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  FELHASZNÁLÁSI KERETSZERZ ŐDÉS 

 
 
 
Amely létrejött 
egyrészről a www.Napi.hu Online Kft. 
 

székhely: 1033. Budapest, Flórián tér 1. 

adószám: 11990259-2-41 
számlavezető pénzintézet: FHB Bank Zrt..   
pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000535-40010019  

  
a továbbiakban: Jogosult,  
 
másrészről 
…. 
 
Székhely:   
adószám:    
számlavezető pénzintézet:    
pénzforgalmi jelzőszám:    

 
      
 
a továbbiakban: „Felhasználó”, együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint: 

 

1. Előzetes megállapítások 
 

1.1. Jogosult a jelen megállapodás 4. és jelen pontjában körülírt információk 
korlátozásmentes jogosultja, amelyre nézve Jogosultat a szellemi alkotásokhoz fűződő 
jogvédelem illeti meg. Jogosult a Napi Gazdaság c. napilapban és a www.napi.hu internetes 
portálon megjelent és azok szerkesztőségei által készített a Napi Gazdaság Kiadó Kft., vagy a 
www.Napi.hu  Online Kft. jogosultsági körébe tartozó újságcikkeket (a továbbiakban: 
Tartalom) a jelen Szerződés 2. pontjának megfelelően értékesíteni kívánja a médiafigyelő 
szolgáltató részére. Nem tekinthető a Tartalom részének az a Napi Gazdaság, vagy a Napi.hu 
felületein megjelenő cikk, illusztráció, hirdetési anyag, pr-cikk (fizetett közlemény) amelyre 
nézve Jogosultnak nincsen tovább értékesítési joga. Jogosult kijelenti és szavatolja, hogy 
rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal az általa Felhasználó részére átadott Tartalom jelen 
szerződés szerinti értékesítésére. 
 

1.2. Jogosult az általa használt cégnév és a „Napi.hu” védjegy kizárólagos jogosultja, 
amelyre nézve Jogosultat jogvédelem illeti meg. 
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1.3. Felhasználó médiafigyelő tevékenysége részeként meghatározott körben fel kívánja 
használni a Tartalmat a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.  
 
 

1.4. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az információszolgáltatás terén megfelelő 
szakmai hozzáértéssel, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel 
rendelkezik.  
 

1.5. Felhasználó meg kívánja kapni a Tartalom nem kizárólagos felhasználásának jogát, 
abból a célból, hogy a Tartalmat szolgáltatásaiba beépítve, a saját vagy vele szerződéses 
kapcsolatban álló más személyek technikai eszközrendszerén és hálózatán keresztül, a vele 
szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek - (továbbiakban együtt: Végfelhasználók) 
- számára ellenérték fejében nyújtani tudja. A Végfelhasználók a Tartalmat kizárólag saját 
céljaikra használhatják fel. „Egyedi Végfelhasználó” jelen szerződés alkalmazásában a 
Végfelhasználó által igénybevett sajtófigyelő szolgáltatás egyéni felhasználója. 
 

1.6. Digitális többszörözési jog: jelen szerződés alkalmazásában Felek „digitális 
többszörözési jog” alatt a Tartalom kizárólag egyszeri, .html, doc., .rtf., vagy pdf. 
formátumban számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolásának jogát, valamint ezt 
követően a mű digitális formában elektronikus eszközön .html, doc.,.rtf, vagy pdf. 
formátumban való tárolásának jogát  értik. A Tartalom digitális formában való tárolását 
Jogosult a Tartalom szállításától kezdődően a szerződés időtartama alatt engedélyezi 
Felhasználónak. A tárolási jog időbeli korlátja a Végfelhasználók esetében 31 (azaz 
harmincegy) naptári nap – eddig az időpontig tárolhatják a Végfelhasználók jogszerűen a 
Felhasználótól kapott Tartalmat. A határidő lejárta után a Végfelhasználó köteles a Tartalmat 
megsemmisíteni. Felhasználó tájékoztatja Jogosultat, hogy a digitális formában történő 
tárolási engedélyre azért van szüksége, hogy az ily módon tárolt Tartalom felhasználásával, 
keresőszolgáltatás segítségével biztosítsa a Végfelhasználók részére a Tartalomhoz való 
hozzáférés lehetőségét, valamint a Tartalom letöltésének lehetőségét. A hozzáférés és a 
letöltés biztosítását a Végfelhasználók részére Felhasználó egy archívum létrehozásával teszi 
lehetővé. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, 
hogy azok alapján a Jogosult által jelen Szerződés keretei között biztosított Tartalom a 
Felhasználó által létrehozott adatbázis részévé válna. Amennyiben Felek között jelen 
Szerződés bármilyen okból megszűnik, a szerződés megszűnését követő napon Felhasználó 
köteles a szerződés időtartama alatt szállított és tárolt teljes Tartalmat véglegesen kitörölni 
technológiai rendszeréből. 
 

1.7. Analóg többszörözési jog: jelen szerződés alkalmazásában Felek „analóg 
többszörözési jog” alatt a Tartalom cikkenkénti egy alkalommal, egy példányban való 
fénymásolásának jogát értik. Az ily módon történő fénymásolás a jelen szerződésben 
alkalmazott díjtételek tekintetében egy teljes cikk letöltésnek számít. 
 

1.8. Cikkek képi megjelenítése: - Jogosult engedélyezi, hogy Felhasználó a 
Végfelhasználók részére a cikkek szöveges változata mellett a Tartalmat képi (.jpg vagy/ vagy 
.tif/ vagy .pdf) változatban is megjelenítheti, a cikkek képpé alakítását Felhasználó végzi el. A 
képi megjelenítés is teljes cikk letöltésnek számít. Az ügyfél az általa kiválasztott cikket 
bármely formátumban (szöveges, képi) megtekintheti, ez a megtekintés formátumától 
függetlenül egy teljes cikk letöltésnek számít. A képi megjelenítésnél csak a lekért cikk képe 
jelenik meg, nem egy teljes újságoldal. Jogosult hozzájárul, hogy a Felhasználó jogosult ún. 
„laptérképet” készíteni. A laptérkép csak az újságcikk adott oldalon való elhelyezkedésének 
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azonosítását szolgálja, sem az újságcikk, sem az oldalon található egyéb szöveges részek nem 
olvashatóak. 
 

1.9. Tartalmi kivonat: jelen Szerződés alkalmazásában Felek „tartalmi kivonat” alatt a 
Tartalom átdolgozása útján, vagy a Tartalom egyes részeinek másolásával létrejött 
kivonatokat értik. Tartalmi kivonat a cikk egyes részeinek másolásával kizárólag a 
jelen szerződés 1.9.2. pontjában meghatározott feltételekkel hozható létre. Tartalmi 
kivonat készítése esetén Felhasználó köteles a jelen szerződés 4.2.1. és 4.2.2 
pontjaiban megjelölt módon Jogosult szerzői minőségére hivatkozni. Felek 
megállapodnak, hogy Felhasználó mind a díjmentes, mind a díjköteles tartalmi 
kivonatokból cikkenként és végfelhasználónként kizárólag 1 darab kivonatot készíthet. 

 
 
1.9.1. Díjmentes tartalmi kivonat: szóközökkel együtt maximum 160 karakter 

terjedelmű, a Tartalom átdolgozása útján létrejött kivonat, illetve ezen felül a cikkhez 
tartozó cím, elektronikus formátum esetén link biztosítása a teljes cikkre.  

 
1.9.2. Díjköteles tartalmi kivonat : szóközökkel együtt a cikk 20%-át meg nem 

haladó terjedelmű, de maximum 600 karakterig terjedő, a Tartalom átdolgozása útján, 
vagy a cikk egyes részeinek másolásával - amely másolás terjedelme szóközökkel 
együtt a 300 karaktert nem haladhatja meg - létrejött kivonat, illetve ezen felül a 
cikkhez tartozó cím, elektronikus formátum esetén link biztosítása a teljes cikkre. 

 
1.10. Havi cikkfelhasználási kimutatás: a Felhasználó által készített statisztika havi 

bontásban a tárgyidőszakban a Felhasználó, illetve a Végfelhasználók által felhasznált 
cikkek darabszámáról Egyedi Végfelhasználónként, mely kimutatást Felhasználó a 
tárgyidőszakot (1 hónap) követő 5. munkanapon belül eljuttat Jogosult részére.  

 
1.11. Hozzáférési díj: tartalmazza a Napi Gazdaság c. napilap és a www.napi.hu internetes 

portál cikkeinek elektronikus úton történő átadásához szükséges technikai feltételek 
biztosítását a következő adatokkal: 

  - Cikk dátuma (év/hónap/nap/óra/perc) (az óra/perc csak a www.napi.hu internetes 
portál cikkeinél), 
  - Cikk címe, 
  - Cikk alcíme (ha van a cikknek alcíme), 
  - Cikk bevezető (ha van a cikknek bevezetője/összefoglalója), 
  - Cikk megjelenésének oldalszáma, 
  - Cikk megjelenésének linkje (www.napi.hu internetes portál cikkeinél), 
  - Cikk teljes szövege, beleértve a táblázatok címeit/táblázatokat. 
A fenti adatok a fájlformátumban jól elkülönítve szerepelnek. A Napi Gazdaság c. 
napilapban megjelent "folytatásos" cikkek egy cikként szerepelnek. 
 

1.12. Nyilvánossághoz közvetítés joga: a nyilvánossághoz közvetítés jogánál fogva a 
Felhasználó jogosult a Végfelhasználókkal kötött megállapodások alapján a Tartalmat a saját 
vagy vele szerződéses kapcsolatban álló más személyek technikai eszközrendszerén és 
hálózatán keresztül, elektronikus adatátvitel formájában, a világ bármely pontján, a 
Végfelhasználók számára ellenérték fejében hozzáférhetővé tenni saját céljaikra történő 
felhasználás végett, a jelen Szerződésben meghatározott feltételrendszer szabályainak 
megfelelően. 
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1.13. A tartalom megjelenítésének módja a végfelhasználóknál: Felhasználó kizárólag 
olyan technikai megvalósítást alkalmazhat, amely a Végfelhasználónál lehetővé teszi az 
Egyedi Végfelhasználók tartalom felhasználásának mérését. 
 

1.14. Sajtófigyelés: a sajtófigyelés során a sajtófigyelő megbízóját tájékoztatja, a napi 
eseményekről, illetve az azokról megjelent sajtócikkekről, amelyek nagy nyilvánosságuk okán 
befolyásolhatják, illetve tájékoztatják a közvéleményt.  
 

1.15. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, 
hogy a benne foglalt felhasználási engedélyek a Végfelhasználók, illetve Egyedi 
Végfelhasználók által a Tartalom internetes portálokon, wap oldalakon, televízió vagy 
rádióműsorokban való felhasználására vonatkoznának. 
 
 
 
2. A szerződés tárgya 
 

2.1. Jogosult a Felhasználó számára a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott 
időtartamra és az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nem kizárólagos és át nem ruházható 
alapon, területi korlátozás nélkül felhasználási engedélyt biztosít (a továbbiakban: 
Felhasználási engedély) a Tartalom alábbiak szerinti valamennyi felhasználásához azzal, 
hogy a felhasználási engedély kizárólag a Végfelhasználóknak nyújtott sajtófigyelő 
szolgáltatás keretei között használható fel:  
 

2.2. Felhasználó a Tartalmat jogosult a jelen szerződés 1.5. pontjában meghatározott 
Végfelhasználók részére a jelen szerződés 1.6. pontjának megfelelően digitálisan 
többszörözni, 1.7. pontjának megfelelően analóg módon többszörözni, a jelen Szerződés 1.8. 
pontjának megfelelően képernyőn megjeleníteni, a jelen Szerződés 1.12. pontjának 
megfelelően az interneten keresztül a nyilvánossághoz közvetíteni, az 1.9. pontnak 
megfelelően átdolgozni (tartalmi kivonatok), továbbá rendszerezni (hírcsoportokba sorolni) és 
elolvasni. Bármilyen egyéb felhasználási mód engedélyezése Felek további, kizárólag írásban, 
jelen Szerződés rendelkezéseinek alapulvételével történt megegyezésének függvénye. 
 

2.3. Jogosult a Felhasználó számára a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott 
időtartamra nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli jogosultságot biztosít arra, hogy 
Jogosult nevét és védjegyét megjelenítse abban a formában és olyan módon, amelyet Jogosult 
folyamatosan előír. 
 

2.4. A Tartalom megjelenítése esetén Jogosultat kell forrásként megjelölni és szerzői, 
jogosulti minőségét a 4.2. pontban foglaltakkal összhangban a Tartalmon jól láthatóan fel kell 
tüntetni.  
 

2.5. Felhasználó köteles írásban értesíteni Jogosultat ha tudomására jut, hogy a Tartalmat 
valamely Végfelhasználó jogellenesen használja, birtokolja. 
 
 
 
 
 
3. A szerződés hatálya 
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3.1. Jelen szerződés mindkét fél által történt cégszerű aláírásával lép hatályba, és 

határozatlan időtartamra jön létre.  
 

3.2. A szerződés megszűnik: 
 

3.2.1. közös megegyezéssel, 
3.2.2. rendes felmondással, 
3.2.3. rendkívüli felmondással. 

 
3.3. A szerződést a felek bármelyike a másik félhez intézett előzetes írásbeli értesítéssel – 

kilencven napos felmondási idő figyelembevételével – bármikor megszüntetheti (rendes 
felmondás). A szerződés megszűnését követő napon Felhasználó köteles a szerződés 
időtartama alatt szállított és tárolt teljes Tartalmat véglegesen kitörölni technológiai 
rendszeréből. 
 

3.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel 
azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik fél a megállapodásban foglaltakat megsérti, 
különös tekintettel jelen szerződés 1.10., 1.13., 2.5. pontjaiban foglaltakra, és a hozzáintézett 
írásbeli felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hagy fel a 
szerződésszegéssel, illetve nem nyújt a másik fél által igazolt kárnak megfelelő kártérítést 
(rendkívüli felmondás). A szerződés megszűnését követő napon Felhasználó köteles a 
szerződés időtartama alatt szállított és tárolt teljes Tartalmat véglegesen kitörölni technológiai 
rendszeréből. 

 
 

4. A Tartalom meghatározása 
 

4.1. A Jogosult által biztosított Tartalom a következő: a Napi Gazdaság c. napilap és 
www.napi.hu internetes portál szerkesztőségei által készített újságcikkek. 
 

4.2. A Tartalom megjelenítése esetén az alábbi szerzői minőségre vonatkozó megjegyzést 
kell feltüntetni:  
 

4.2.1. A Napi Gazdaságból származó cikkek esetében: „NAPI Gazdaság” 
 

4.2.2. A www.napi.hu internetes portálról származó cikkek és minden más tartalom 
esetében: „Napi.hu”. 

 
 
5. Szállítás 
 

5.1. Jogosult a Tartalmat Felhasználó részére elektronikus úton, .html, .xml .pdf 
formátumban letölthető módon és e-mailen (csatolt állományban), minden munkanapon 
biztosítja. A Napi Gazdaság c. napilap esetében Jogosult minden munkanapon 21.00 órától 
biztosítja a napilap tartalmát ún. kefelevonat formájában.  A Napi Gazdaság c. napilap 
esetében Jogosult a Tartalmat a megjelenés előtti nap 23.59-től  bocsátja Felhasználó 
rendelkezésére. A www.napi.hu internetes portál cikkei esetében a rendelkezésre bocsátás 
folyamatosan történik.  
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5.2. Amennyiben a Tartalom rendelkezésre bocsátása nem történik meg, úgy Felhasználó 
az alábbi technikai ügyeleti telefonszámon érheti el a Jogosult által az esetlegesen adódó 
hibák elhárítására kijelölt személyeket: +36/30-70-380-3784.  
 

5.3. Amennyiben a Tartalom rendelkezésre bocsátása nem történik meg és a technikai 
ügyeleti telefonszám nem érhető el Felhasználó részéről, úgy Jogosult visszatéríti a jelen 
szerződés 1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott hozzáférési díj arányos részét. 
 
 
6. Felelősség 
 

6.1. Felhasználó felelősséggel tartozik a Végfelhasználókkal a megállapodások jelen 
Szerződés szabályainak megfelelően történő megkötéséért, illetve módosításáért. 
 

6.2. Jogosult felelősséggel tartozik a Tartalom 4. és 5. pontokban foglaltak szerinti 
szállításáért. A Tartalom szállításában bármely okból bekövetkező késedelem esetén Jogosult 
köteles a Felhasználót a tudomására jutást követően haladéktalanul értesíteni a késedelem 
tényéről és időtartamáról. Nem tekinthető súlyos szerződésszegésnek olyan előre nem látható 
üzemviteli helyzet, mely során olyan forgalmi vagy egyéb technikai körülmény lép fel, 
amelynek bekövetkezése nem róható fel a Jogosultnak. 
 

6.3. Jogosult a neki felróható okból történő szolgáltatás kimaradás esetén legfeljebb a 
szolgáltatás kimaradásának időtartamára nézve időarányos díj erejéig vállal felelősséget, 
mivel a jelen Szerződés  1. számú mellékletében meghatározott díjtételek ezen rendelkezés 
figyelembevételével kerültek kialakításra. 
 
 
7. Pénzügyi rendelkezések 
 

7.1. A Tartalom felhasználásának ellenértékeként Jogosultat díj (továbbiakban: „Díj” ) 
illeti meg. Felhasználó a díjat a Végfelhasználók által felhasznált Tartalom után az 1. számú 
mellékletben meghatározott díjtételek alapján fizeti meg Jogosult részére. 
 

7.2. A jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott díjak elszámolása havonta a 
jelen szerződés 1.10. pontjában foglaltaknak megfelelően akként történik, hogy Felhasználó 
legkésőbb minden naptári hónapot követő hónap 5. napjáig  Jogosult részére a Havi 
cikkfelhasználási kimutatás részeként összesítő kimutatást küld, amely tartalmazza az elmúlt 
hónapban a Végfelhasználók által lehívott Tartalomra vonatkozó információkat és a 
Jogosultat megillető ellenértéket. Az összesítő kimutatás kézhezvételétől számított öt naptári 
napon belül Jogosult köteles az adott hónapra vonatkozó teljes ellenértékről „Hírügynökségi 
szolgáltatás” jogcímen (SZJ 92.40.10.) számlát kiállítani és azt a Felhasználónak megküldeni, 
a Felhasználó pedig köteles a számla összegét a kézhezvételtől számított 15 naptári napon 
belül  kiegyenlíteni a Jogosult bankszámlájára történő átutalással.  
 

7.3. Az ellenértéket magyar forintban kell Jogosult részére megfizetni. 
 

7.4. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Végfelhasználók által lehívott 
Tartalomról havi nyilvántartást vezet jelen szerződés 1.10. pontjának megfelelően, és azt 
tartós és megváltoztathatatlan adathordozón rögzíti. Jogosult a látogatottságról, valamint az 
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általa szolgáltatott tartalomhoz hozzá férő végfelhasználók számáról írásbeli tájékoztatást 
kérhet.  
 

7.5. A jelen szerződés 7.4. pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettség kiterjed a 
Felhasználó rendszerén keresztül felhasználó Végfelhasználók cégnevére, a szolgáltatást 
igénybe vevő Egyedi Végfelhasználók, illetve felhasznált cikkek darabszámára is.  Jogosult 
kijelenti, hogy a fenti tájékoztatási kötelezettség keretein belül megkapott adatokat kizárólag 
ellenőrzési célokra használhatja, azokat harmadik személyek részére tovább nem adhatja, 
üzletszerzési tevékenység céljára nem használhatja fel, továbbá különös figyelmet fordít ezen 
adatok bizalmas kezelésére. Felhasználó kijelenti, hogy előbb meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tesz. A Felhasználó Jogosultnak lehetőséget biztosít, hogy az általa 
rendelkezésre bocsátott statisztikák valóságtartalmát ellenőrizze a Felhasználó technológiai 
rendszerében olyan módon, hogy Jogosult szakértője előzetes egyeztetést követően a 
helyszínen átvizsgálja Felhasználó rendszerének technikai működését. 
 

7.6. Felhasználó késedelmes fizetése esetén Jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot 
számítja fel Felhasználónak.  
 
 
8. Szavatossági kérdések 
 

8.1. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti Jogosult részére azokat a 
károkat és költségeket, amelyek Jogosult számára a következő okok miatt merültek fel:  
 

8.1.1. Felhasználó nem teljesítette a jelen Megállapodásban vállalt valamely kötelezettségét, 
8.1.2. Felhasználó nem biztosította a Végfelhasználókkal kötött megállapodásokban 

vállalt kötelezettségeinek teljesítését, 
8.1.3. a károkat vagy költségeket Felhasználó, annak alkalmazottja vagy az általa 

igénybe vett harmadik személy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett 
cselekménye okozta.  

 
8.2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Végfelhasználókkal kötött 

szerződésben rögzíti: a Végfelhasználó és az Egyedi Végfelhasználók legfeljebb 31 
napig jogosultak a tartalom (bármilyen file formátumban) saját gépen történő 
tárolására, cikkenként legfeljebb egy alkalommal jogosult az újságcikk egy 
alkalommal történő kinyomtatására, nem jogosult az újságcikk más személyek részére 
történő továbbítására, valamint a tartalom bármilyen típusú többszörözésére, 
különösen olyan szerveren tárolására, amely más terminálokról elérhetővé teszi azt. 

 
 
9. Értesítések, nyilatkozattétel 
 

9.1. Bármely a jelen Megállapodással kapcsolatos a Felek közötti értesítést írásban 
tértivevényes küldeményben, futárral, vagy faxon kell megküldeni. 
 

9.2. A küldemény tértivevényes küldeményként, futárral való küldés esetén az átvételi 
elismervényen feltüntetett napon, faxon való küldés esetén a továbbítási bizonylaton 
feltüntetett napon, vagy ha ez a nap nem munkanap, az e napot követő munkanapon minősül 
kézbesítettnek. 
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9.3. A jelen Megállapodás szerinti valamennyi értesítést a következő címre kell 
megküldeni: 
 
 
Felhasználó részére:  
 
Név:   
Cím:   
Tel:   
Fax:   
E-mail:  
   
   
 
Jogosult részére:  
 
Név:  Rónai Balázs ügyvezető igazgató 
Cím: 1033.Bp.,Flórián tér 1. 
Tel: 450-9691 
Fax: 450-9601 
E-mail:ronaibalazs@napi.hu 
 

9.4. A Felek fenti címüket a másik Félnek a fenti szabályoknak megfelelő értesítésével 
megváltoztathatják, és az új cím az értesítés kézbesítésének időpontjától hatályos. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul tájékoztatják egymást a jogi helyzetüket 
érintő és a jelen Megállapodásra kiható változásokról, így különösen de nem kizárólagosan 
felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás elindításáról és az ügyvezető személyében 
bekövetkező változásról. 
 

9.5. A megállapodással kapcsolatban nyilatkozattételre jogosultak: 
 
Felhasználó részéről:  
 
Név:   
Beosztás: ügyvezető igazgató  
 
Jogosult részéről:  
 
Név: Rónai Balázs 
Beosztás: ügyvezető igazgató  
 
 
 
 
 
10. Vegyes rendelkezések 
 

10.1. A jelen megállapodás egy rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy  Jogosult 
részére bármely jogot biztosítson vagy átadjon a Felhasználó szellemi tulajdona felett, 
ideértve többek között, korlátozás nélkül bármilyen szerzői jogot, védjegyet, védett nevet, 
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szoftvert, adatbázis-technológiát, vagy bármely Felhasználói termék megjelenését illetve 
tartalmát. 
 

10.2. Jelen szerződésben meghatározott tartalom vonatkozásában Jogosult Felhasználó 
részére kizárólag Végfelhasználók részére történő szolgáltatáshoz járul hozzá. 
 

10.3. Felhasználó biztosítja és szavatolja, hogy a Végfelhasználók minden Jogosulttól 
származó Tartalomhoz csak elszámolható módon, felhasználás/letöltéses alapon férnek hozzá. 
 

10.4. Jelen megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi 
rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezést olyan 
érvényes rendelkezéssel kell pótolni, amely a Felek a szerződéskötéskor fennálló 
gazdasági akaratának a leginkább megfelel. 
 

10.5. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás 
rendelkezéseit, valamint a másik félre vonatkozó minden olyan információt üzleti titokként, 
bizalmasan kezelnek, amelynek jelen megállapodás megkötése és teljesítése során jutottak 
birtokába, és ezeket harmadik személyekkel kizárólag a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulásával közlik. Felhasználó jogosult ügyfeleit tájékoztatni a jelen szerződés 
megkötésének tényéről, valamint arról, hogy a Tartalomhoz tartozó cikkeket jogszerűen, a 
Jogosult engedélyével juttatja el a Végfelhasználókhoz.  
 

10.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél számítógépes rendszerén az 
elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt számítógépes dokumentumok a felek közötti 
kommunikáció, továbbá a Tartalom Végfelhasználók által történt lehívásának kölcsönösen 
elfogadott bizonyítékát képezik. 
 

10.7. A megállapodás nyelve a magyar nyelv.  
 

10.8. A jelen megállapodásra a Magyar Köztársaság jogszabályai, így különösen a Polgári 
Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.  
 

10.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges 
jogvitáikat megkísérlik egyeztetés útján békésen rendezni, ennek eredménytelensége esetén 
kölcsönösen alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a 
Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 
 
 

10.10. Jelen megállapodás, s annak bármely pontja csak mindkét Szerződő Fél közös 
beleegyezésével, írásban módosítható. 
 

 

Ezt a Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben egyezőt 

– helybenhagyólag aláírták. 

  

Budapest, 2013. augusztus hó 15. napján.   
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www.napi.hu Online Kft. ,    az............................., 

mint  Jogosult képviseletében   mint Felhasználó képviseletében  

Rónai Balázs      ………. 

Ügyvezető igazgató     Ügyvezető igazgató 
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1.   számú melléklet 
       
      Díjak  

 
A Tartalom felhasználásának ellenértékeként Jogosultat díj (továbbiakban: „Díj” ) illeti meg. 
Felhasználó a díjat a Végfelhasználók által felhasznált Tartalom után az alábbiak szerint fizeti 
Jogosult részére: 
 
1. Hozzáférési díj havonta: 50.000,-Ft + áfa; 
1.1. A hozzáférési díj 30.000 Ft + Áfa azon Felhasználók részére, amelyek tíznél nem több 
végfelhasználót szolgálnak ki az adott hónapban Jogosult tartalmával.  
 
2. Azon végfelhasználók esetében, akik részére Felhasználó kizárólag teljes cikkeket 

szolgáltat (ezen végfelhasználók részére Felhasználó nem szolgáltathat tartalmi 
kivonatokat):  

 
2.1. Egyedi Végfelhasználók terminál díja: 0,-Ft + áfa (egy terminál esetén), 
2.2. Letöltött cikkek díja cikkenként a Napi Gazdaság c. napilap tartalma esetében: 100 Ft 

+áfa/db; 
2.3. Letöltött cikkek díja cikkenként a www.napi.hu internetes portál tartalma esetében: 

75 Ft +áfa/db, kivéve a Napi Gazdaság c. napilap tartalmait. 
 
3. Azon végfelhasználók esetében, akik részére Felhasználó díjköteles tartalmi kivonatokat 

és teljes cikkeket egyaránt szolgáltat: 
 

3.1. Egyedi Végfelhasználók terminál díja: 1000,-Ft + áfa (egy terminál esetén), 
3.2. Letöltött cikkek díja cikkenként a Napi Gazdaság c. napilap tartalma esetében: 80 Ft 

+áfa/db; 
3.3. Letöltött cikkek díja cikkenként a www.napi.hu internetes portál tartalma esetében: 

60 Ft +áfa/db, kivéve a Napi Gazdaság c. napilap tartalmait. 
 
4. Amennyiben végfelhasználó legalább tíz darab Egyedi Végfelhasználói ügyfélterminált 

igényel, jogosult igénybe venni az ún. nagyfelhasználói csomagkedvezményt. A 
kedvezmény keretében Végfelhasználó a 11. Egyedi Végfelhasználói termináltól mentesül 
a további Egyedi Végfelhasználók által használt terminálok után fizetendő termináldíj 
megfizetése alól, továbbá a jelen melléklet 5. pontjában meghatározott díjkedvezményre is 
jogosult. 

4.1. Ezen felül Végfelhasználó a cikkek díjából 30% cikkdíjkedvezményre jogosult. 
4.2. Végfelhasználó a cikkdíjból az alábbiak szerint az adott hónapban meglévő NAPI 

Gazdaság lapelőfizetésének példányszáma alapján további, a 30%-os cikkdíjkedvezményhez 
hozzáadódó extra kedvezményt kérhet az alábbiak szerint. 
 

Napi Gazdaság előfizetés (db) 
Extra 
kedvezmény 

1-5 5% 
6 10% 

10 15% 
20 20% 
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40 25% 
60 30% 

 
 
 
 
5. Az 1.9.2. pontban meghatározott díjköteles tartalmi kivonatok díja 500 Ft. /hó Egyedi 

Végfelhasználónként, illetve a nagyfelhasználói csomagkedvezményre jogosult 
Végfelhasználó esetén 300 Ft. /hó Egyedi Végfelhasználónként. Felek megállapodnak, 
hogy amennyiben a Tartalmat a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően felhasználó 
Egyedi Végfelhasználók száma eléri a 300 főt, a további Egyedi Végfelhasználók után 
Felhasználó nem köteles a tartalmi kivonatok díját megfizetni. Felhasználó vállalja, hogy 
az elektronikus formátumban is elérhető kivonat esetében a teljes cikkre mutató linket 
helyez el a tartalmi kivonat mellett, függetlenül attól, hogy az díjmentes, vagy díjköteles 
tartalmi kivonat-e.   

 
 

Budapest, 2010. október hó 01. napján.   

   

 

 

www.napi.hu Online Kft.,    a …………….. Kft ., 

mint  Jogosult képviseletében   mint Felhasználó képviseletében  

Rónai Balázs      …………. 

Ügyvezető igazgató     Ügyvezető igazgató 

 
 
 
 


