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Vállalkozási keretszerződés
Mely létrejött egyrészről a(z)

Cégnév: .................................................................................................................................................................................................

székhely: ................................................................................................................................................................................................

telephely: ...............................................................................................................................................................................................

adószám:................................................................................................................................................................................................

cégjegyzékszám: .................................................................................................................................................................................

telefon: ...................................................................................  fax: ........................................................................................................

bankszámlaszám: ...............................................................................................................................................................................

képviseletében eljár (név): ..............................................................................................................................................................

beosztás: ................................................................................  közvetlen elérhetőség: .................................................................
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Reactor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
telephely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 9.
adószám: 12308642-2-41
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-664877
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
számlaszám Forint (HUF) átutalása esetén: 10103173-54127000-01000002 
számlaszám Euró (EUR) átutalása esetén: HU60 10103173-54127000-01001302 (Swift kód: BUDAHUHB)
képviseletében eljár: Marácz Csaba ügyvezető · önálló aláírási joggal
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(együttesen: Felek) között az alábbi helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

Megrendelés tárgya, mikéntje és módja

 1. Megrendelő a jelen keretszerződés alapján megrendeli a Vállalkozónál az alábbi munkálatok folyama-
tos elvégzését:
a.) digitális íves nyomdai munkák elkészítése (nyomtatás, felületnemesítés és kötészeti feladatok)
b.) digitális plakátnyomdai munkák kivitelezése (nagyformátumú nyomtatás, kül- és beltéri installáci-

ók, reklámeszközök, információs rendszerek, belsőépítészeti megoldások, konfekcionálás, stb.)
c.) anyagmegmunkálás (lézervágás, marás, vágás, gravírozás, élhajlítás, stb.)
d.) képfeldolgozás (retusálás, kihátterezés), színrebontás, kép digitalizálás (szkennelés)
e.) nyomtatott és elektronikus kiadványok előkészítése és tervezése
f.) digitális próbanyomat (proof ) készítése
g.) nyomdaipari fővállalkozói tevékenység (nyomdai szervezés, folyamattervezés, tanácsadás)
h.) helyszíni kihelyezés (Vállalkozó által készített dekorációk külső helyszínen történő installálása) 
i.) egyéb, a Vállalkozó üzletszerű gazdasági tevékenységébe tartozó, fent meg nem jelölt szolgáltatá-

sok (szállítás, stb.)

Megrendelő 
szignója:

Vállalkozó 
szignója:
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 2. Jelen szerződés konkretizálását, s így elválaszthatatlan részét képezik azok az egyes árajánlatok és 
megrendelések, visszaigazolások, melyek részletesen, a szerződő felek egyetértésével meghatározzák 
az 1. pontban megjelölt munkálatok tartalmát, határidejét és ellenértékét.

 3. Vállalkozó az 1. pontban megjelölt munkálatok (a továbbiakban: Munkálatok) elvégzését a 2. pont 
szerinti pontosításokkal vállalja el.

 4. Jelen keretszerződés körében felek ügyletkötésre – különösen a Megrendelések közlése, elfogadása, 
teljesítés igazolása – és kapcsolattartásra jogosult személyek listáját az 1. számú mellékletben rögzítik.

  Amennyiben Megrendelő nem jelöl meg konkrét személyt vagy tisztségviselőt, úgy nevében és kép-
viseletében valamennyi munkatársa jogosult eljárni, mely esetben Vállalkozó nem köteles vizsgálni az 
eljáró személy képviseleti jogosultságát.

 5. Megrendelő – amennyiben munkavállalójának képviseleti joga megszűnik (pl. felmondás, új mun-
kakör stb.) – úgy erről Vállalkozót haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben Megrendelő ezen 
tájékoztatást elmulasztja, úgy korábbi munkatársa által a nevében leadott megrendelés ellenértékét 
megfizetni köteles.

 6. Vállalkozó a szerződés teljesítése során legjobb tudása és szakértelme szerint, a Megrendelő utasításá-
nak és érdekeinek figyelembe vételével, a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni.

  Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti az elvégzendő 
munkálatok teljesítését az elfogadott teljesítési ütemtervben és megállapodott vállalkozói díjban fog-
laltaknál a Vállalkozó számára terhesebbé.

  Ha Megrendelő ezt mégis szükségesnek ítéli, Felek ettől eltérően is megállapodhatnak. Ebben az 
esetben a rövidebb teljesítési határidő, vagy a nagyobb költséget jelentő munkavégzésre vonatko-
zó utasítás miatt felmerülő többletköltségről Vállalkozó Megrendelőt előre tájékoztatja. Megrendelő 
amennyiben a többletköltséget jelentő körülményeket továbbra is fenntartja, úgy egyúttal Vállalkozó 
többletköltségeit is megtéríteni köteles.

Felelősség, kötelezettségek, korlátozások és titoktartás

 7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni, melyről Megrendelőt 
nem köteles tájékoztatni. Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért épp úgy felel, mintha a munkát saját 
maga végezte volna el.

 8. Amennyiben Megrendelő nyilvánvalóan alkalmatlan anyagot vagy célszerűtlen ill. szakszerűtlen uta-
sítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.

  Arra az esetre, ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, vagy nem szolgáltat 
megfelelő anyagot, Vállalkozó az adott megbízást nem köteles teljesíteni, illetve a Megrendelő kocká-
zatára végzi csak el az adott munkát, mely esetben Vállalkozó a teljes kárfelelősség alól mentesül.

 9. Megrendelő által szolgáltatott téves, hibás vagy elégtelen adatok és információk miatt előálló károkért 
Vállalkozót felelősség nem terheli. Megrendelő a Vállalkozói díjat ez esetekben is megtéríteni köteles. 
Vállalkozónak nem feladata a Megrendelő által leadott állományokban a megbúvó hibák észrevétele 
és jelzése (betűhibák, hibás beállítások, stb.). Az ebből fakadó károk és következmények költségei a 
Megrendelőt terhelik.

 10. Megrendelő jelen szerződés aláírásakor tudomásul veszi továbbá a Vállalkozónál érvényben lévő Álta-
lános Szerződési Feltételekben foglalt kárfelelősségi korlátozást.

 11. Vállalkozó a megbízás ellenértékéig vállal csak felelősséget, ha a gondos és szakszerű munkavégzés 
ellenére és a megfelelő, rendszeres műszaki karbantartás mellett a munkák elvégzéséhez szükséges 
berendezések meghibásodása folytán a Megrendelő által szolgáltatott anyag károsodik, részben vagy 
egészben megsemmisül, illetve a munka elvégzése késedelmet szenved vagy ellehetetlenül.

Megrendelő 
szignója:

Vállalkozó 
szignója:
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 12. Megrendelő felmenti a Vállalkozót a felelősségrevonás alól, ha a munka teljesítése vis maior helyzet 
(természeti katasztrófák, járvány, háború, egyéb szerencsétlenség stb.), miatt szenved késedelmet, 
vagy lehetetlenül el.

 13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa biztosított adathordozók esetében Vállalkozó csak a fizi-
kai eszközért vállal felelősséget, az azon tárolt adatok meglétéért már nem.

 14. Megrendelő az elkészült munkák megfelelőségét ellenőrizni köteles. Az ellenőrzések elmulasztásából 
fakadó közvetlen-, vagy halmozott következményekért Vállalkozó nem felel.

 15. Megrendelőtől nem elvárható, hogy a rejtett hibákat (pl. idő előtti fakulás, stb.) az áru átvételekor fel-
derítse.

 16. Megrendelő által biztosított reprodukálandó tartalmakat Vállalkozó szerzői jogi szempontból nem 
vizsgálja. Ezekért a tartalmakért Megrendelő mindennemű szerzői jogi felelősséget vállal. Vállalkozó-
nak mindazonáltal – amennyiben a kapott tartalmat jogszerűtlennek (okiratok, értékpapírok sokszo-
rosítása), vagy etikátlannak (közösség ellen izgató, stb.) vagy lelkiismeretével össze nem egyeztethe-
tőnek ítéli, úgy – jogában áll az adott megbízást visszautasítania.

 17. Vállalkozónak ugyancsak jogában áll a megbízás visszautasítása, a teljesítés megtagadása, ha a teljesí-
tést az emberi életre, vagy munkaeszközeire illetve egyéb erőforrásaira veszélyesnek, károsnak ítéli.

 18. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Keretszerződés illetve az az alapján történő munkavégzés 
során tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti titokként, kölcsönösen bizalmasan kezelik, 
azokat harmadik fél tudomására – kivétel, amennyiben erre törvény kötelezi valamely felet, de akkor 
is csak a feltétlen szükséges mértékben – nem hozzák. Mindent megtesznek továbbá azért, hogy ille-
téktelen személy birtokába ezen információk ne kerülhessenek. A fenti kötelezettség – akár gondat-
lanságból, akár szándékosan történő – megszegéséből eredő károkat a kötelezettségszegő fél köteles 
másik félnek megtéríteni.

Munkálatok ellenértékének megfizetése

 19. A Munkálatok ellenértékét képező vállalkozói díjat az elkészült munkák elszámolásának megfelelően 
a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles a Megrendelő megfizetni.

 20. A fizetési határidőt, a számlázás gyakoriságát és a maximális kintlevőségi keretet az 1. számú melléklet 
tartalmazza.

 21. A fizetés banki átutalással Vállalkozónak a fentiekben megjelölt bankszámlájára történik.

 22. Megrendelő előre egyeztetve egyaránt fizethet Euró (EUR) és magyar Forint (HUF) pénznemekben.

 23. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § bekezdésének megfelelő késedelmi kamatot 
számolhat fel.

Érvényesség, reklamáció, elállás, felmondás

 24. Felek jelen szerződést az aláírástól számított határozatlan időtartamra kötik.

 25. Magát a szerződést érintő valamennyi kommunikáció (értesítés, felmondás, módosítás) kizárólag a 
Megrendelő és a Vállalkozó cég képviseletére jogosult személyek által cégszerűen aláírt írásos formá-
ban érvényes.

 26. Bármely Félnek joga van a Keretszerződést bármikor, indoklás nélkül 15 napos határidővel felmon-
dani, azonban ez nem mentesíti a Feleket a már folyamatban lévő megrendelések kapcsán létrejött, 
illetve a még korábbról fennálló kötelezettségeik teljesítése alól. A felmondási idő alatt Vállalkozó új 
megrendelést már nem köteles a keretszerződés feltételei szerint visszaigazolni.

Megrendelő 
szignója:

Vállalkozó 
szignója:
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 27. Bármelyik félnek joga van jelen keretszerződést a másik fél ismétlődő és súlyos szerződésszegő maga-
tartása miatt azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a szerződésszegő fél köteles a másik félnek a 
szerződésszegő magatartása okán előállott kárát illetve egyéb tartozásait haladéktalanul megtéríteni.

 28. A fentieken kívül bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a má-
sik fél ellen jogerős bírósági végzés alapján csőd- vagy felszámolási eljárás indult, illetve a másik fél 
tagjai a társaság végelszámolását határozták el.

 29. Felek megállapodnak, hogy külön intézkedés nélkül a szerződés hatályon kívül helyeződik abban az 
esetben, ha a Megrendelő az utolsó számla kiállításától számított 90 nap időtartamon belül semmine-
mű, a jelen keretszerződésbe illeszkedő megrendeléssel nem él Vállalkozó felé. A hatályon kívül helye-
ződés napja ezen esetben a Megrendelő részére kiállított utolsó számla keltétől számított 91. nap.

 30. A szerződés Megrendelőt nem kötelezi a Vállalkozó irányában semmilyen mennyiségi vagy összegsze-
rű megrendelés állomány teljesítésére. Magyarán a szerződés nem kizárólagos, hasonló jellegű meg-
bízásokkal Megrendelő más nyomdák, dekoratőr vállalkozások felé is szabadon élhet.

 31. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Vállalkozó a megbízások teljesítését meg-
tagadhatja.

 32. Vállalkozó hibás teljesítése esetén Megrendelő csak akkor gyakorolhatja az elállás jogát, ha érdeksérel-
me egyéb módon (kijavítás, vállalkozói díj leszállítás, stb.) nem orvosolható.

 33. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben minőségi vagy más kifogása merülne fel, úgy a reklamáció 
kivizsgálására, kijavítására először a Vállalkozónak biztosít lehetőséget. Ehhez a Vállalkozó számára 
biztosítja a szükséges információkat és  lehetőségeket.

Kapcsolattartás, tájékoztatás

 34. Felek a jelen szerződés hatálya alatt egymásnak folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak a 
munkavégzés során felmerülő kérdésekről. A problémákról egymást haladéktalanul tájékoztatják.

 35. Felek tájékoztatni kötelesek egymást a székhelyük, telephelyük, fióktelepük, bankszámlaszámuk, kap-
csolattartásra kijelölt elérhetőségük (telefon, mobil telefon, e-mail, postafiók, stb.), tulajdonosi szerke-
zetük megváltozásáról a változást megelőző légkésőbb 8 napon belül.

 36. Felek a cégük helyzetében bekövetkező, a szerződés teljesítését befolyásoló változásokról egymást 8 
munkanapon belül értesíteni kötelesek. Különös tekintettel a cég tulajdonosi szerkezetének, képvise-
lőinek, kapcsolattartási címének és egyéb elérhetőségeinek, bankszámla számának megváltozásakor 
illetve ha kötelezettségeik teljesítésében akadályok merülnek fel, úgy mint anyagi helyzetük megren-
dül, csőd eljárás alá kerül.

 37. Az ügyletkötéssel kapcsolatos kommunikációs csatornaként Felek a személyes találkozón, a postai 
küldeményen túl az e-mail útján érkező értesítéseket és megrendeléseket is elfogadják.

 38. Megrendelést leadni kizárólag írásban lehet. Felek a megrendelések tekintetében az e-mail útján tör-
ténő kommunikációt is elfogadottnak tekintik, amennyiben az a Felek domain címéről vagy az 1. szá-
mú mellékletben részletezett e-mail címről, illetve az ügyfél által korábban már megrendelés leadásra 
sikerrel használt (ügyfél elismerte és a kész munkát átvette) más e-mail címről érkezik. Vállalkozó a 
Megrendelő e-mail címéről érkező megrendeléseket a tekintetben vizsgálni nem köteles, hogy a meg-
rendelést leadó személynek volt-e jogosultsága megrendelést leadni.

 39. Vállalkozó szóban nem köteles a Megrendelőtől utasítást elfogadni. Amennyiben Vállalkozó szóbeli 
utasítást mégis elfogadja, úgy arról Megrendelő részére visszaigazolást küld.

 Záró rendelkezések

 40. Jelen szerződés az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Megrendelő 
szignója:

Vállalkozó 
szignója:
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 41. Jelen szerződés alapján szükséges vagy lehetséges valamennyi közlést írásban, személyes kézbesítés 
útján vagy tértivevényes ajánlott küldemény formájában a jelen szerződésben meghatározott címre 
kell a feleknek megküldeni.

 42. Jelen szerződés hatályon kívül helyez minden, a szerződő felek között a jelen tárgyban akár szóban, 
akár írásban létrejött korábbi megállapodást és/vagy kötelezettségvállalást.

 43. Jelen szerződés csak mindkét fél aláírásával ellátott okiratban módosítható, melynek kifejezetten utal-
nia kell arra, hogy szerződő felek akarata a szerződés módosítására irányul.

 44. Szerződő felek a jelen megállapodással kapcsolatban a köztük felmerülő jogvitákat igyekeznek peren 
kívül, békés úton rendezni.

 45. Jogvita esetén a magyar jog az irányadó.

 46. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb ha-
tályos jogszabályok valamint a jelen szerződés aláírásakor a Vállalkozónál érvényben lévő Általános 
Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

 A jelen szerződést és annak mellékleteit a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, annak 
elolvasását és értelmezését követően, 3 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.

Kelt.: Budapest, 20......  .................................. .......

...................................................................................... 
Megrendelő 

(cégszerű aláírás)

...................................................................................... 
Vállalkozó (Reactor Kft.) 

(cégszerű aláírás)
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Vállalkozási keretszerződés 
1. számú melléklete

Jelen melléklet a Felek közt ........................................................................................ keltezéssel létrejött Vállalkozási 
keretszerződés része.

 A.) Megrendelő részéről az alábbi munkatársak adhatnak le megrendelést, érdeklődhetnek a munkákról, 
vehetik át a munkát:

  Amennyiben alább nem ad meg személyeket, úgy valamennyi munkatársuktól fogadjuk a  megrendeléseket. 
Az e-mailben történő ajánlatkéréseket, megrendeléseket a kapcsolat@reactor.hu címre kérjük megküldeni.

Név:........................................................... E-mail: ..................................................................... Tel.:.............................................. 
 
Név:........................................................... E-mail: ..................................................................... Tel.:..............................................

Név:........................................................... E-mail: ..................................................................... Tel.:.............................................. 
 
Név:........................................................... E-mail: ..................................................................... Tel.:.............................................. 

 B.) Megrendelő részéről pénzügyi adatok egyeztetésére jogosult személy(ek):

Név:........................................................... E-mail: ..................................................................... Tel.:..............................................

Név:........................................................... E-mail: ..................................................................... Tel.:..............................................

 C.) Fizetési kondíciók (Vállalkozó tölti ki):

  Átutalásos számla fizetési határideje: .................. nap

  Számlázás gyakorisága:   munkánként,    hetente,    kéthetente 

  Számlázási nettó keretösszeg:....................................... (azaz ..............................................................................Forint) 
Ez az az összeg, amelyet, ha elér a még ki nem számlázott megrendelésállomány, akkor a számlázás gyakoriságától 
függetlenül a számla kiállítása esedékessé válik.

  Kintlevőségi nettó keretösszeg:.................................... (azaz ..............................................................................Forint) 
Ez az az összeghatár, mellyel a Megrendelő egy időben maximum tartozhat a Vállalkozó felé. Ebbe az összegbe bele-
számít a már megrendelt, de még ki nem számlázott munkák értéke is.

  Vállalkozó a fenti kondíciókat Megrendelő cégről nyilvánosan, vagy előfizetői rendszerben hozzáfér-
hető pénzügyi mutatók és gazdasági események alapján állapítja meg. Vállalkozónak joga van a fenti 
kereteket a pénzügyi mutatókban beálló változások, fizetési tapasztalatok alapján Megrendelő előze-
tes értesítése mellett módosítani.

 
Kelt.: Budapest, 20......  .................................. .......

.................................................................................... 
Megrendelő 

(cégszerű aláírás)

.................................................................................... 
Vállalkozó (Reactor Kft.) 

(cégszerű aláírás)


