bocsáthat harmadik fél rendelkezésére, kivéve a Megrendelőt érintő 
jogszabályi kötelezettségeket. 

11.4. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során esetleg 
keletkező vitáikat békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. 

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mind szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban írják alá, melyből 3 példány a 
Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti. 

 

Visegrád, 2021. február 4. 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

Eöry Dénes dr. Szabó Ferenc    Fagyas Róbert 

Polgármester Jegyző     Egyéni Vállalkozó 

Megbízó       Megbízott 

 

………………………………….. 

Láng Anikó pénzügyi csoportvezető pénzügyi ellenjegyző 
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Vállalkozási Szerződés 
 
 
amely létrejött egyrészről  
Neve: Visegrád Város Önkormányzata 
Székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Adószám: 15731089-2-13 
Képviselő: Eöry Dénes polgármester 
továbbiakban: Megrendelő 
 
másrészről: 
 
Neve: Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 1142 Budapest, Kassai utca 157/D. 
Bankszámlaszáma: OTP Bank 11704007-20261025 
Adószáma: 10972188-2-42 
képviseli: Pethő Zoltán ügyvezető 
továbbiakban: Vállalkozó 
között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett. 
 
1. A szerződés tárgya: 
 
A Visegrádi Hírek havilap nyomdai kivitelezése. 
A Visegrádi Hírek havilap nyomdai paraméterei: 

- Példányszám:    850 db 
- Terjedelem:     éves átlagban várhatóan 28 oldal 
- Méret:     A4 
- Nyomás:    végig 4+4 szín 
- Kötészet:    irkatűzés 
- Papír:     80 gr Terraprint silk 

 
2. A szerződés teljesítésének feltételei: 
 

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a munkanapokon 9 órától 16 óráig, pénteken 9 órától 
13 óráig folyamatos elérhetőséget és rövid úton (telefon, e-mail) konzultációs lehetőséget 
biztosítanak egymás számára. 

 
2.2. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok ellátását, annak teljes időtartama alatt, a 

Megrendelő igényeinek és érdekeinek figyelembe vételével, a lehető legjobb tudása szerint, 
a határidők pontos betartásával köteles teljesíteni. 

 
2.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő egységesen valamennyi 

szám esetén minden hónap 1-je, ünnep vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő első 
munkanap. Megrendelő megállapodhat a Vállalkozóval ennél rövidebb teljesítési 
határidőben is. Az egyes kiadványokkal kapcsolatos igényelt teljesítési határidőket az 
ajánlatkérő a megrendelőlapon rögzíti. A Megrendelő – a Vállalkozó előzetes írásbeli 
tájékoztatása esetén – előteljesítést elfogad. A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye.  

 
2.4. Szállítás: 

 A szállítást a Vállalkozó végzi a Vállalkozó nyomdájából a 2.3. pontban megjelölt 
teljesítési határidő napján, amennyiben a megrendelő kéri, melynek költsége 170 
ft/km + áfa oda vissza. 
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2.5. Anyagleadás: 

 A Megrendelő által megbízott Fagyas Róbert egyéni vállalkozó végzi a 
szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési, valamint laptükör szerkesztési 
feladatokat, ebből következőleg a Vállalkozó a szövegben lévő esetleges helyesírási 
hibákért nem felel, 

 Fagyas Róbert egyéni vállalkozó elérhetőségei: e-mail: 
fagyasrobert@fagyasrobert.com, telefonszám: 0036305739427, 

 Fagyas Róbert egyéni vállalkozó az anyagokat digitális formátumban adja át, ennek 
paraméterei: kompozit, vágójeles press quality (1.4-es verziószámú) pdf állomány, 
minimum 3 mm kifutóval, az újság megjelenését megelőző 5 munkanapon, az alábbi 
e-mail címre: info@pethonyomda.hu  

 A leadott anyagok PC-s környezetben készülnek, a Vállalkozó feladata a PC-
Macintosh közti problémák feloldása; 

 A Vállalkozó a leadott anyagokat nyomtatás szempontjából ellenőrzi, esetlegesen 
felmerülő hiba esetén azt időben jelzi; 

 A Vállalkozó elfogadja és nyomtatás szempontjából ellenőrzi a kijelölt határidőnél 
korábban leadott anyagokat is. 

 A vállalkozó a leadott pdf anyag tartalmáért és egyéb előkészítési hibáért nem vállal 
felelősséget. 

 
2.6. A Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített feladatokat a Megrendelő utasításai szerint 

és a Megrendelő érdekeinek megfelelően teljesíteni. 
 

2.7. A Megrendelő kiköti, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy a dokumentációban 
nevesített kiadványtípusok és egyéb nyomdai anyagok megrendelésére a programok előre 
nem látható változása függvényében teljeskörűen nem kerül sor, továbbá a jelzett okból a 
példányszám, formátum, terjedelem és a műszaki paraméterek is változhatnak.  

 
3. Díjazás, díjfizetés módja, esedékessége: 
 

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó, az adott ajánlata alapján bruttó: 
 

12 oldal esetén      82.110 forint 
16 oldal esetén      98.175 forint 
20 oldal esetén      120.488 forint 
24 oldal esetén      141.015 forint 
28 oldal esetén      159.758 forint 
32 oldal esetén      185.640 forint 
40 oldal esetén      216.878 forint 
 
díj ellenében végzi a nyomdai munkát, mely tartalmazza a Vállalkozó valamennyi 
költségét. A Megrendelő a szerződés teljesítése során minden egyes kiadvány esetében 
tételesen számol el és a tételes elszámolás alapján (mennyiség x egységár) teljesít 
kifizetést. A Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a fentiektől eltérően változik a 
példányszám, terjedelem vagy a műszaki paraméter, az e-mailon leadott megrendeléskor 
Megrendelő tételes árajánlatot kér, amelynek írásos elfogadása után kezdheti meg 
Vállalkozó a kivitelezést. 

 
3.2. Megrendelő kifizetést teljesítés-igazolás és tételes elszámolás alapján, számla ellenében, a 

szerződésben meghatározott módon és tartalommal átutalással teljesíti a Vállalkozó OTP 
Bank-nál vezetett 11704007-20261025 számú számlájára a teljesítési igazolás kiállításától 
számított 8 napon belül.  A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

 
3.3. Megrendelő kötelezettsége: 

mailto:fagyasrobert@fagyasrobert.com
mailto:info@pethonyomda.hu


 3 

 
Megrendelő kötelezettsége igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó díjának (szerződéses ár) 
határidőben és hiánytalanul történő kifizetése. 
 

4. Kapcsolattartás: 
 
4.1. Megrendelő részéről, az esetleges Megrendelői utasítások és állásfoglalások megtételére, 

valamint a teljesítésigazolás kiállítására Grósz Gábor kommunikációs referens (telefon: 
20 356 8131; e-mail: kronikas@visegrad.hu) jogosult.  

 
4.2. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelölt személy: Pethő 

Zoltán (telefon: 20 444 5920, e-mail: info@pethonyomda.hu) 
 

4.3. A Felek közötti kapcsolattartás szóban és írásban történhet, azonban a szóban megtett 
nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik 
félhez haladéktalanul írásban is eljuttassa. 

 
5. A szerződés időtartama: 
 
Határozott időtartam: 2021. március 1-től 2022. február 28-ig.  

 
6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

6.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a tervezői díj ÁFÁ-val növelt összegének 1%-át 
köteles a késedelem minden napjára vonatkozóan a Megrendelőnek megfizetni. Vállalkozó 
késedelmes teljesítése esetén a számlát a kötbérrel csökkentett összeg alapján nyújtja be. Ha a 
Vállalkozó határidőre nem teljesít, akkor a Megrendelő – választása szerint – élhet a 
felmondás jogával, vagy póthatáridőt tűzhet ki a teljesítésre. Amennyiben Vállalkozó 
póthatáridőn belül teljesít, úgy a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér szabályai az 
irányadók. Amennyiben a Megrendelő a szerződést felmondta, vagy a Vállalkozó a 
póthatáridőt is elmulasztja, az nemteljesítésnek minősül, és Vállalkozó a tervezői díj ÁFÁ-val 
növelt összegének 30%-át az elmulasztott határidőt követő 15 napon belül kötbérként köteles 
a Megrendelőnek megfizetni. 
  

6.2. Vállalkozó hibás teljesítése esetén a nemteljesítésre vonatkozó szabályok irányadóak.  
 

6.3. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem 
tartja – illetve tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, engedélyek, ágazati szabályok, 
szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait, valamint figyelmen kívül 
hagyta Megrendelő elvárásait az általa létrehozott munka eredményével kapcsolatban. 

 
7. A szerződés módosítása és teljesítése: 

        7.1. Jelen szerződés a kölcsönös aláírással válik érvényessé, és módosítani csak írásban lehet. 
 

8. A szerződés megszüntetése: 
 
8.1. A vállalkozási szerződés megszűnik: 
- a határozott idő elteltével, 
- bármelyik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés esetén) 
- felek közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
8.2. Ha Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, 
Vállalkozó először köteles írásban Megrendelőt felhívni - a felhívás kézhezvételétől számítva legalább 

mailto:kronikas@visegrad.hu
mailto:info@pethonyomda.hu
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5 napos határidővel, a rendkívüli felmondás jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel - a teljesítésre. 
A teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén Vállalkozó jogosult a szerződést írásbeli 
nyilatkozatával rendkívüli felmondással felmondani. 
 
8.3. Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Vállalkozó a jelen szerződésben 
meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi, köteles azonban helytállni 
a Vállalkozó által már elvállalt kötelezettségekért. Lényeges kötelezettség megszegésének minősül 
különösen, ha 
- a kötelezettségszegés a munka határidőre történő megvalósulását veszélyezteti, 
- Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget azon felhívásnak, hogy 

szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget, 
- Vállalkozó hibásan teljesít,  
- Vállalkozó kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat, vagy 
- az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát 
csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott 
határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni. 
 
8.4. Felek a rendes felmondást a szerződés határozott idejére tekintettel bármelyik fél részéről 
kizárják. 
 
9. Jogviták rendezése: 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség vállalások teljesítése 
során, valamint a Felek között felmerülő jogviták tekintetében a Polgári Törvénykönyvéről szóló – 
többször módosított – 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. A Felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség 
mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés szerint átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, amennyiben ezen 
állapotában változás történik, azt haladéktalanul közli Megrendelővel. 
 
 
Jelen szerződés 5 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a 
Megrendelőt, 2 példány pedig a Vállalkozót illeti. 
 
A jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Visegrád, 2021. február 11. 
  
 
 
         ……………………………………                        …………………………………… 
                             Megrendelő                                                               Vállalkozó 
Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző  Pethő Zoltán ügyvezető 
 
Pénzügyi ellenjegyző: Láng Anikó pénzügyi vezető 
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Vállalkozási Szerződés 

Mely létrejött egyrészről 

Visegrád Város Önkormányzata 

Székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

Adószám: 15731089-2-13 

Képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 

(továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 

Fagyas Róbert egyéni vállalkozó 

Lakcíme: 2027 Dömös, Kossuth Lajos út 156. 

Adószáma: 67203468-1-31 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

Jelen szerződés célja Visegrád Város Önkormányzata városi havilapjának szöveggondozása, 
tördelése, nyomdai előkészítése, Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2021. 
(I. 28.) határozata 1. pontja alapján. 

Felek megállapodnak abban, hogy az újság tördelése az előzetesen a szerkesztőbizottság által 
elfogadott anyagok alapján történik, mely így egybegyűjtött nyersanyagokat a főszerkesztő 
jóváhagyásával a szerkesztőbizottság adja át online úton a Vállalkozónak. 

 

1. A Szerződés tárgya 
 

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja teljes körűen a „Visegrádi Hírek” 
című újság (a továbbiakban: újság) vonatkozásában a jelen szerződésben szabályozott 
szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési szolgáltatásokat az alábbiakban 
részletezett műszaki tartalom szerint: 
 
- havilap (ez a megjelenésének gyakoriságának a maximuma, ritkábban lehet) –  

különszám, külön egyeztetéssel 
- 4 szín color 
- kapott anyag: szöveg, kép, hirdetés (megrendelő biztosítja) 
- A/4-es végső hajtogatott méret 
- oldalszám éves átlagban várhatóan 30-36 oldal/hó 
- 850 példány 
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1.2.Vállalkozó által ellátandó konkrét feladatok: 
 
- Tördelés 

Az újság tördelése és nyomdai előkészítése Vállalkozó saját gépein, saját 
szoftverekkel történik. A tördeléshez szükséges szöveget a Megrendelő biztosítja az 
újság megjelenését megelőző lapzárta után minden hónap 17. napjáig, ünnep vagy 
munkaszüneti nap esetén a rá következő második munkanap. A megrendelő 
előkorrektúrázott, a laptervnek megfelelő karakterszámú szövegeket ad át a 
Vállalkozónak, 

- Képfeldolgozás 
Tartalmazza az újságban szereplő összes, jogtiszta fotó nyomdai előkészítését a 
nyomdai technológia és a kiválasztott papír specifikációinak megfelelően (300 dpi, 
CMYK). A fotóanyagot a Megrendelő biztosítja a lapterv paramétereinek 
betartásával. 

- Táblázatok, térképek beillesztése 
Vállalkozó a Megrendelő által biztosított a laptervben meghatározott formájú 
táblázatokat, térképeket köteles beilleszteni a szerkesztő által meghatározott 
cikkekhez. A térképek, táblázatok, diagrammok szerkesztése nem tartozik a 
Vállalkozó tördelési alapfeladataiba, ezeket a Vállalkozó külön, kétoldali 
megegyezéssel (amennyiben a Megrendelő igényt tart rá, illetve a Vállalkozó azt 
vállalni tudja) külön díjazásért elvégzi, ha a Megrendelő 1 munkanappal a lapzárta 
előtt jelzi igényét és a térképek, táblázatok, diagrammok grafikai szerkesztéséhez 
szükséges forrásadatait a Vállalkozóhoz ezzel egyidejűleg eljuttatja.  
Az adott térképek, táblázatok, diagramok minőségéért és lehetséges méreteinek 
beilleszthetőségéért a Megrendelő felel és a lap méretbeli paramétereinek 
figyelembe vételével készíti azt el. 

- Formátum 
A/4-es végső hajtogatott méret 

- Korrektúra 
A korrektúra nem képezi a Vállalkozó feladatát. A Vállalkozó eljuttatja digitálisan 
pdf formátumban az újságot a Megrendelőnek korrektúrára és jóváhagyásra. 
A Vállalkozó által eljuttatott korrektúrában a Megrendelő tartalmi változtatásokat 
már nem tehet. Ezeket a változtatásokat a Megrendelő az előkorrektúrában, illetve 
a tartalmi szerkesztés során az olvasószerkesztő, főszerkesztő teheti meg. 

- Hirdetések 
A hirdetések szerkesztése nem a Vállalkozó feladata. A hirdetéseket a Megrendelő 
küldi a laptervben szereplő hirdetési méretek pontos betartásával, az aktuális 
lapszám forgatójában feltüntetve. 

- Laptükör szerkesztési feladatai 
Vállalkozó feladatát képezi. 
 

2. A Szerződés hatálya 
 
A jelen Vállalkozási Szerződés határozott időtartamra, 2021. január 1-től 2021. február 
28-ig terjedő időtartamra jön létre. 
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3. Ütemezés, teljesítés feltételei 
 

3.1. Határidő: Vállalkozó az 1.2 pontban rögzített feladatokat az alábbi határidők szerint 
köteles elvégezni: 
 
- A Megrendelő a szerkesztőségi lapzárta után legkésőbb minden hónap 17. napjáig, 

ünnep vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő második munkanap köteles 
átadni az újság tördeléséhez szükséges szöveg és képanyagokat, forgatót és 
szerkesztési utasításokat, hirdetéseket. 

- A Vállalkozó elküldi elektronikusan Megrendelő részére korrektúrázva, 
jóváhagyásra betördelt újságot legkésőbb minden hónap 23. napjáig, ünnep vagy 
munkaszüneti nap esetén a rá következő első munkanap. Az esetleges ünnepnapok, 
vagy munkaszüneti napok által bekövetkező, szerkesztőség felől a Vállalkozó felé 
történő nyersanyagátadás csúszása az újság elkészültéhez megszabott határidő 
csúszását is magában hordozza (az adott hónap 17-hez képesti csúszás mértékének 
megfelelő idővel meghosszabbítva az első kész anyag visszaküldésének időpontját.)  

- A Megrendelő elküldi az összes korrektúrát, javítást egybegyűjtve a Vállalkozónak 
minden hónap 24. napjáig, ünnep vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő első 
munkanapig, a csúszások figyelembevételével. 

- A Megrendelő miután meggyőződött a javítások végrehajtásáról minden hónap 25. 
napjáig, ünnep vagy munkaszünetei nap esetén a rá következő első munkanapig 
végleges jóváhagyást küld a Vállalkozónak. 

- A Vállalkozó elküldi a kivitelező nyomda részére a Megrendelő által jóváhagyott, 
nyomdakész újságot minden megjelenés előtti minden hónap 25. napjáig, ünnep 
vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő első munkanapig. 
 

3.2. Kötelező egyeztetés: a jelen szerződésben megjelölt egyes feladatok elvégzéséről 
Vállalkozó folyamatosan egyeztet a Megrendelővel, igazodva a 3.1. pontban 
megszabott határidőkhöz. Vállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül nem intézkedhet, 
Vállalkozó a részmunkálat elvégzését követően köteles azt Megrendelőnek bemutatni 
korrektúra és jóváhagyás végett. Megrendelő köteles a jóváhagyás tárgyában a 3.1. 
pontban megszabott határidőkön belül nyilatkozni, ellenkező esetben Vállalkozó 
teljesítési határideje a késedelem hosszával automatikusan meghosszabbodik, a 3.1. 
pontnak megfelelően. Vállalkozó a Megrendelő által kést változtatásokat köteles 
teljesíteni. 

3.3. Korrektúra-forduló: a 3.2. pontban szabályozottan a Vállalkozó egy darab pdf 
korrektúrakört biztosít oldalanként ellenőrzésre a Megrendelőnek, amennyiben 
Megrendelő az újság javítását kéri, azt Vállalkozó köteles elvégezni. A Megrendelőnek 
tekintettel kell lennie arra, hogy a megjelenést megelőző minden hónap 25. napjáig, 
ünnep vagy munkaszüneti nap esetén a rá következő első munkanap Vállalkozónak a 
Megrendelő által jóváhagyott újság anyagát át kell adnia a kért formátumban a 
nyomdának. A Megrendelő felől eredő csúszásokért nem vonható felelősségre a 
Vállalkozó. 

3.4.Felek megállapodnak abban, hogy teljesítés körében a Megrendelő, mint szakmai 
szerkesztő és kapcsolattartó járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatokat. 
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4. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 

4.1. Vállalkozó köteles: 
- a Megrendelő utasításai szerint, vele folyamatosan eljárni, e szerződésben 

foglaltaktól egyoldalúan nem térhet el, 
- teljes körűen, szakmailag és minőségileg kifogástalanul elvégezni és felügyelni az 

újság tördelési és szerkesztési munkálatait, azt jelen szerződésben szabályozottak 
szerint, a teljesítési határidőre elkészíteni és leszállítani,  

- a szerződés alapján rá vonatkozó határidők betartásáért felelősséget vállalni, 
- feladatellátása során a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni, azt Megrendelővel 

jóváhagyatni, 
- Megrendelő utasításai szerint eljárni, azonban a jogszabályba ütköző teljesítést meg 

kell tagadnia, a célszerűtlen utasításra pedig írásban fel kell hívni Megrendelő 
figyelmét, melynek elmaradása esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely 
különben nem következett volna be, és 

- Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni (email-üzenet 
formájában, a visegradihirek@gmail.com címre), amely a teljesítés 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 

4.2. Felelősség: Vállalkozó a jogosan igénybe vett teljesítési segédért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna. 

4.3.Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a munkát Vállalkozótól független okokból 
szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleg 
kárát) a készültségi fok alapján elszámolni. 
 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 

5.1. Megrendelő köteles: a munka elvégzéséhez szükséges adatokat, az alábbiakban 
megjelölt határidőkig Vállalkozó részére átadni: 
 
Minden hónap 17. napjáig 
A megrendelő kapcsolattartója küldi egyben a teljes forgatót a szövegeket, képeket, 
diagrammokat, hirdetéseket, a tördeléshez szükséges összes egyéb információt. 
 
Szövegek 
A cikkek word formában doc kiterjesztéssel, a file elnevezéssel. A szövegben ahol 
aktuálisan van, a szerkesztő jelzi a felcímet, címet, alcímet, lídet, szövegközi idézetet, 
szövegközi címeket a cikkhez tartozó képeket, a képaláírásokat a laptervnek 
megfelelően. 
 
Képek 
300 dpi a felhasználandó méretben jpg kiterjesztéssel. A file elnevezése a cikk, ahova 
kép tartozik, amelyik oldalon a cikk a forgatóban szerepel. 
A szöveganyag teljes egészét a Megrendelő biztosítja, a Vállalkozónak nem feladata a 
szöveganyagok begyűjtése. 
 

mailto:visegradihirek@gmail.com
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Címlapkép 
300 dpi a felhasználandó méretben jpg kiterjesztéssel. 
 
Hirdetések 
(300 dpi a felhasználandó méretben pdf, doc, jpg kiterjesztéssel. A file elnevezése 
megnevezés (hirdető neve) 
Diagrammok, táblázatok, térképek 
(300 dpi a felhasználandó méretben pdf, doc, jpg kiterjesztéssel.) 
 
Minden hónap 24. napjáig 
Korrektúra forduló javításokkal. A Megrendelő az összes korrektúrát egyszerre küldi 
elektronikusan pdf-ben javítva. 
 
- Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének elfogadására, és ez esetben a vállalkozói 

díj megfizetésére, 
- minden, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tényt, adatot Vállalkozóval 

megfelelő időben közölni, továbbá a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden 
dokumentumot Vállalkozó részére megfelelő időben átadni, 

- Vállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős, és 

- a Vállalkozó részére az elvégzett munka arányában a vállalási díjat megfizetni, 
amennyiben a munka szerződésszerű elvégzése a megrendelő hibájaként róható fel. 

Csúszás: a 3. pontnak megfelelően. 

 
5.2. Megrendelő jogosult: 

- Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden, az újságot érintő munkarészt 
véleményezzen, a következő munkarész csak Megrendelő jóváhagyása esetén 
kezdhető meg Megrendelő utasításai alapján, és 

- jogosult a szerződésszerű teljesítést bármikor ellenőrizni. 
 

6. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 
 

6.1. A vállalkozói díj összege: a felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő az 1. 
pontban megjelölt feladatok maradéktalan elvégzéséért számla ellenében 
lapszámonként bruttó 65.000 forint vállalkozói díjat fizet Vállalkozó részére. Az ÁFA 
mértékét a mindenkor hatályos erre vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint kell 
megállapítani. Továbbá a korrektúra és nyomdai előkészítés díja oldalanként bruttó 
2000 forint. 
 

6.2. A vállalkozói díj megfizetésének feltétele: 
 
- az előkészített újság nyomdai leadása a szükséges formában és határidőben, 
- teljesítésigazolás kiállítása Megrendelő részéről és 
- Vállalkozó részéről a helyesen kiállított számla benyújtása. 
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6.3.Vállalkozói díj tartama: a vállalkozói díj megában foglalja az újság tördeléséhez, 
nyomdai előkészítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. 
 

6.4. Fizetési feltételek: felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj vonatkozásában 
Vállalkozó egy számla kibocsátására jogosult a következők szerint: 
 
- szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást az újság 

megjelenését követő első munkanapon. 
- a teljesítésigazolás kiállítása után a Vállalkozó jogosult a számla kibocsátására, 

melyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 napon belül egyenlít ki Vállalkozó 
bankszámlájára történő átutalással. A teljesítés napja az a nap, mikor Megrendelő 
számlája megterhelésre kerül. 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, elállás 
 

7.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozónak felróható vagy az ő érdekkörében felmerült 
késedelem esetén Megrendelőt késedelmi kötbérként minden megkezdett késedelmes 
nap után a bruttó vállalkozói díj 1 %-ával egyező késedelmi kötbér illeti meg, melyet 
jogosult levonni a Vállalkozónak fizetendő díjból. 

7.2.Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Megrendelő választhat a Ptk. 6:159 § (2) 
bekezdésében szabályozott jogkövetkezmények közül, továbbá hibás teljesítési 
kötbérként megilleti a bruttó vállalkozási díj 10%-ával egyező hibás teljesítési kötbér, 
melyet Megrendelő levonhat a Vállalkozónak fizetendő díjból. 

7.3.Kár: A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelje (beleértve a mással való 
elkészíttetés többletköltségét is) a Vállalkozótól. 
 

8. Kapcsolattartás 
 
A szerződés teljesítése során a felek nyilatkozattételre jogosult képviselői: 
Megrendelő kapcsolattartója: 
   Név: Schandl Loránt főszerkesztő 
   Tel.: 06306258658 
   E-mail: schandl.lorant@gmail.com  
Vállalkozó kapcsolattartója: 
   Név: Fagyas Róbert 
   Tel.: 06305739427 
   E-mail: fagyasrobert@fagyasrobert.com  
 

9. Szerződés megszűnése, megszüntetése 
 

9.1.A vállalkozási szerződés megszűnik: 
- a határozott idő leteltével, 
- bármelyik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 

esetén), 
- felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

 

mailto:schandl.lorant@gmail.com
mailto:fagyasrobert@fagyasrobert.com
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9.2. Ha a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan 
megszegi, Vállalkozó először köteles írásban Megrendelőt felhívni – a felhívás 
kézhezvételétől számítva legalább 5 napos határidővel, a rendkívüli felmondás 
jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel – a teljesítésre. A teljesítési határidő 
eredménytelen eltele esetén Vállalkozó jogosult a szerződést írásbeli nyilatkozatával 
rendkívüli felmondással felmondani. 
 

9.3.Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen 
szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan vagy ismételten 
megszegi, köteles azonban helytállni a Vállalkozó által már elvállalt kötelezettségekért. 
Lényeges kötelezettség megszegésnek megnősül különösen, ha 
- a kötelezettségszegés a munka határidőre történő megvalósulását veszélyezteti, 
- Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget azon 

felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget, 
- Vállalkozó hibásan teljesít, 
- Vállalkozó kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott 

utasításokat, vagy, 
- az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is – hibásan 
tudja elvégezni. 

9.4.Felek a rendes felmondást a szerződés határozott idejére tekintettel bármelyik fél 
részéről kizárják. 
 

10. Kizárólagos jogok 
 

10.1. A nyomdai előkészítés során létrejövő újság, annak valamennyi, a Vállalkozó 
által készített – akár felhasznált, akár fel nem használt – része, továbbá a nyomdai 
kivitelezésekhez, gyártási folyamatokhoz alapul szolgáló nyomdakész és szerkeszthető 
állományú digitális verzió egésze, egy része – ideértve a fel nem használt részt is – 
annak Megrendelő részére történő átadásával Megrendelő kizárólagos tulajdonába 
kerül, valamint Megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi 
védelem alá eső (szöveges és képi) alkotáson a Megrendelő területi és időbeli korlátozás 
nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. 

10.2. Vállalkozó a Megrendelőtől kapott képeket, illetve szövegeket kizárólag a 
Megrendelő újságjában jogosult felhasználni, ellenkező esetben kártérítési igényt 
érvényesíthet a Megrendelő. 

10.3. A Megrendelő a szerződés keretén belül rendelkezésre bocsátott jogi oltalomban 
részesíthető szellemi alkotások feletti rendelkezés jogát kiköti, Megrendelő az újság és 
munkarészei, mint szellemi alkotás felett rendelkezési jogát a szerzői jogról szóló 
hatályos törvény szerint gyakorolja, a szerzők személyhez fűződő jogainak tiszteletben 
tartásával. 

10.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel megszerzett kiadási jog 
gyakorlása során – a felhasználási jellegéhez igazodó módon – a szerző nevét kérése 
szerint kell feltüntetni. 
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11. Egyéb rendelkezések 

 
11.1. Amennyiben a jelen Vállalkozási Szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy 

érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Vállalkozási Szerződés 
egészét. A Vállalkozási Szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései 
érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve ha az érvénytelen vagy annak 
minősített rendelkezések nélkül a Vállalkozási Szerződést a felek egyáltalán nem 
kötötték volna meg. 

11.2. A szerződést csak írásban lehet módosítani vagy megszüntetni. 
11.3. A mási fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet 

közzé, nem bocsáthat harmadik fél rendelkezésére, kivéve a Megrendelőt érintő 
jogszabályi kötelezettségeket. 

11.4. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során esetleg 
keletkező vitáikat békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. 

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mind szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban írják alá, melyből 3 példány a 
Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti. 

 

Visegrád, 2021. február 4. 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

Eöry Dénes dr. Szabó Ferenc    Fagyas Róbert 

Polgármester Jegyző     Egyéni Vállalkozó 

Megbízó       Megbízott 

 

………………………………….. 

Láng Anikó pénzügyi csoportvezető pénzügyi ellenjegyző 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

14/2021. (I. 28.) határozata 
 

 Az Áprily park rendezéséről, és címnyilvántartásba kerüléséről 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. a valóságban „Áprily park” közterület az ingatlannyilvántartás szerint több 

területrészből áll, ennek rendezése érdekében a Magyar Állam tulajdonában lévő 625 
hrsz-ú Nagy Lajos utcából egy részt, a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő 638/1 hrsz-ú kivett beépítetlen területet, és a 638/2 hrsz-ú kivett beépítetlen 
területet telekalakítási eljárással összevonom, az új közterület, az „Áprily park” 
elnevezést kapja,  

2. az „Áprily park” közterület (Visegrád   hrsz.) a Központi Cím regiszterbe kerüljön, 
3. felkérem a jegyzőt, hogy az 1. pontban megnevezésre került közterületnek, a 

közterület melletti ingatlanok házszám megállapítását végezze el, 
4. új közterületi névtáblát készíttetek, 
5. az új közterületi név utcajegyzéken történő elnevezését átvezettetem. 

 
 

Határidő: 3 hónap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 28. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

15/2021. (I. 28.) határozata 
 

 A Visegrád bányatelepi buszmegálló létesítéséről 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. a Visegrád bányatelepi buszmegálló, részben a Visegrád 186 hrsz-ú ingatlanon kerül 

elhelyezésre, 
2. az ingatlan tulajdonosától a buszmegálló építéséhez hozzájáruló nyilatkozat kerül 

beszerzésre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 28. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

16/2021. (I. 28.) határozata 
 

 A Visegrád 78, 81/2, 82 hrsz-ú földrészletek határrendezéséről 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. a Visegrád Város Önkormányzatának tulajdonában álló Visegrád 78, 81/2, 82 hrsz-ú 

ingatlanok újra osztását a mellékelt változási vázrajz alapján elfogadom, 
2. a változási vázrajz a földhivatalba benyújtásra kerül. 
 
(A változási vázrajz a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 28. 
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TERVEZET 2. 

a  78,81/2, 82 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről. 

Méretarány: 1:1000 

    



 



 





•

•



(54)

3
4

7
7

58.42

81/1

48/1

4
.0

5

7
5

47/1

46

3
0

(55)

1
3
.4

3

D

80

2
8

7
3

45/1

8
.4

0

9.62

7
1

76

2
6

2
4

3
6

7
9
/b

77

83/2

83/4 84/1

58.84

35.34

C

A

B

9
.9

5

1
3
.9

2

9.50

4.62

9
.8

6

3
3
.5

6

12.73

17.75

78/1

3
5
.0

2

85/2

43.74

93.83

85/10

82

51.42

81/2

85/4
2
2
.4

4

85/9

 78 
78/2

78/3

39.69

46.64

73/1
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78   kivett Lakóház,udvar   0.2813 - 

78/1   
kivett 

lakóház,udvar 
  0.0800 - 

ingatlan-
nyilvántartásban 
bejegyzett szerint 

  

78/2   
kivett 

beépítetlen 
terület 

  0.1600 - 
ingatlan-

nyilvántartásban 
bejegyzett szerint 

  

81/2   kivett beépítetlen terület   0.1420 - 
78/3   

kivett 
beépítetlen 

terület 
  0.1405 - 

ingatlan-
nyilvántartásban 
bejegyzett szerint 

  

82   kivett közút   0.1228 - 
ingatlan-

nyilvántartásban 
bejegyzett szerint 

  
82   kivett közterület   0.0800 - 

Összesen:   0.5033 - Összesen:   0.5033 -     

 

Bonifert Csaba 
földmérö technikus 
2023 Dunabogdány  Cseresznyés u.8 
+36- (30) 905-1695 

 

Készítette: Dunabogdány,2021-01-26 
 

 
…………………………………… 

Bonifert Csaba 

Földmérő ig.száma: 7865      P.H 

a vázrajz méretek levételére nem alkalmas 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

17/2021. (I. 28.) határozata 
 

 Mobilgátelem tároló felépítéséről, és a településrendezési eszközök módosításáról a 
mobilgátelem tároló elhelyezése érdekében 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
A Visegrád 028/10 hrsz-ú telken gátelemtárolás céljából különleges beépítésre szánt 
terület kijelölése szükséges, ezért ezt a területet a 200/2020. (XII. 10.) határozat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította. A biológiai aktivitásérték – építési törvény 
előírásainak megfelelő – szinten tartásához a Szentgyörgypuszta hétvégi házas üdülő 
övezetébe benyúló (069 hrsz-ú teleknek a hétvégiházas üdülőterületbe eső) részén erdő 
terület kijelölése szükséges, ezért ezt a területet is kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítom. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                2021. január 28. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

18/2021. (I. 28.) határozata 
 

 Hibajavítás a településszerkezeti terv leírásban 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
Településszerkezeti terv leírásban föllelt elírások hibajavításaként a Településszerkezeti 
terv leírását módosítani kívánom. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                   2021. január 28. 
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