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         Iktatószám: 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről   

Cégnév:   

Székhely:     

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Képviseli:    

 

továbbiakban: Megbízó, 

 

másrészről az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa 

György út 58. szám, cg.: 13-09-068161, adószám: 10926060-2-13), képviseli Kövesdi Zsolt 

ügyvezető igazgató, továbbiakban mint Megbízott között az alulírott helyen és időben, az 

alábbi feltételek mellett: 

A megállapodás tárgya 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a gondozásában megjelenő, kizárólag a 

Megbízott partnereinek eljuttatandó PARTNERTÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL elnevezésű 

kiadványban a Megbízó tevékenységét, szolgáltatásait, termékeit bemutató, mások jó hírnevét 

és érdekeit nem sértő, az 1.sz. Mellékletben részletezett színes ismertető megjelentetésével a 

Megbízó hírnevét népszerűsítse. 

2. A Megbízó vállalja, hogy nem hirdet olyan üzleti tevékenységet, szolgáltatást, melyet 

Megbízott is végez, és nem hirdet olyan terméket, melyet Megbízott is értékesít vagy 

forgalmaz. Az ilyen tartalmú hirdetések megjelentetését a Megbízott megtagadhatja, és 

Megbízó kártérítést emiatt nem követelhet.  

3. A Megbízott vállalja, hogy a fenti ismertetőt népszerűsítés céljából, az 1. sz. Mellékletben 

megjelölt gyakorisággal közzéteszi.  

 

4. A Megbízott a fenti pontokban körülírt tevékenység során a tőle általában elvárható 

gondossággal köteles eljárni.  
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5. Megbízó vállalja, hogy a tájékoztató megjelenéséhez szükséges adatokat a megjelenési 

hónap 5. napjáig írásban, elektronikus formában elküldi a Megbízottnak. 

Az ellenszolgáltatás 

6. A Megbízó a Megbízottat anyagilag támogatja a kiadvány megjelentetésében az 1. sz. 

Melléklet alapján. A támogatás összege a kiadvány megjelenését követő 8 napon belül 

esedékes. A támogatás összegét a Megbízó számla ellenében átutalással köteles teljesíteni a 

Megbízott Budapest Bank Nyrt-nél vezetett 10103836-01396939-00000000 számú 

számlájára.  

Egyéb rendelkezések 

7. A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat 

tájékoztatni köteles. 

A Megbízott köteles feladatát a Megbízó további utasításainak megfelelően ellátni, az utasítás 

szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Megbízót felvilágosítani. 

A felvilágosítás elmaradásából eredő kárért a Megbízott felelős.  

8. A Megbízott más személy közreműködését csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával 

veheti igénybe. Az igénybe vett közreműködőért ebben az esetben is úgy felel, mintha az 

ügyet maga látta volna el.  

9. Jelen szerződés megkötése napján lép hatályba, felek jelen szerződést határozott időre 

kötik, 2023. január 31. napjáig.   

10. A felek megállapodnak, hogy a Megbízott a PARTNERTÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL 

hirdetéseinek tartalmáért felelősséget nem vállal. 

11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

A felek jelen megállapodást - áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Kelt: Gödöllő, 2021. ……………..…. 

 

....................................... ....................................... 

Megbízott Megbízó 

p.h. p.h. 
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1. sz. melléklet 

 

MEGBÍZÁSI SZÁNDÉK 

a 2022. évre vonatkozó szerződés része 

 

A PARTNERTÁJÉKOZTATÓ Hírlevélben kizárólag A/4-es formátumú, négyszínnyomásos, egyoldalas, befűzött, 

hírnevüket népszerűsítő ismertető elhelyezésére tudunk lehetőséget biztosítani.  

Médiaajánlatunk alapján 2022. évtől ……………. Ft + ÁFA / oldal áron biztosítjuk Önök számára a megjelenést.  

Kérjük, számmal jelezze az adott hónapoknál a megjelentetni kívánt oldal számát. 

 

2022/01. (januári adatokkal, februárban)  

2022/02. (februári adatokkal, márciusban)  

2022/03. (márciusi adatokkal, áprilisban)  

2022/04. (áprilisi adatokkal, májusban)  

2022/05. (májusi adatokkal, júniusban)  

2022/06. (júniusi adatokkal, júliusban)  

2022/07. (júliusi adatokkal, augusztusban)  

2022/08. (augusztusi adatokkal, szeptemberben)  

2022/09. (szeptemberi adatokkal, októberben)  

2022/10. (októberi adatokkal, novemberben)  

2022/11. (novemberi adatokkal, decemberben)  

2022/12. (decemberi adatokkal, 2023. januárban)  

ÖSSZESEN (OLDAL):  

 

 

Cégnév:  …………………………………………… 

Dátum:  Gödöllő, 2021. ………………………………. 

 

Aláírás:  ……………………………… 

(Pecsét) 


