MEGÁLLAPODÁS
amely a mai napon az alábbi tartalommal jött létre.
/2020
1. A felek megnevezése
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő:
mint Kiadó (a továbbiakban: Kiadó),
valamint
cégnév: Lapker Zrt.
székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32.
cégjegyzékszám: 01-10-043804
adószám: 12372041-2-44
képviselő (név, beosztás/tisztség): ..............................ügyfélmenedzser
mint Terjesztő (a továbbiakban: Terjesztő).
2. Előzmények
Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen Megállapodás létrejöttének időpontjában érvényes
lapterjesztési szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) van hatályban a Kiadó
érdekkörébe tartozó és az Alapszerződésben rögzített lap/lapok terjesztési és egyéb
feladatai ellátására.
3. A Megállapodás célja, tárgya:
Felek megállapodnak abban, hogy a Terjesztő a Kiadói jogszerű kiadásában megjelenő
lapok ismertségének és az értékesítési eredmények növelésének érdekében - az alábbi
kiegészítő szolgáltatást nyújtja Kiadó részére az általa terjesztett belföldi lapokra
vonatkozóan.
3.1. Terjesztő vállalja, hogy minden, a Kiadó kiadásában megjelenő és általa előzetesen
jóváhagyott lapot a honlapján elhelyezett, harmadik személyek számára nyilvánosan
elérhető, keresési szempontok alapján böngészhető, „Kiadvány Katalógus”-ban
szerepeltet.
3.2. Terjesztő a „Kiadvány Katalógus”-ban szereplő lapok vonatkozásában az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
(i) a lap megjelenésének napján közzéteszi annak (a) címlapját, (b) alapvető lapadatait és
(c) rövid szöveges ismertetőjét. (Több mutáció esetén, a lap logisztikai okok miatt
mutációként kezelt változatait nem publikálja.)
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(ii) Kiadó számára lehetőséget biztosít, hogy lapjának adott megjelenési számáról,
kizárólag azon lapnak dedikált, egyoldalas megjelenítésben, aktuális ajánlót, és
tartalomjegyzék kivonatot, - napilapok és regionális lapok esetében címlapot is - tegyen
közzé
(iii) a lapokhoz kapcsolódóan település és irányítószám alapján kereshető, napi frissítésű
boltlistát publikál, melyben a Flagship boltokat tünteti fel.
(iv) a közölt adatokat az adott megjelenési szám terjesztési időtartamára „Jelenleg
árusításban kapható” lapjai között, ezt követően pedig az „Archívumban”, minimum 90
napig folyamatosan elérhetően tartja.
3.3. A fentiekben meghatározott szolgáltatásokat az alábbi termékek esetében csak az itt
meghatározott korlátozásokkal nyújtja Terjesztő:
-a Terjesztő besorolása szerinti „Erotikus kiadványok” lapcsaládba tartozó lapok esetén
csak a lapadatok frissülnek, a címlap helyén egy általános ikon jelenik meg („18 ikon”).
(133/2007. (VI. 13.) Korm Rend - az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, 14.§ (1)
Szexuális terméket közterületen vagy kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.)
-a Terjesztő besorolása szerinti „Napilapok” megjelenési gyakoriságába tartozó lapok és
az ún. regionális lapok esetén csak a lapadatok frissülnek naponta, a címlap helyén az
adott napilap/ regionális lap címlapjának egy állandó szkennelt képe kerül a katalógusban
letárolásra. Ezen lapok címlapjai esetében a Terjesztő nem vállal napi frissítést azonban
Kiadónak lehetősége van arra, hogy a 3.2. pontban foglalt feltételek szerint az éppen
terjesztés alatt álló lap címlapját rendszeresen közzétegye.
3.4. A szolgáltatás az év minden olyan napján üzemel, amikor lapmegjelenés van;
Terjesztő a jelen szolgáltatást a működtetéshez szükséges rendszerek rendelkezésre
állásának függvényében biztosítja.
4. A Terjesztő által megjelenítésre kerülő adatok:
A 3.2. (i) pont szerinti adatok Terjesztő általi közzétételére csak a Kiadó írásos
hozzájárulásával van lehetőség. Amennyiben a Kiadó az írásos jóváhagyást megadja
(azaz jelen megállapodást aláírja), az automatikusan minden jelenlegi és esetleg jövőben
megjelentetett és Terjesztő által kezelt lapra vonatkozik, külön név szerinti megnevezés
nélkül is.
Terjesztő által megjelenítendő adatok:


Címlap (alapmegjelenítésben): színes, mérete 180-220 pixel magasság, a szélesség
arányos / Címlap (kinagyításban): színes, max. 400 pixel magasság; a szélesség
arányos. A Terjesztő számára a jelen megállapodás aláírásáig a Kiadó által
megküldött címlapokat úgy tekintik felek, hogy a megküldéssel Kiadó hozzájárult a
lapok honlapon való – jelen megállapodással megegyező - megjelentetéshez.
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Lapadatok: lapnév, megjelenési szám, kiadó, témakori besorolás, megjelenési
gyakoriság, ár, rövid leírás, továbbá a napi-heti és két hetente megjelenő lapok
esetében a megjelenés napja
Lapismertető: a Kiadónak lehetősége van rövid ismertetőt adni a lapjáról (max. 250
karakter –szóközökkel együtt). A Kiadó a jelen megállapodás aláírásával
felhatalmazza a Terjesztőt arra, hogy a lapismertető megadásának hiányában a
lapismertetőt helyette állítsa össze és a szöveg Kiadó részére való előzetes
bemutatásának kötelezettsége nélkül közzétegye.

5. A Kiadó által megjeleníthető adatok:
A 3.2. (ii) pont szerinti adatok közzétételét a Terjesztő a Kiadó részére rendelkezésre
bocsátott felhasználó név és jelszó alapján biztosítja. Kiadó az adatokat az aktuálisan
terjesztés alatt lévő vagy az azt követő (legközelebbi egy) megjelenési számra
vonatkozóan jogosult közzétenni a következő paraméterekkel:




Ajánló: maximum 1’000 karakter lehet –szóközökkelTartalomjegyzék: maximum 10 tartalomjegyzék elem, elemenként maximum 100
karakter –szóközökkelCímlap: színes, max. 400 pixel magasság; a szélesség arányos.

Az ajánló és a tartalomjegyzék összeállításakor Kiadónak az aktuális megjelenési szám
azon lényegi tartalmi elemeit, valamint a vásárlók számára fontos egyéb információkat
( pl: melléklet ) kell kiemelni, amely felkelti a vásárlók érdeklődését az adott lap iránt.
Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlóban és tartalomjegyzékben
 nem utal más internetes linkre,
 előfizetési felhívást nem tesz közzé,
 nem utal a kiadásában megjelenő más lapjára,
 más – nem a kiadásában megjelenő – sajtótermékre vonatkozó tényt, adatot,
információt, véleményt, megjegyzést, stb. nem tesz közzé,
 nem tesz közzé az adott lap megvásárlásának helyére vonatkozó információt.
A Kiadó a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Terjesztőt az ajánló, illetve a
tartalomjegyzék szövegének módosítására, amennyiben a Kiadó a jelen pont szerinti
kötelezettség vállalását megszegte.
Lapker a módosítást a közzétételtől számított ésszerű határidőn belül hatja végre és az
általa végrehajtott módosításról utólag tájékoztatja a Kiadót.
A Kiadó által összeállított és közzétett ajánló és tartalomjegyzék tartalmáért, valamint a
közzétett címlapért a Kiadó teljes anyagi felelősséget vállal.
Amennyiben Kiadó nem él a közzétételi lehetőséggel a vonatkozó rovatok nem jelennek
meg a katalógusban.
A Kiadó által megjelenítendő adatok adminisztrálási lehetőségeit a jelen megállapodás 1.
sz. melléklete szerinti kezelési leírás tartalmazza.
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Terjesztő jogosult az ajánló és a tartalomjegyzék szövegét, vagy a címlapot a honlapjáról
az ehhez szükséges legrövidebb időn belül eltávolítani, ha az információk nem az aktuális
vagy azt követő megjelenési számra vonatkoznak, vagy annak eltávolítására bíróság,
vagy más hatóság kötelezte a Terjesztőt.
6. A megállapodás időtartama:
Jelen megállapodás határozatlan időtartamra jött létre az aláírás napjától kezdődően.
7. A megállapodás megszűnése:
Megszűnik a megállapodás, ha:
a) A Kiadó írásban visszavonja jóváhagyását,
b) Felek közti Alapszerződés bármely okból megszűnik,
c) Másik fél jogszabálysértő vagy szerződésszegő magatartása esetén írásban
gyakorolt azonnali hatályú felmondással,
d) Írásban közölt rendes felmondás útján 15 napon belül,
e) a Felek közös megegyezésével.
A megállapodás megszűnését követően Terjesztő az ehhez szükséges legrövidebb időn
belül intézkedik a Kiadó lapjaira vonatkozó, aktuálisan közzétett adatok és információk
honlapról történő eltávolításáról.

8. Szolgáltatás ellenértéke, a Kiadó felelőssége:
Terjesztő a jelen megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásért nem számít fel ellenértéket
a Kiadó részére. Kiadó kötelezettséget vállal, hogy az általa átadott, közzétett adatok,
információk megjelenítése nem ütközik jogszabályba, üzleti, etikai normába illetve nem
sérti harmadik személyek jogát, vagyoni érdekeit, ezért kizárólagos felelősséggel tartozik
a Kiadó.

9. Egyebek
A jelen megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége, érvénytelenné válása
nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés
pótolandó az e rendelkezés célzatának és a szerződő felek szerződéskötéskor
feltételezhető akaratának leginkább megfelelő érvényes rendelkezéssel.
Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötését megelőzően egymást
tájékoztatták minden olyan lényeges tényről és körülményről,
amely a jelen
megállapodást érinti.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ” vis maior „ esetén (előre nem látott,
kényszerítő körülmény, illetve elháríthatatlan akadály, amely meggátolja valamely
kötelezettség teljesítését) a megállapodásban foglalt kötelezettségek nem teljesítése
egyik fél részéről sem szankcionálható.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben ha közöttük hasonló
tárgyban korábban létrejött megállapodás, úgy azt a jelen megállapodás létrejöttével
egyidejűleg közös megegyezéssel megszűntnek tekintik.
A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, a
megállapodás csak a melléklettel együtt érvényes.
A jelen Megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt
jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Redling Károly István
elnök-vezérigazgató
Lapker Zrt.
Budapest,
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