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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZAMÉRÉS ÉS 

ELLENŐRZŐ MONITORING CÉLÚ PIACKUTATÁSI FELMÉRÉS (2012) TÁRGYÁBAN 

Amely létrejött 

egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25 

ÁHT azonosító: 294557 

Adószám: 15775883-2-41 

MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017 

Képviseli: dr. Harka Péter beszerzési üzemeltetési és vagyonkezelési 

főosztályvezető, valamint Sorbán János gazdasági igazgató 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 32. 

Cégjegyzék szám: 01-09-700542 

Adószám: 12727434-2-41 

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 10300002-10373416-49020017 

Képviseli: Horváthné Pintér Éva ügyvezető 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(továbbiakban együtt: Felek) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A Szerződés célja és tárgya 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 

folytatta le „a digitális átállást előkészítő folyamathoz kapcsolódó visszamérés és ellenőrző 

monitoring célú piackutatási felmérés" (2012)" tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek 

nyertese a Vállalkozó. A Vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás során az ajánlati 

dokumentációban meghatározott feladat ellátása, illetve eredmények átadása a Vállalkozó 

benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: Ajánlat) foglalt tartalommal, az alábbi részek szerint: 

1.2. A szerződés alapján teljesítendő szolgáltatás: 

Piackutatási tevékenység elvégzése Vállalkozó által a digitális átállást előkészítő folyamat 

tapasztalatainak összegyűjtése és kiértékelése céljából. 

A piackutatás célja az NMHH által 2012 januárjában Sopron városban és a barcsi kistérségben 

végzett felmérés visszamérése, azaz megvizsgálni, hogy hogyan változott az eltelt időszakban 

másrészről a Név: Bellresearch Kutatási & Tanácsadó Kft. 
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a televíziós szolgáltatások igénybevétele, a háztartások eszközellátottsága, a digitális 

átállással kapcsolatos tájékozottság és attitűdök, a digitális átállás állami támogatásával 

kapcsolatos tájékozottság és vélemények, további célja a támogatott vevőeszköz telepítés 

ellenőrző-monitoringja az átállás kapcsán állami támogatásra jogosult háztartásokban, a 

különböző tájékozódási csatornák szerepének bemutatása a digitális átállás előkészítésében, 

a problémák, fogyasztói tapasztalatok megvilágítása az átállás előkészítése során, a 

készülékek telepítésével kapcsolatos panaszok és vélemények megismerése, illetve a 

készülékek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. 

A fent meghatározottak alapján Vállalkozó feladata a következőkre terjed ki: 

- Ütemterv elkészítése; 

- 1500 elemű területi szintű lakossági háztartási felmérés; 

- személyes interjúk kérdőíveinek elkészítése; 

- személyes interjúk lebonyolítása; 

- a tisztított, súlyozott, labelezett eredeti SPSS sav adatfile átadása; 

- személyes interjúk eredményeinek elemzése, a kérdőív válaszainak az előre 

meghatározott háttérváltozók szerint kereszttáblákkal való elemzése (területenként 

külön), Excel file-ban való átadása; 

- személyes interjúk eredményeiből készült ppt-s tanulmány, vezetői összefoglaló és a 

végleges SPSS sav adatfile-ok átadása, szóbeli prezentáció elkészítése. 

2. A teljesítés határideje 

2.1. Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. A Vállalkozó a szolgáltatást a 

2.2. pontban meghatározott részteljesítési határidőknek megfelelően köteles elvégezni. 

2.2. A teljesítési határidőn belül Vállalkozó az alábbi ütemezés szerint köteles megvalósítani a 

feladatokat: 

2.2.1. 1. részteljesítés: 

Tevékenység Határidő 
1. Ütemterv elkészítése 
1.1. Ütemterv elkészítése szerződéskötést követő 1 

héten belül 
II. 1500 elemű területi szintű lakossági háztartási felmérés 

II. 1. személyes interjúk kérdőíveinek elkészítése 
szerződéskötést követő 3 
héten belül 

II. 2. személyes interjúk lebonyolítása 

A személyes interjúk 
lebonyolításának 
megkezdésére a 
szerződéskötést követő 4. hét 
és 12. hét között kerül sor 
Megrendelő döntésének 
függvényében. Megrendelő 
vállalja, hogy a személyes 
interjúk lebonyolításának 
időpontját a lebonyolítás 
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tervezett kezdete előtt 
legalább 15 nappal jelzi. A 
lebonyolításra nyitva álló 
időtartam a személyes interjúk 
lebonyolításának 
megkezdésétől számított 30 
nap. 

II. 3. a tisztított, súlyozott, labelezett eredeti SPSS sav adatfile 
átadása 

a személyes interjúk 
lebonyolítását követő 1 héten 
belül 

Vállalkozónak a kérdezés befejezése után ellenőrizni kell a személyes interjúk legalább 5%-át (a 

visszamérést és az ellenőrző-monitoringot külön), és az ellenőrzés eredményéről összefoglalót kell 

készítenie az Ajánlatkérő számára. 

2.2.2. 2. részteljesítés: 

II. 1500 elemű területi szintű lakossági háztartási felmérés 
II. 4. személyes interjúk eredményeinek elemzése, a kérdőív 
válaszainak az előre meghatározott háttérváltozók szerint 
kereszttáblákkal való elemzése (területenként külön), Excel 
file-ban való átadása 

személyes interjúk 
lebonyolítását követő 15. 
napig 

II. 5. személyes interjúk eredményeiből készült ppt-s 
tanulmány, vezetői összefoglaló és a végleges SPSS sav 
adatfile-ok átadása, szóbeli prezentáció elkészítése 

személyes interjúk 
lebonyolítását követő 40. 
napig 

3. A vállalkozási díj 

3.1. A Felek közös megegyezéssel a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a teljes vállalkozási 

díjat 7.950.000,- Ft + Áfa, azaz hétmillió-kilencszázötvenezer Forint + Áfa összegben 

határozzák meg, mely az alábbi részletekben kerül kifizetésre: 

3.1.1. A 2.2.1. pontban meghatározott részteljesítés ellenértéke: 6.360.000,- Ft + ÁFA, azaz 

hatmillió-háromszázhatvanezer forint + ÁFA. 

3.1.2. A 2.2.2. pontban meghatározott részteljesítés ellenértéke: 1.590.000,- Ft + ÁFA, azaz 

egymillió-ötszázkilencvenezer forint + ÁFA. 

3.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy számlaképes, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj 

után magának kell megfizetnie az adót és egyéb közterheket. 

3.3. A vállalkozási díjon túl a Megrendelő 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. 
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3.4. Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.5. Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatban létrejövő dokumentumok átadását 

követő 10. munkanapig az azokban foglaltakkal kapcsolatban észrevételekkel élhet. 

Amennyiben Megrendelő észrevételekkel él, úgy a Vállalkozó az észrevételek kézhezvételétől 

számított 10. napig a dokumentumokat a hozzá eljuttatott észrevételeknek megfelelően 

köteles kijavítani, kiegészíteni. 

3.6. A teljesítés igazolására a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás szolgál, amelyet a 

Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést követően, legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől 

vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül állít ki. 

3.7. Vállalkozó a szerződésszerű részteljesítés elfogadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását 

követően nyújtja be a teljesítésigazolással alátámasztott részszámlát 1 példányban, 

cégszerűen aláírva Megrendelő részére. Megrendelő a vállalkozási díjrészletet a részszámla 

kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel utalja át a Vállalkozó MKB Bank 

Zrt.-nél vezetett 10300002-10373416-49020017 számú bankszámlájára a Kbt. 130. §-ban 

foglaltaknak megfelelően. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a 

következő munkanapon jár le. 

3.8. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén, Vállalkozó jogosult a késedelem napjától a 

kifizetés napjáig járó a Polgári Törvénykönyvben (301/A. §) meghatározott mértékű 

késedelmi kamatra. 

4. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése 

4.1. A Vállalkozónak a szerződésben vállalt kötelezettségeit a szerződésben rögzített feltételek és 

határidők szerint, továbbá 2.2. pontban meghatározott ütemterv szerint kell teljesítenie. 

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. 

4.2. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

késedelmi és/vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése 

kártérítés érvényesítése 

a szerződés felmondása. 

4.3. Amennyiben Vállalkozó az előírt részteljesítési határidők tekintetében késedelembe esik - a 

szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl - késedelmi 

kötbérre jogosult. A kötbér alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke az eredménytelenül 

eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5%, de maximum 15%. 
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4.4. Megrendelőnek jogában áll felmondani a szerződést, amennyiben a Vállalkozó az előírt 

részteljesítési határidőt 30 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét 

súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek 

alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke 25%. 

4.5. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárba beszámítani. 

4.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a 

Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. 

4.7. A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. 

5. Kapcsolattartás, jognyilatkozatok: 

Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat tételére - ide nem értve 

Megrendelő oldaláról a szerződés módosításának és megszüntetésének eseteit - jogosult képviselői, 

és értesítési címük: 

értesítési 
. 

címek postacím tel/fax e-mail 

Megrendelő 

részéről: 
1015 

Budapest, 

1015 

Budapest, Tel : 1/ 457-
7218 kovacs.endre@nmhh.hu 

Ostrom u. 23- Ostrom u. 23-

Tel : 1/ 457-
7218 kovacs.endre@nmhh.hu 

Kovács Endre 25. 25. 

Vállalkozó 1136 1136 Tel : 1/477-
részéről: Budapest, Budapest, 0100 

daniel.kovacs@bellresearch.com 
Pannónia u. Pannónia u. Fax: 1/ 477-

daniel.kovacs@bellresearch.com 

Kovács Dániel 32. 32. 0101 

Felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői: 

értesítési 

címek postacím tel/fax e-mail 
;. ii 

Megrendelő 

részéről: 
1015 

Budapest, 

1015 

Budapest, 
Tel: 1/ 457-
7271 czinner.csaba@nmhh.hu 

Ostrom u. 23- Ostrom u. 23-

Tel: 1/ 457-
7271 czinner.csaba@nmhh.hu 

Czinner Csaba 25. 25. 

Vállalkozó 1136 1136 Tel : 20/289-
részéről: Budapest, Budapest, 7435 

tunde.vari@bellresearch.com 
Vári Tünde Pannónia u. Pannónia u. Fax: 1/ 477-

tunde.vari@bellresearch.com 

32. 32. 0101 
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Kovács Dániel Tel: 

1/4770100 

Fax: 1/477-

0101 

daniel.kovacs@bellresearch.com 

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, minősített adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, 

amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tenni. Vállalkozó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy e rendelkezéseket 

alkalmazottai, alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei is megtartsák. 

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott 

minden adatot - így különösen a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. 

évi LXXIV. törvény 44/A. § alapján Megrendelő által átadott személyes adatokat - 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 Vállalkozó vagy annak bármely teljesítésben közreműködő tagja, 

teljesítési segéde 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, 
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vagyonhasznosí-tásra, 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. 

6.6. 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. Szellemi Tulajdonjogok 

7.1. A jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése során Vállalkozó által létrehozott és 

a Megrendelő részére átadott szerzői jogvédelem alá eső anyag felett - melyet Vállalkozó 

köteles szerzői jogvédelem alá tartozóként kifejezetten megjelölni - a Megrendelő 

jogdíjfizetési kötelezettségtől mentes, a szerzői jogvédelem teljes tartamára szóló, 

kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerez, mely felöleli az ilyen anyagok saját működési 

körben történő rendeltetésszerű felhasználását, beleértve azok sokszorosítását, módosítását 

és a működési körön belüli továbbadását, valamint nyilvánosságra hozatalát illetve hatósági 

feladatok ellátása érdekében történő felhasználását is. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 

felhasználási jogának gyakorlása nem szolgálhatja haszonszerzés célját. 

7.2. A szellemi alkotások védelmi ideje alatt a Megrendelő megszerzi a szellemi alkotások 

rögzítésére, többszörözésre, terjesztésére, a művek nyilvánossághoz közvetítésére, nyilvános 

előadására, átdolgozására vonatkozó, harmadik személynek átengedhető, területi korlátozás 

nélküli, a művek, műrészletek védelmi idejének teljes időtartamára szóló felhasználási 

jogokat. 

7.3. A Megrendelőt megilleti a szellemi alkotások egészének vagy bármely részének 

átdolgozásához, módosításához, rövidítéséhez, kibővítéséhez, tartalmi és/vagy formai 

javításához való jog, valamint abból kivonatok, adaptációk és válogatások készítéséhez, 

közzétételéhez, terjesztéséhez és egyéb hasznosításához való jog. 

7.4. Valamennyi egyéb (szerzői jogvédelem alá tartozóként meg nem jelölt) átadott anyag felett 

Megrendelő tulajdonjogot szerez. 

7.5. A Megrendelő a jelen szerződéssel kizárólagos módon megszerzett jogainak egészben vagy 

részeiben harmadik személyek részére történő átengedésére is jogosult. 

7.6. Mindezeken túlmenően a Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elkészített szellemi alkotások 

egyedüli szerzői jogi jogosultja, illetőleg jogában áll a szellemi alkotások felhasználási jogainak 

illetve az egyéb anyagok tulajdonjogának jelen megállapodás szerint történő átruházása, és 
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harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőre jelen megállapodással 

átruházott jogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való 

fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő 

jogos érdekei védelmében. Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott szellemi 

alkotások részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az 

egyes szellemi alkotások, műrészletek felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a 

szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes 

mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. 

7.7. A Vállalkozó - mindezeken túlmenően - szavatolja, hogy a szellemi alkotások tekintetében 

semmilyen további felhasználási cselekményt nem gyakorol a szellemi alkotások védelmi 

ideje alatt, így pl. azokat, vagy azok egyes részleteit sem publikációk, sem nyilvános 

előadások keretében nem hozza nyilvánosságra, illetve nem közvetíti a nyilvánossághoz 

semmilyen egyéb módon sem. 

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 

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. 

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. 

8.2. Jelen szerződés kizárólag a Felek írásbeli megállapodásával módosítható a Kbt. illetve a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján. 

8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés és az ez alapján teljesített kifizetés az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá tartozik. 

8.4. Felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, 

nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, e-mailen vagy távbeszélőn juttatják el 
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egymáshoz. A távbeszélőn illetve személyesen 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. 

8.6. Felek egyező akarattal kinyilvánítják, hogy kölcsönösen törekszenek arra, hogy jelen 

szerződés teljesítése során felmerülő teljesítési akadályokat a lehető legrövidebb időn belül 

elhárítsák, a szükségessé váló szerződésmódosításokat - közös megegyezéssel -

haladéktalanul elvégezzék azzal, hogy a szerződés csak a Kbt. 132. §-ában foglalt keretek 

között, írásban módosítható. Vis maior esetén a Felek a szerződésből eredő kötelezettségeik 

nemteljesítésének vagy részleges nemteljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben 

és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior tárgyát 

képező esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi. A vis maiornak 

minősülő esemény bekövetkezéséről, annak várható időtartamáról és a szerződés 

teljesítésére gyakorolt hatásáról a vis maiorról tudomást szerző és az arra hivatkozó félnek -

szóban - haladéktalanul, írásban pedig a tudomásszerzést követő 3 napon belül tájékoztatnia 

kell a másik felet. A vis maior megszűnését követően a teljesítésben akadályozott fél 

haladéktalanul köteles folytatni (megkezdeni) a vis maiorral érintett, jelen szerződésből 

eredő kötelezettségének teljesítését. 

8.7. Vis maior alatt Felek a jelen szerződés létrejöttét követően bekövetkező, olyan 

elháríthatatlan eseményt értenek, amely nem a Felek hibájából következik be, Felek által 

előre nem látható, és amely jelen szerződés teljesítését számottevően akadályozza, gátolja. 

8.8. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, 

különösen a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait tartják jelen 

vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek. 

8.9. 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 a pertárgy értékétől 

függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi 

bíróság, illetve törvényszék illetékességének. 

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült és 10 (tíz) számozott oldalból áll. Jelen 

szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25). mint 

Megrendelő, képviseli: dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető és Sorbán János gazdasági igazgató, 

valamint 

a Bellresearch Kutatási és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 32. 

cégjegyzékszáma: 01-09-700542 mint Vállalkozó képviseletében: Horváthné Pintér Éva között létrejött 

vállalkozási szerződéshez: 

EGYEDI TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott Horváthné Pintér Éva (lakcím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 17. szig.sz.: 685161 SL; a 

továbbiakban: „Vállalkozó képviselője") ezúton kijelentem, hogy a Nemzeti Média- Hírközlési Hatóság 

(1015 Budapest, Ostrom u. 23-25; a továbbiakban: „Hatóság") és a Bellresearch Kutatási és Tanácsadó 

Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 32. a továbbiakban: „Vállalkozó") közötti szerződéses 

jogviszonyban (a továbbiakban: „Szerződés") a szolgáltatást a Vállalkozó oldaláról közvetlenül 

teljesítem, vagy a teljesítésben közreműködöm. 

Ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból 

történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - a Hatóság által üzleti titoknak, vagy 

bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelek, és megőrzők, 

ezeket a Hatóság előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozom nyilvánosságra, vagy illetéktelen 

harmadik személy tudomására. Fenti kötelezettségem nem vonatkozik azon információra, amely 

közismert 

amelyről már tudomásom volt 

amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 

vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 

Tudomásul veszem, hogy a Vállalkozónak a Hatósággal létesített szerződéses jogviszonya fennállása 

alatt és a szerződéses jogviszony megszűnését követően is köteles vagyok megőrizni a Hatóság 

tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomásomra jutott személyes adatot, szigorúan 

titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy 

körülményt, amelyet a Hatóság nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tenni. 



Kijelentem, hogy a Szerződés teljesítése során a Hatóság részéről tudomásomra - különös tekintettel a 

műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 44/A. § alapján - jutott 

minden adatot, információt csak a Hatósággal megkötött Szerződés szerinti kötelezettségek 

teljesítéséhez használhatom fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat 

köteles vagyok a Hatóság részére visszaadni, adathordozóimról törölni, illetve megsemmisíteni. 

Kijelentem, hogy nem törekszem olyan információ megszerzésére, amely a szolgáltatás teljesítéséhez 

nem szükséges. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban rögzített titoktartási kötelezettségem alól csak a Hatóság 

kifejezett, írásos engedélye mentesít, valamint, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése esetén 

kártérítési felelősséggel tartozom. 

Jelen nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót, 1 

példány a Vállalkozó képviselőjét illet. 

Kelt: Budapest, 2012.10.25. 
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