
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ 

FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE - SOPRON] 

Amely létrejött egyrészről a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2-
41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017), képviseli: Dr. Harka Péter BÜV 
főosztályvezető és Sorbán János gazdasági igazgató 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

Bétacom Kereskedelmi és Hírközlési Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 48.; cégjegyzékszáma: 01-
09-074635, adószáma:10498871-2-42) 

Levian Consulting Kft. (2142 Nagytarcsa, Füzesligeti út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-106935, 
adószám:13672351-3-13) 

Technisat Digital Kft. (3261 Abasár, Technipark utca 1.; cégjegyzékszám: 10-09-029621; adószám: 
13882938-2-10) 
- közös ajánlattevők -, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

A Megrendelő mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján (a 
továbbiakban: Kbt.) folytatta le „a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása 
érdekében vevődekóderek telepítése a digitális átállást előkészítő folyamathoz kapcsolódó feladatok 
teljesítése" tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a Vállalkozó. A Vállalkozó feladata a 
közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentációban, illetőleg a közbeszerzési eljárásban közölt 
végleges feltételekben (a továbbiakban együtt: közbeszerzési dokumentáció) meghatározott 
feladatok ellátása a Vállalkozó benyújtott ajánlatában - ide értve adott esetben a Vállalkozó eljárás 
során tett első ajánlatát követő végleges ajánlatát is - (a továbbiakban: Ajánlat) foglaltak szerint. 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Jelen szerződés tárgya a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett Ajánlatában foglaltak 
szerint a Megrendelő részére, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének 
biztosítása érdekében vevődekóderek telepítése a digitális átállást előkészítő folyamathoz 
kapcsolódó feladatok teljesítése a közbeszerzési dokumentációban és az Ajánlatban 
meghatározott feltételek szerint. Az Ajánlat 1. számú mellékletként jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 

1.2. Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés tárgykörébe tartozó, a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott vállalkozói feladatok tekintetében a teljesítés részletes 
feltételeit oly módon rögzítik, hogy a Megrendelő a megrendelést írásban közli a Vállalkozóval, 
Vállalkozó a megrendelést annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül visszaigazolja. 
A megrendelésben a Felek a közbeszerzési dokumentáció nyújtotta keretek között rögzítik a 
megrendelés konkrét tárgyát, illetve mennyiségét. 

másrészről a 
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1.3. Megrendelő legfeljebb 100%-kal magasabb mennyiséget is megrendelhet a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott digitális vevődekóder eszköz mennyiségekhez képest. 

2. Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatások 

2.1.Vállalkozó a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint, illetve az ajánlatban 
meghatározottak szerint, Vállalkozó által elkészített és Megrendelő által jóváhagyott, a 2.1.1. 
pontban meghatározott részletes ütemtervnek megfelelően az alábbi szolgáltatásokat köteles 
nyújtani: 

2.1.1. Jelen szerződés alapján teljesítendő tevékenységek lebonyolítására Vállalkozónak a 
megrendelést követő két héten belül idő és kapacitásarányos, kilenc hétre vonatkozó részletes 
ütemtervet kell benyújtania Megrendelő részére, amely alapján a 3. hét végéig a szerelési 
munkák minimum 15%-a, a 6. hét végéig a szerelési munkák minimum 60%-a megvalósítandó. A 
fentiekben részletezett ütemtervet Megrendelőnek jóvá kell hagynia. 

2.1.2. A Megrendelő által megjelölt területe(ke)n a Megrendelő által átadott címlistán szereplő 
háztartások felkeresése, a háztartások közszolgálati médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásaival 
való ellátottságának beazonosítása, a vételi mód állapotának felmérése, ez alapján a vételi 
technológia és a telepítési hely meghatározása, továbbá a létesítés időpontjának meghatározása 
a jogosulttal történtő időpontegyeztetés alapján (a továbbiakban: állapotfelmérés). 

2.1.3. Vállalkozó köteles a jogosult háztartások számára legkésőbb a vevődekóderek üzembe 
helyezésekor a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek, és az alkalmazott 
technológiának megfelelő digitális vevődekódert biztosítani. 

2.1.4. Vállalkozó köteles a jogosult háztartások számára - legkésőbb a szerelés elvégzésekor - az 
állapotfelmérés során megállapított vételi technológiához szükséges minden eszközt és anyagot 
biztosítani a helyi adottságoknak megfelelően. 

2.1.5. Amely háztartások esetében nem megvalósítható a DVB-T technológián alapuló digitális 
földfelszíni hozzáférés telepítése, ott a közszolgálati műholdas hozzáférés felajánlására, illetve 
beszerelésére kerülhet sor. A közszolgálati műholdas hozzáférés beszerelése esetén a Magyar 
Televízió Nonprofit Zrt. m l elnevezésű, lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása műholdas 
sugárzásának a vételére alkalmas Conax kódkártyát (smart kártyát) a Médiaszolgáltatás
támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) biztosítja Vállalkozó számára egyedi 
bizományosi szerződés megkötésével. A smart kártya Vállalkozó részére díjmentesen kerül 
átadásra Megrendelő és az MTVA különmegállapodásának megfelelően, amely alapján az egyedi 
bizományosi szerződés is megkötésre kerül. 

2.1.6. Amennyiben jogosult nem fogadja el a Vállalkozó által az állapotfelmérés során 
meghatározott és felkínált műszaki megoldást, akkor az adott helyszínen a szerelési kötelezettség 
megszűnik. Az ilyen eseteket Vállalkozónak megfelelően és beazonosítható módon 
dokumentálnia és 48 órán belül jeleznie kell Megrendelő felé. 

2.1.7. Az állapotfelmérés során megállapított vételi technológiához való hozzáférés érdekében 
történő szerelési feladatok elvégzése, valamint a támogatott digitális vevődekóder és a jogosult 
háztartásban rendelkezésre álló televíziókészülék csatlakoztatása a Vállalkozó által biztosított 
kábelek igénybevételével történik. 

2.1.8. A Vállalkozó átadja jogosult részére a megállapított vételi technológia szerint kialakított és 
üzembe helyezett vételi rendszert, beleértve a digitális vevődekóder üzembe helyezését, továbbá 
jogosult számára be kell mutatnia a vételi minőség megfelelőségét a jogosult saját 
vevőkészülékén, különös tekintettel a közszolgálati médiaszolgáltatásokra, továbbá Vállalkozó 
feladata jogosult tájékoztatása a digitális vevődekóder alapvető kezelési funkcióiról és ezzel 
egyidejűleg a digitális vevődekóder magyar nyelvű kezelési útmutatójának átadása (a 
továbbiakban: üzembe helyezés). 

2.1.9. Ezt követően jogosult saját kezűleg vagy meghatalmazottja útján aláírásával igazolja a 
Vállalkozó által elkészített és sokszorosított munkalapot, amelynek tartalmi elemeit előzetesen 
Megrendelő jóváhagyja. Az aláírás igazolja a vétel megfelelőségét, valamint a digitális 
vevődekóder gyári szám szerinti átvételét is. Az üzembe helyezett és átvett digitális 
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vevődekódert Vállalkozónak el kell látnia a Megrendelő által meghatározott feliratú támogatási 
matricával. A támogatott eszközökön a „támogatási matricán", valamint a márkajelzésen kívül 
más reklámként értelmezhető elem nem szerepelhet. Emellett a szerelés során felhasznált 
anyagokon - kifejezetten az antennán - nem szerepelhet az eszköz márkanevén és egyéb 
azonosításra alkalmas feliraton túl más felirat, és kifejezetten nem szerepelhet szolgáltatónév, 
logó vagy egyéb reklámként értelmezhető elem. 

2.1.10. Az elvégzett szerelési munkálatokról hetente, utólag Megrendelő számára az azt megelőzően 
lezárt hétre vonatkozóan összesítés elkészítése és átadása. Az összesítéshez csatolni kell: 

2.1.10.1. a számlázandó szerelési munkák szakszerűségéről szóló nyilatkozatot, 
2.1.10.2. az egyes szerelési, üzembe helyezési munkálatokat követően a jogosulttól átvett, a 

megfelelő hardver elemek átadását és a szerelés megfelelőségét igazoló munkalapot, 
2.1.10.3. az adott háztartásban ténylegesen elvégzett munkák és felhasznált, tulajdonba 

átadott eszközök listáját, 
2.1.10.4. az adott háztartásban felvett teljesítés igazolására szolgáló dokumentációt. 
2.1.11. A szerződés hatályba lépésétől a garanciális időszak leteltéig olyan ügyviteli rendszer 

használata, amelyben minden jogosultról, a jogosultaknál végzett telepítési eljárásról és a 
garanciális időszakban a jogosultakkal történő személyes vagy telefonos kapcsolatfelvétel 
rögzítésre kerül a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell, hogy ezen 
ügyviteli rendszerbe Megrendelő vagy megbízottja a minőségbiztosítási követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzése, a készre jelentett munkálatok ellenőrzése, valamint vitás esetek 
esetében a tényállás tisztázása céljából betekinthessen. A műszaki vitás esetek eldöntésében a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Mérésügyi Főosztálya jár el, Vállalkozót tájékoztatja 
megállapításairól, amelyek Vállalkozóra nézve kötelező érvénnyel bírnak. 

2.1.12. Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása az alábbi ütemezés szerint: 
2.1.12.1. a szerelés megkezdésétől a szerelési munkák határidőre történő elvégzéséig egy 

hétfőtől-vasárnapig 8:00-18:00 óra közötti időszakban a hívásokat élő ügyfélszolgálattal, az ezen 
kívüli időszakban IVR-rel kezelő, Magyarország területéről ingyenesen hívható ügyfélkapcsolati 
telefonszámot, hogy a Vállalkozó által végzett feladatokról tájékoztatást biztosítson a jogosultak 
részére, illetve biztosítsa a 2.1.2 pontban nevesített időpont egyeztetési lehetőséget. 

2.1.12.2. a szerelési munkák határidőre történő elvégzésétől a garanciális időszak leteltéig egy 
hétfőtől-péntekig 8:00-18:00 óra közötti időszakban a hívásokat élő ügyfélszolgálattal, az ezen 
kívüli időszakban IVR-rel kezelő, Magyarország területéről ingyenesen hívható ügyfélkapcsolati 
telefonszámot hibabejelentés kezelése céljából; ezen telefonszám nem térhet el 2.1.12.1. pont 
teljesítése során használt telefonszámtól. 

2.1.13. A telefonos ügyfélszolgálaton bejelentett hibákat a szerződés teljes időtartama alatt a 
bejelentéstől számított 72 órán belül el kell hárítani. Amennyiben a digitális vételt biztosító 
elemek javítása ennél hosszabb időt igényel, úgy a javítás idejére vagy - amennyiben ésszerű 
határidőn belüli javítás nem várható - véglegesen cserekészüléket kell biztosítani a jogosult 
részére. 

2.1.14. Vállalkozó a szerződés hatálya alatt a még üzembe nem helyezett vevődekóderek tárolásáról 
saját felelősségén köteles gondoskodni. A teljesítés során esetelgesen üzembe nem helyezett 
vevődekódereket Vállalkozó a szerződés hatályának lejártakor Megrendelő részére átadja. 

2.2.A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési 
segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) 
alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és 
szakember a Kbt 128. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
Ajánlatban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen 
pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése a 4. pont alapján nem ismerhető el. 
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2.3. A Vállalkozónak tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a 
szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt, amely a teljesítés során a Vállalkozó által okozott vagy az érdekkörében felmerült károk 
megtérítésére szolgál. A kötelezettség teljesíthető a jelen kivitelezési feladatra kötött külön 
felelősségbiztosítással vagy a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésével a jelen szerződésre. A 
felelősségbiztosítás kötvényének másolatát (biztosítási ajánlat elfogadott példányát) a 
Megrendelő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg át kell adni, a kötvény a szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tevékenységével 
vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben 
harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az 
alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Megrendelő nem felel a Vállalkozó által a 
szolgáltatás teljesítése során okozott károkért. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de 
legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a 
károkat megtéríteni, továbbá a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa okozott 
kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása nem fedez, illetve amire felelősségbiztosítása 
nem terjed ki. 

3. A szerződés hatálya 

3.1 Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó a szerelési 
szolgáltatást - a garanciaigényekkel kapcsolatos szolgáltatástól eltekintve - az egyedi 
megrendelések átadásától számított 11. hét végéig köteles teljesíteni. Megrendelő egyedi 
megrendelést legfeljebb a szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig adhat fel. A 
garanciavállalás időtartama az üzembe helyezéstől - illetve amennyiben üzembe helyezés nem 
történik, az eszközöknek Megrendelő részére történő átadásától - számított 24 hónap. 

4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 

4.1. A Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat a közbeszerzési eljárás során adott 
Ajánlatában foglalt díjak ellenében teljesíti, mely díjak a szerződés hatálya alatt semmilyen 
jogcímen nem emelhetők. 

4.2. Jelen szerződés alapján kifizethető vállalkozási díj a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott mindösszesen 750 darabszámú - illetve az ezzel kapcsolatos 1.3. pontban 
meghatározott maximálisan megengedett 100%-os eltérés alapján - megrendelt és átadott 
DVB-T eszközért, illetve műholdas eszközért, valamint az egyedi megrendelésekben 
meghatározott számú, teljesített szerelési feladat elvégzéséért fizetendő - kiszállási díjat is 
tartalmazó - összegből áll. 

A Digitális földfelszíni televízió (DVB-T) „A" és „C" MUX vétel kialakításának nettó ajánlati ára 
háztartásonként 16.400 Forint + ÁFA. 

Eutelsat 9A Kelet 9° digitális műholdas televízió (DVB-S/S2) vétel kialakításának nettó ajánlati 
ára háztartásonként 21.900 Forint + ÁFA. 

4.3. Vállalkozó jogosult a szerelési, üzembe helyezési szolgáltatások elvégzéséhez biztosítandó, az 
ütemterv benyújtását követő 3. hétig beszerzett, illetve rendelkezésre álló - a 3. számú 
mellékletben megadott, digitális földfelszíni televízió (DVB-T) „A" és „C" MUX vétel 
kialakításához szükséges digitális vevődekóderek 4. számú sorban feltüntetett, illetve Eutelsat 
9A Kelet 9° digitális műholdas televízió (DVB-S/S2) vétel kialakításához szükséges műholdvevő 
szettnek a 3. számú melléklet 12. számú sorában feltüntetett árának figyelembe vételével -
digitális vevődekóderek, illetve műholdvevő szettek árának 90%-áról számlát benyújtani. 
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4.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy számlaképes, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj 
után magának kell megfizetnie az adót és egyéb közterheket. 

4.5. Megrendelő a vállalkozási díjon túl a jelen szerződésben foglalt szolgáltatással kapcsolatban a 
Vállalkozónak semmilyen jogcímen további díjat nem fizet, illetve költséget nem térít meg. A 
vállalkozási díj a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségekre fedezetet nyújt. 

4.6. Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el olyan költségeket a szerződés 
teljesítésével összefüggésben, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.1. pont szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

4.7. Megrendelő a megrendelt és a Vállalkozó által teljesített szolgáltatást a 3.1. pontban 
meghatározott teljesítési határidőket követően, illetve a 4.3. pontban meghatározottakat az 
abban foglaltak teljesítését követően ellenőrzi, és ha szerződésszerű, elfogadja. A teljesítés 
igazolására a Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás szolgál, amelyet a Megrendelő legkésőbb 
a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül állít ki. Az előbbiek alkalmazandók az elismerés megtagadására, amennyiben a Vállalkozó 
teljesítése nem felel meg a jelen szerződésnek. Megrendelő a teljesítést elismerő Teljesítési 
Igazolást akkor állítja ki, ha a megrendelt szolgáltatást Vállalkozó a megrendelésben megadott 
feltételek szerint határidőn belül elvégzi és a szolgáltatások dokumentálhatóan teljesítik a 
műszaki követelményekben foglaltakat. 

4.8. A Vállalkozó a Teljesítési igazolással alátámasztott számlát a Teljesítési igazolás kiállítását 
követően nyújtja be a Megrendelőnek 1 példányban áfa bontással, cégszerűen aláírva. A 
végszámla benyújtásakor figyelembe kell venni a 4.3. pont alapján kiállított számla összegét. 
Megrendelő a vállalkozási díjat a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési 
határidővel utalja át a Vállalkozó CIB Bank Zrt-nél vezetett 11100104-10498871-01000003 
számú bankszámlájára a Kbt. 130. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ha az e pontban 
meghatározott (számla benyújtására, illetve a vállalkozási díj kifizetésére meghatározott) 
határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. 

4.9. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén, Vállalkozó jogosult a késedelem napjától a kifizetés 
napjáig járó, a Polgári Törvénykönyvben (301/A. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatra. 

5. Nem szerződésszerű teljesítés, kötbér 

5.1. Vállalkozónak a szerződésben vállalt kötelezettségeit az egyedi megrendelésben, az ajánlatban és 
az ütemtervben foglaltak szerint kell teljesítenie. 

5.2.Amennyiben a szerződés teljesítése során a Vállalkozó olyan körülményről szerez tudomást, 
amely akadályozza a határidőre történő teljesítést, úgy a vállalkozónak haladéktalanul értesítenie 
kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, illetve annak okáról. 

5.3. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: 
- késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér érvényesítése; 
- kártérítés érvényesítése; 
- a szerződésfelmondása. 

5/10 



5.4.Amennyiben Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest 8 napot 
meghaladó késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér 
alapja az egyedi megrendelésben meghatározott, el nem végzett szolgáltatás megrendelés 
szerinti díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %. 

5.5. Ha Vállalkozó teljesítése minőségi hibában szenved, kötelezettségeit nem a szerződésnek, illetve 
a dokumentációnak megfelelően teljesíti a Megrendelő arra az időre, amely a hibás teljesítéstől a 
kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint 
késedelmes teljesítés esetén. 

5.6. Megrendelőnek jogában áll felmondani a szerződést, amennyiben Vállalkozó az előírt teljesítési 
határidőt 30 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét, így különösen a 
titoktartási kötelezettséget súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási 
kötbérre jogosult, melynek alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke 10%. 

5.6. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

5.8.Vállalkozó a Kbt. 126.§-a alapján biztosítékot nyújt a szerződés teljesítésének elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítására. A biztosítékot Megrendelő abban az esetben használhatja fel, 
amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéskötést követően a Vállalkozó érdekkörében 
felmerült bármely okból vagy a Vállalkozó érdekkörében felmerült lehetetlenülés okán hiúsul 
meg. A biztosítékot Vállalkozó a szerződéskötéskor Megrendelő bankszámlájára történő 
befizetéssel, illetőleg bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére. A biztosíték a vállalkozási díj 5%-ának, azaz 
öt százalékának megfelelő összeg. 

5.9.Vállalkozó a Kbt. 126.§-a alapján biztosítékot nyújt arra az esetre, ha elmulasztja a jótállási 
kötelezettségéből adódó kötelezettségeit. A biztosítékot a Megrendelő abban az esetben 
használhatja fel, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felszólítása ellenére nem tesz eleget a 
jótállási kötelezettségének. A biztosítékot Vállalkozó a jótállási kötelezettség kezdetekor 
Megrendelő bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel, illetőleg bankgarancia 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő 
rendelkezésére. A biztosíték a vállalkozási díj 5%-ának, azaz öt százalékának megfelelő összeg. A 
biztosítéknak fentieknek megfelelően az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének 
időpontjától kell rendelkezésre bocsátani és annak ezen időponttól a garanciális (jótállási) időszak 
végéig rendelkezésre kell állnia. 

6. Titoktartás 

6.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak 
bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik szerződő 
fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot 
bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül 
egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen 
kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely 
- közismert 
- amelyről a fogadó félnek már tudomása volt 
- amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 
- vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 

6.2. Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles 
megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott 
személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, 

6/10 



valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles 
törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott 
minden adatot, információt csak e vállalkozási szerződés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, 
információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve 
megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben 
az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási 
kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a 
törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak. 

6.4. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 

6.5. A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely 
szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal 
történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra 
vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a 
szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az 
említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. 

6.7. Felek tudomásul veszik, hogy: 
- a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81.§ értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, 

amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, 
- kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján közérdekből 

nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 

7. Kapcsolattartás 

7.1. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat - ide nem értve a 
szerződés módosításának, illetve megszűntetésének eseteit - tételére jogosult képviselői, és 
értesítési címük: 

értesítési címek postacím tel/fax e-mail 
Megrendelő részéről: Tel: 1/468-

Gáspár Ernő 1133 Budapest, 
Visegrádi u. 106. 

1133 Budapest, 
Visegrádi u. 106. 

0698; 
Mobil: 30/951-

6677 
gaspar.erno@nmhh.hu 

Vállalkozó részéről: 
Jaksa Pál 

1163 Budapest, 
Veres Péter út 

48. 

1163 Budapest, 
Veres Péter út 

48. 

Tel: 06/1 402-
0445 

Fax: 06/1 402-
0446 

antenna@betacom.hu 
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7.2. Felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői: 

értesítési címek postacím tel/fax e-mail 
Megrendelő részéről: 

1133 Budapest, 
Visegrádi u. 106. 

1133 Budapest, 
Visegrádi u. 106. 

Tel: 1/468-
0698; 

Mobil: 30/951-
6677 

gaspar.erno@nmhh.hu 
Gáspár Ernő 1133 Budapest, 

Visegrádi u. 106. 
1133 Budapest, 

Visegrádi u. 106. 

Tel: 1/468-
0698; 

Mobil: 30/951-
6677 

gaspar.erno@nmhh.hu 

Vállalkozó részéről: 
Jaksa Pál 

1163 Budapest, 
Veres Péter út 

48. 

1163 Budapest, 
Veres Péter út 

48. 

Tel: 06/1 402-
0445 

Fax: 06/1 402-
0446 

antenna@betacom.hu 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha 
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek, vagy 
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 

A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában a 4.5 
pontban foglaltak szerint haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti 
megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül 
elszámolnak. 

8.2. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű személy, úgy köteles jelen szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

8.3. Jelen szerződés csak a Kbt. 132. §-ában foglalt keretek között, írásban módosítható. 

8.4. Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) 
személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, e-mailen vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. A 
távbeszélőn közölt közleményt e-mailben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell erősíteni. A 
telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor 
lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették. 

8.5. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos 
jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra 
kötelezőnek 
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8.6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli 
egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a 
szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások 
megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a 
Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének. 

8.7. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, és 9 (kilenc) számozott oldalból áll. Felek a 
szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt írják alá. 

Budapest, 2012. július 17. 

Megrendelő K. 
Nemzeti Média-és 
Hírközlési Hatóság 

3 

Vállalkozó 
Levian Consulting Kft. 

Levian Consulting Kft. 
2142 Nagytarcsa, Füzesligeti út 4. 

• 

H-3261Abasá 

Vállalkozó 
Technisat Digital Kft. 

Adószám: 13672351-2-13 
Cégjegyzékszám: 13-09-106935 

Számlaszám: 10701056-43550106-51100005 
fi 

gazdasági ellenjegyzés: 
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