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WEBDESIGN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött a www.businessgo.hu weboldalon a Megrendelő űrlapot kitöltő és adatait megadó 
vállalkozó/cégvezető/ magányszemély mint megbízó, - továbbiakban MEGBÍZÓ -,  

valamint 

SÓKI JUDIT ERIKA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISADÓZÓ) 

• Székhely: 7742 Bogád, 48-as u. 3. 

• E-mail cím: hello@businessgo.hu 

• Telefonszám: +36 30 136-4503 

• Elektronikus levelezés formalap: https://businessgo.hu/kapcsolat/ 

• Nyilvántartási szám: 54641604  Ellenőrzés:https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ 

• Tevékenység bejelentése: Bogád Község Jegyzője 

• Adószám: 55899037-1-22 

• Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) nyilvántartási szám: B/2020/002129. 

• Adatkezelési tájékoztató: https://businessgo.hu/adatkezelesi-tajekoztato  

• ÁSZF: https://businessgo.hu/aszf  

• NAIH/0006798 

• Bankszámlaszám: 11600006-00000000-85743180 

• TEV.: 620103 Webdesign 

mint megbízott designer - továbbiakban: MEGBÍZOTT – között az alábbiak szerint: 

A megrendelés, mint/és a megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül.  

A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.  

http://www.businessgo.hu/
https://businessgo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
https://businessgo.hu/aszf
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A megrendelésről e-mailben válaszértesítőt küldünk a szerződés adataival. 

A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. 

Szolgáltató tanácsadó fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy 
teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy 
letiltsa. 

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen 
regisztrálja magát, érvényes jelentkezési / megrendelés /időpontfoglalási űrlapot tölt ki és küld 
be, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltakat. 

SÓKI JUDIT ERIKA EV. – SOLAWEBDESIGN, MINT WEBDESIGNER, TANÁCSADÓ, MEGBÍZÓ  
RÉSZÉRE WEBOLDAL/WEBSHOPKÉSZÍTÉS, HONLAP ÁTALAKÍTÁS, GRAFIKAI ELEMEK 
TERVEZÉSE, WEBOLDALFEJLESZTÉS, KEZELÉS OKTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
SZOLGÁLTATÁST VÉGEZ.   

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK   

Domain név, Domain regisztráció – az interneten használt azonosítására szolgáló név. A Domain név 
létrehozása a Domain regisztráció, amelynek feltétele, hogy a regisztrálni kívánt Domain név szabad legyen.  

Tárhely regisztráció, igénylés – az interneten használt Domain tárhelyét képezi, mely biztosítsa az oldal 
méretét, feltöltése, használata  

Arculattervezés – a megjelenítéshez szükséges színek, grafikai elemek, betűtípusok, elrendezésének tervezése  

Tartalom – az audio, video, képek, flash vagy bármilyen más adat, amelyet a Megbízó elképzelései, ötletei 
alapján a Megbízott jeleníti meg. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető 
program és annak valamilyen programozási nyelven írt forráskódja.  

Egyéni internetes oldal – olyan internetes oldal melynek tartalma, a Megbízó által kért/megjelölt internetcímen 
a világhálón egy böngészőprogram segítségével kereshető.  

Forráskód – az oldalrendszert működtető számítástechnikai program, programozási nyelv, amely a Megbízott 
tulajdonát képezi.  

Forráskód felhasználója – az a természetes vagy jogi személy, akit a Megbízott közös megegyezés alapján a 
Megbízóval felhatalmazz arra, hogy az oldalrendszer forráskódot a Megbízó vagy a honlap karbantartója 
használja.  

Alapanyag – Olyan tartalom, amelyet a Megbízó az arculattervezési munkaszakaszban említ, a Megbízó a 
Megbízott rendelkezésére bocsájtott.  
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SZERZŐDÉS TÁRGYA  

SÓKI JUDIT ERIKA EV. – SOLAWEBDESIGN, MINT MEGBÍZOTT, A MEGRENDELÉSI ŰRLAPON 
(ELÉRHETŐSÉGE https://www.businessgo.hu/megrendeles/), KIVÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ 
VÁSÁRLÁSNÁL KITÖLTÖTT ADATOK SZERINTI WEBDESIGN, HONLAP, WEBÁRUHÁZ FEJLESZTÉSI, 
ÁTALAKÍTÁSI, OKTATZÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGEZ, GRAFIKAI TERVEZÉS SZOLGÁLTATÁST NYÚJT. 

 MEGBÍZOTT A TELJESÍTÉSRÓL TELJESÍTÉSI ELSZÁMOLÁST KÜLD E-MAILBEN MEGBÍZÓ RÉSZÉRE. 

FELEK A MEGBÍZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT, EGYÉB ANYAGOKAT E-MAILBEN KÜLDIK MEG 
EGYMÁSNAK. AMEGBESZÉLÉSEKHEZ IGÉNYBE VESZNEK EGYÉB ONLINE ESZKÖZÖKET (ZOOM, MEET, SKYPE, 
STB.) 

 A MEGBÍZOTT kijelenti, hogy tevékenysége ügyfélközpontú, jelentős részben mikro-, kis- és 
középvállalkozásokhoz kötődik. Tevékenysége során szakszerűen, közérthetően, a jogszabályoknak és 
gazdasági környezetnek megfelelő szolgáltatást nyújt. 

FELEK JELEN  A KITÖLTÖTT MEGRENDELÉSI ŰRLAPNAK MEGFELELŐ TANÁCSADÁSRA, WEBDESIGN 
ÉS WEBOLDAL/WEBÁRUHÁZ FEJLESZTÉSE, BŐVÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSRA, OKTATÁSRA IRÁNYULÓ 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST A FELADAT ELVÉGZÉSÉNEK IDŐTARTAMÁRA KÖTIK. 

A SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE A MEGRENDELÉSI ŰRLAP, MELYET A WEBOLDALON 
ONLINE KITÖLTÖTT ADATOK ALAPJÁN GENERÁL RENDSZERÜNK ÉS A MEGBÍZÓ RÉSZÉRE IS E-
MAILBEN KIKÜLDÉSRE KERÜL, VISSZAIGAZOLÁSKÉNT. 

Minden egyéb, a jelen megbízási szerződést nem tartalmazó megbízás esetén új szerződés az 
irányadó. 

WEBOLDAL BEÁLLÍTÁS MÓDJA: Megbízott az átadott bejelentkezési adatok alapján a weboldal 
szerkesztési felületén letölti és beállítja a kért értékesítési bővítményt, kezelését online konferencia 
eszközök (pl.: Zoom, Meet, Skype, Messenger stb.) igénybe vételével megtanítja.  

TANÁCSADÁS, OKTATÁS MÓDJA: online találkozó online konferencia eszközök (pl.: Zoom, Meet, 
Skype, Messenger stb.) igénybe vételével. A tanácsadás kiegészítő eszközei: e-mail, weboldal, 
Jamboard, Trello. Az online eszközöket felek közötti megegyezés alapján, igény szerint használják. A 
tanácsadási folyamat része lehet – a járványhelyzet figyelembe vételével – esetlegesen személyes 
találkozó is, közösen meghatározott helyszínen.   

A TEVÉKENYSÉG DÍJAZÁSA 

MEGBÍZÓ a MEGBÍZOTT tevékenységért  a MEGRENDELŐ űrlapon kiválasztott szolgáltatás feltűntetett 
díját (egyedi esetben az egyedi ajánlatban szereplő díjat)  fizeti meg az alábbiak szerint: 

https://www.businessgo.hu/megrendeles/
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50% előleg fizetendő a megrendelési űrlap végleges beküldése napján, számla alapján, a számlán 
feltűntetett bankszámlaszámra, 8 napos fizetési határidővel.  

50% díj fizetendő az elkészült szolgáltatás átadása napján, számla alapján, a számlán feltűntetett 
bankszámlaszámra, 8 napos fizetési határidővel.  

MEGBÍZÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY MEGBÍZOTT E MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSHOZ 
KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGET AZ 50% ELŐLEG,  MEGBÍZOTT BANKSZÁMLÁJÁRA TÖRTÉNT 
JÓVÁÍRÁSA (BEÉRKEZÉSE) UTÁN KEZDI MEG.  

Megbízott alanyi adómentes kisadózó vállalkozó, így a megbízási díjat ÁFA nem terheli. 

Megbízott nyilatkozik arról, hogy KISADÓZÓ vállalkozó. 

Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a teljesítésre Megbízott felhívta, a 
Megbízott a megrendelt szolgáltatáshoz kötődő szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.   

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A szolgáltatás megrendelésekor Szerződő Felek a megrendelő űrlapon kiválasztott webdesign 
szolgáltatások teljesítésére, és/vagy a kiválasztott meghatározott időtartamra állapodnak meg.  

Új szolgáltatás igénybe vétele esetén szükséges egy új vásárlás/megrendelő űrlap/vagy 
időpontfoglaló űrlap kitöltése. 

MEGBÍZÓ és a MEGBÍZOTT a megrendelt/megkezdett szolgáltatás paramétereit csak közös 
megegyezéssel módosíthatják. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A felek egyértelműen megállapodnak abban, hogy szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást, 
és minden olyan nemű információt és anyagot megosztanak, közölnek egymással, amely a 
megrendelt szolgáltatás sikeres teljesítéséhez vezet. 

TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

Felek kölcsönösen vállalják, hogy bizalmasan kezelnek minden, a szolgáltatás teljesítése során, 
és/vagy azzal kapcsolatban tudomásukra jutott tényt, információt, adatot – a továbbiakban együtt: 
„Bizalmas Információ”. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott Bizalmas 
Információkat illetéktelenek részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, 
nyilvánosságra nem hozhatják. 

Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre 
is kiterjed, akiket az egyedi megbízási szerződés teljesítésébe és megvalósításába bevonnak. A Felek 
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kötelesek felhívni e személyek figyelmét a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre és 
annak betartására. 

A titoktartási kötelezettség a felek közötti megbízási jogviszony megszűnését követően is 
időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kogens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A 
jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a Megbízott köteles - a Megbízó választása 
szerint - haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó 
dokumentumot, illetve arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási 
kötelezettség terheli.  

A titoktartás alól kivételt képez az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének 
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a Bizalmas Információk valamelyikét. 

A fentiek szerinti titoktartási szabályok megsértése esetén - az egyéb jogkövetkezményeken 
túlmenően - a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 

SZAVATOSSÁG  

MEGBÍZOTT szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződésben körülírt feladatokat a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett, a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal végzi el.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésük a vis maior esetét kivéve, csak a megkötéstől 
számított 10 napon belül, legkésőbb a szolgáltatás igénybe vétele előtt 24 órával  bontható fel 
jogkövetkezmény nélkül.  

MEGBÍZÓ jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy MEGBÍZOTT 
referencialistájában feltüntetésre kerüljön. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát egyeztető tárgyaláson 
rendezik. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból 
származó jogvitájuk eldöntése érdekében alávetik magukat a Pécsi Járási Bíróság kizárólagos 
illetékességének.  

A jelen szerződés magyar nyelven, online formában, a https://www.businessgo.hu/megbizasi-
szerzodes-online/ oldalon megtekinthető és pdf formátumban letölthető. 

https://www.businessgo.hu/megbizasi-szerzodes-online/
https://www.businessgo.hu/megbizasi-szerzodes-online/
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A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételekben foglaltak az 
irányadók. Elérhetősége: https://businessgo.hu/aszf  

Érvényes 2022.06.17. napjától -tól visszavonásig. 

https://businessgo.hu/aszf
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