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a továbbiakban mint onkormányzat,

a továbbiakban együttesen, mint Felek közĺjtt az alulírott napon és helyen az a|ábbi feltételek
mellett:

I. Preambulum

Szerződő FeIek kijelentik, hogy je|en együttműködési megállapodás megkötésének
előzményeként, a 2013. évben megvalósított ,,Rögtön |ovök,, mintaprojelrt név alatt futó,
Budapest üres helyiségeinek kiadásának segítésére létrejött kezdeményezést, valamint annak
továbbfejlesztéseként az újľagondolt ,,Rögtön Jövök,' projekt elveit, céljait, felépítését és
működését előzetes tárgyalások soľán eryeztették, azt teljes korűen megismerték'

Az együttműködési megáIlapodás megkötésének e|sődleges célja az onkormányzat
kizárólagos tulajdonában á||ő üres és kihasználatlan üzlethelyiségek (továbbiakban:
Ĺizlethelyiségek) gazdasági hasznosításba történő visszakapcsolása, másodlagos cé|ja az
tnkormányzatgazdasági éIetének élénkítése, az onkormányzatutcaképének helyreáIlítása.

II. A megállapodás Táľgya

BUM-ot kizárólagos fulajdonjog és szerzőijog illeti meg a ,,Rögtön |ĺivök', pľojekt keretében
létrehozott kiberelem'hu weboldal (továbbiakban: honlap) és ahozzá kapcsolódó - nem az
onkormányzat á|ta| rendelkezésre bocsátott _ adatbázisok vonatkozásában (továbbiakban:
adatbázis), valamint használati iog illeti meg a honlapon kozzétett, onkormányzat által
átadott adatok tekintetében. A BUM az tnkoľmányzat részére téľítésmentesen biztosítja
elsődlegesen és folyamatosan a weboldalon, valamint másodlagosan esetenként más
kezelésében áIIó felĺiletein (pl. közösségi média, hírlevél, paľtneľek online felüIetei stb.J az
onkormányzat számára az onkoľmányzat által bérbeadásra szánt üzlethelyiségek
hasznosításának és értékesítésének elősegítését cé|ző megjelenítését a jelen
megáIlapodásban meghatározottak szerint.
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4. onkormányzat átadja BUM rćszórc, a BUM álta| a?. onkoľmányzatnak átadott,
üzlethelyiségenként kötelezően kĺtoItendő adatbekérő |ista I<itöltéséveI azon üzIethelyiségek
Iistáját, melyeket a je|en együttműködésbe bevonni kÍván és bérbeadás titján történő
hasznosításra szán. Az adatbekérő listán a helyiségek cÍmére, GPs koordinátáira,
alapterületére, műszaki jellemzőire vonatkozó tájékoztatás megadása kote|ez(J. Az
onkormányzat döntése szerint kerülhet soľ a bérleti dÍjat érintő információk átadására,
valamint az onkoľmányzat donthet akként is, hogy az uz|ethe|yiség leíľásában nyújt
tájékoztatást aŻ, üzlethclyisćg bćrbcadási díjánal< meghatározásával kapcsolatban.
onkormányzat kijelenti, hogy a BUM részére átadott adatok [továbbiakban: adatok)
helyességéért és valódiságáért helytállással taľtozik' Az adatbekérő mintája a jelen szerződés
I. számú mellékletét képezi' Nem minősül szerződésszegésnek az onkorm ányzat részérő| az
adatbekérő hiányos kitöltése, amennyiben a hiányosság nem a jelen pontban kötelezően
átadandó adatok kĺjrét érinti.

5. BUM köteles az adatokat a részéľe ľendelkezésre bocsátásátll számított 2 munkanapon belül
az adatbázisba felvinni, és az így bérbeadásra kínáIt üzlethelyiségeket a honlapon
hozzáférhetővé tenni. onkoľmányzat tudomásul veszi, hogy az általa szolgáltatott adatokon
túImenően az üzlethelyiségek vonatkozásában, az üz|ethelyiségek pontos cím és GPS
koordináta adatai alapján az adott üzlethelyiségre vonatkoz6an további gazdasági adatok
(vásáľlóerő, Iakosságszám, koz|ekedési és parkolási lehetőségek, stb.) [továbbiakban:
gazdasági adatok) kérhetőek le, amely adatokat a GFK Hungáľia Piackutató Kft. biztosít' A
gazdasági adatok helyességéért valódiságáért, BUM minden fe|elősségétkizárja; akozzétett
gazdasági adatok kapcsán onkormányzat semmilyen igénnyel nem léphet fel BUM.rnaI
szemben.

6' A Felek rögzítik, hogy a je|en szerződés nem minőstil a Ptk. szerinti közvetítői szerződésnek
továbbá, hogy az ĺizlethelyiségek bérbeadása soľán BUM nem tevőleges rész&levő és/vagy
közvetítő Fél, a BUM nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel közvetlen
módon nem taľtja a kapcsolatot. Erre tekintettel, BUM a szolgáltatásának igénybevételére
vonatkozóan a szolgáltatást igénybevevő harmadik szemé|yekkel szemben kizárja
mindennemű felelősségét az üzlethelyiségek vonatkozásában közzététe|re kerülő adatok
helyessége és valódisága tekintetében, azon esetek kivételével, amikor a BUM.nak
felróhatóan, tévedés folytán, vagy egyéb okból, arészére átadott adatok a jelen szerződés16,
17. pontjaĺban vállalt köte|ezettségnek nem megfelelően, tartalmilag pontatlanul kerülnek
kozzététe|re a honlapon.

7. A BUM kötelezettsége tehát kizárő|ag a honlapon való adatok kozzétételére terjed ki, míg az
üzlethelyiséggel kapcsolatban a bérleti szeruődés megkĺitését mege|őző tárgyalásot a

vonatkozó bérleti szerződés megkĺitése, és az egyes üzlethelyiségek bérlésének feltételeiľőI
szóló tájékoztatás Önkormányzat joga és kĺltelezettsége..

III. onkoľm ányzat i ogaĺ és kiitelezettségei

8. Az Önkormányzatjogosult a honIapon az Ĺizlethelyiségeit térítésmentesen megjelentetni.

9. Az onkormányzat jogosult a honlapon és ahozzá kapcsolódó kommunikációs felületeken a

BUM-mal egyeztetett tartalomban és teľjedelemben vállalkozásfeilesztéshez,
ingatlanhasznosításhoz kapcsoIódó hírek és hirdetések, pá|yázatok térítésmentes
m e gj el e ntetés é re, azok népsze rű s ítés e célj áb ó l'

L0, Az onkormányzat jogosu|t továbbá a honlap másodlagos funkciójaként működő
szakemberek és pénzügyek menüpontokhoz kapcsolódóan saját kerületéből szakembeľeket
ajánlani.



1.1-. A,z ollkoľllrányzat átadja az üzlethelyiségek |istáját a BUM részérc a 4. pont szcľint. BUM az

adatok átadásának elősegítése érdekében térÍtésmentesen 0nkormányzat rendeIkezésére
bocsát egy munkanapra egy általa kijeIöIt koIlegát, akit előzetes időpont-egyeztetés me||ett

Önkormányzat erre vonatkozó igénye szerint ĺigyintézési helyére rendelhet. Az adatokkal
feltöltött adatbekérő lapokat Önkormányzat á|ta| I<ijelölt úgyintéző a|áĺrásával el|átva

továbbítja, BUM részére, amelyben aláírásáva| igazo|ja,hogy az átadott adatok a valóságnak
megfelelnek.

L2' Az tnkormányzat köteles az á|ta|a szolgá|tatott adataiban bekövetkez ő vá|tozásról BUM-mot
értesíteni, az adatváItozás bekövetkezésétől - vagy arról va|ó tudomásszerzéstől - számított
10 munkanapon belül - különös tekintettel az együttműködés keretében, nála realizálódott
bérleti szerződés megkötésére. BUM köteles az adatokban beáIlt váItozást azok közlésétőI
számítva lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül helyesbíteni a
honlapon - és más kommunikációs felüIetein, ahoI azok megjelentek.

1'3, Az onkormányzat felelősséggel tartozik általa szolgáltatott adatokért, továbbá helytállni
köteles az adatok részbeli vagy egészbeli valótlanságából, vagy a módosítás-beje|entési
kötelezettség elmulasztásából adódó, harmadik Félnek okozott károkért'

74' Az onkoľmányzat vá||a|ja, hogy BUM által a részére megküldött, a pľojekttel kapcsolatos
általános tájékoztatőját a honlap jánkozzéteszi és vállalja, hogy az együttműködés soľán arra
fog torekedni, hogy az ĺlletékességi területén található és működő vállalkozásoh valamint
magánszeméIyek és cégek számára a projekt adta lehetőségekről tájékoztatást és

felvilágosítást adjon. E tevékenysége keretében jogosult, de nem köteles a BUM |ogóját,,

emblémáját vagy BUM által írásban átadott más védjegyét használni.

1-5. Az onkormányzat a jelen együttműkodési megállapodás keretébe bevont üzlethelyĺségek
esetében vállalja, hogy lehetőségeihez mérten törekedni fog kedvezményes bérleti
konstrukciók kialakítására, a jeIen megállapodás célkitűzéseiľe tekintetteI.

IV. Bum iogai és kötelezettségei

16. A BUM téľítésmentesen köteles az adatok és azoknak a honlapra torténő felvitelére, valamint
azok közzétételére. BUM köteles az onkormányzat által szolgáltatott adatokat módosítás

nélkül, taľtalmilag pontosan szerepeltetni, kozzétenni honlapján és eseti jelleggel egyéb

kommunikációs csatornáin.

17. A BUM felelősséggel tartozik az Önkormányzat áItal szolgáltatott adatok tartalmilag pontos

kozzététe\éért' BUM á|ta|, az adatok hibás közzétételéből eredő, harmadik Félnek okozott
károkért helytáIlással tartozik.

1B. A BUM a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit onkorm ányzatszámára téľítésmentesen

kĺjteles biztosítani, amelynek során az onkoľmányzat bevonásával járő,kozvetlenül és/vagy

közvetetten felmerült költségeit nem háríthatja tovább onkormányzat részére.

Y, Szerzőiiogot szellemi tulai don

19. onkorm ányzattudomásul veszi, hogy a honlapon az onkorm ányzat á|ta|kozzétételre szánt,

az onkormányzat adatszolgáltatásától függetlenül az üzlethelyiségekhez kapcsolódó háttér
gazdaságiadatbázis szoftver BUM - és részben ve\eazadatokvonatkozásábanszerz(jdésben
álló harmadik Fél - szellemi tulajdonát képezi. Az adatbázisban elérhető információk
felhasználására és kozzétételéľe egyedüI és kizárólagosan BUM jogosult, azaz onkormányzat
a jelen együttmíĺködési megállapodás aláírásával és a programhoz való kapcsolódással nem



szerezjogot ezen gazdasági háttéradatok felhaszná|ására' onkormányzat továbbá nem szerez
felhasznáIási jogot a honlapon elérhető más adatok, információk felett sem - az á|ta|a
szolgáItatott adatok kivételével.

VI. Együttműkiidés

20. A Felek a szerződés teljesítése során egymással szoros és folyamatos egytittműködésre
kötelesek' Szerződő Felek a közottük, az együttműködés során felmeľü|t vitákat és
problémákat megkísérlik első sorban egymás között táľgyalások útján rendezni.

VĺI. Kapcso|attartás és éľtesítések

21' Felek megállapodnat hogy egymás közott az együttműködéssel kapcsolatos minden
jognyilatkozatotkizárólag írásban, szükség szerint tértivevényes levélben tesznek meg' A
FeIek ľészérő| az egyuttműkodéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére jogosultak:

22. A Felek az egyiittműkodésben foglalt feladatok lebonyolításával kapcsolatban közléseiket
mind írásban, mind szóban megtehetikazza|, hory a szóbeli közlést íľásban [e-mail, postai
levél), a szóbeli közlést követő maximum 3 munkanapon belüI is meg kell adni. Felek az
együttműködésben foglalt feladatok teljesítése érdekében operatív kapcsolattartásra,
ideértve az adatbekérő lapok a|áírását is, az alábbi személyeket jelolik ki:

23' Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást a 23., 24. pontokban foglalt
kapcso lattaľtó k sze mélyében vagy adataiban bekövetkező válto zásr ő|'

VIII. A szerződés hatáIya, módosítása, megsziÍnése

24. |e|en szerződés annak mĺndkét Fél általi aláírásnak napján Iép életbe és határozatlan időre
szóI. Ha az aláírások nem uryanazon a napon történnek, a hatályba Iépés időponýaaz utolsó
aláírás napja'

25. Szerződő Felek a jelen szerződéstktizös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják.

26. Szerződő Felek a jelen szeľződést kĺjzös megegyezéssel, vagy a másik Íé|hezíľásban intézetĽ
felmondással bármikor,30 napos felmondási idővel megszüntethetik. Szerződés felmondása
esetén BUM az Önkormánpat á|ta|kozzététe|re átadott rizlethelyiségek adatait legkésőbb a
felmondási idő leteltének napján törolnĺ köteles az oldalairól és további felületeiről.

onkormánvzat részérő| BUM részéről
Név: Dr' Horváth orsolva I.IGK Zrt') Antal Attila
beosztás: irorlavezetĺĺ uewezető

0nkormánvzat részérő| BUM részéről
név: Dľ. Horváth oľsolva Tóth Rella
beosztás: iľodavezető l.IGK Zrt.l proiektmenedzser
telefonszám:06 20 216 2485 06 í30) 37B 77 64
e.mail cím : horvatho(ôisk'hu toth.ľella@bevasarloutca.hu
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IX. Egyebek

27. A Felek a jelen szerződésben nem, Vagy nem ke|lő alapossággal szabá|yozort kérdések
vonatkozásában a szerződés aláírásakor hatályos polgári tĺirvénykonyv (2013' évi V.

törvény) vonatkozó rendelkezéseit, valamĺnt egyéb, a jeIen szerződésben érintett
jogszabá|y ok rendelkezéseit tekintik irányadónak'

28, Szerződő Felek vállalják, hogy a közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő jogvitákat elsődlegesen kcizvetlen tárgyalások, egyeztetések útján, peľen kívül
igyekeznek rendezni.

29. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyeket Szerződő Felek átolvasás és

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyóIag írják alá.

Budapest 2017.

BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonpľofit
Kft.

képviseletében:
Antal Attila ügyvezető

Záradék

Alulírott (neve), mint az onkormányzat ingatlanvagyonának gazdáIkodásával és kezelésével
megbízott táľsaság (társaság neve) a jelen eg5rĺittműködési megállapodásban foglaltakat
megértettem, tudomásul vettem, a kezelésemben levő üzlethelyiség adatokat BUM részére az

együttműködési szeľződésben foglaltak szerint átadom és a kapcsolattartás, valamint a szerződés
teljesítése soľán úgy jáľok el, ahogyan az a tevékenységemből adódóan, a szerződés
zökkenőmentes teljesítésével osszhangban elvárható

Keltezés: Budapest 2077.

(táľsaság neve)
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