
Vállalkozási szerződés 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Deltha 
Rendszerház Kft. között 
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(a továbbiakban együttesen: Felek) 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
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A szerződés tárgya 

1. Jelen szerződés tárgya Megrendelő Bűvösvölgy portáljának kialakításával kapcsolatos feladatok 
ellátása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárás során előírt ajánlattételi 
dokumentáció műszaki leírásának (műszaki követelményeknek) és az eljárás során nyújtott 
kiegészítő tájékoztatásnak megfelelően, melynek keretében Vállalkozó feladatai: 

1.1. - a Bűvösvölgy portál elkészítése; 

1.2. - a portál és a meghatározott stúdiótechnikai berendezések kommunikációjára szolgáló 
interface kifejlesztése Megrendelő jelen szerződés keretében adott egyedi megrendelése alapján; 

1.3. - a portál üzemeltetése és hosting szolgáltatás az átadástól számított határozott 
időtartamban (24 hónap) az alábbi paraméterekkel: 

- Magyarország területén történő szolgáltatás; 

- átlagosan napi 1000 látogató, átlagos internet felhasználási képességekkel; 

- havonta 100 Gb multimédiás adattárolás 30napos megőrzéssel; 

- havi szinten 95 %-os rendelkezésre állás. 

2. Az 1.2. pontban meghatározott feladat tekintetében Megrendelő a részletes műszaki specifikációt 
és a teljesítés részleteivel kapcsolatos elvárásokat a szerződés aláírásától számított 60 napon belül 
adja át Vállalkozó részére. Vállalkozó a kapott információk alapján tájékoztatást készít, amely 
tartalmazza a tervezéshez szükséges felhasználásra kerülő mérnökórák tervezett számát és a 
megvalósítás tervezett határidejét. Megrendelő az egyedi megrendelést írásban közli a 
Vállalkozóval. Vállalkozó az egyedi megrendelést annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon 
belül visszaigazolja. Az egyedi megrendelésben Felek a közbeszerzési dokumentáció nyújtotta 
keretek között egyetértőleg rögzítik a teljesítés határidejét, a teljesítés helyét, a felhasználandó 
mérnökórák számát, valamint azt, hogy a mérnökórák alapján milyen összegű díjazásra jogosult a 
Vállalkozó a megrendelés hibátlan teljesítése esetén. 

Vállalkozó kötelezettségei és jogai 

3. Vállalkozó köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást a jelen szerződés, illetve Megrendelő 
utasításainak megfelelően elvégezni. 

4. Vállalkozó köteles továbbá a „szerződés tárgya" című fejezetben meghatározott feladatokat 
szerződésszerűen, hibátlanul és határidőben ellátni. 

5. Vállalkozó a „A Szerződés Tárgya" című fejezetben rögzített szolgáltatások hibátlan ellátásáért a 
jelen szerződés „Díjazás, fizetési feltételek" fejezetében részletezett díjazásra jogosult. 

6. Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez köteles biztosítani a 
hibátlan, szakszerű teljesítéshez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembereket. 

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 nem ismerhető el. 
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7. A Megrendelő a fent részletezett feladatokat projekt keretek között valósítja meg, ennek 
megfelelően szükséges a projektszerű működés Vállalkozó általi támogatása: 

• A Megrendelő által alkalmazott projektmenedzsment módszertan betartása. 

• Az elért eredményekről, felhasznált erőforrásokról havi rendszerességgel jelentés készítése. 

• Részvétel és aktív közreműködés a szakmai és menedzsment egyeztetések során. 

Megrendelő kötelezettségei 

8. Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, Megrendelő 
biztosítja a feladatok teljesítéséhez a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyén szükséges 
infrastrukturális környezetet, amelyekre vonatkozó igényét Vállalkozó köteles kellő időben, előre 
bejelenteni. 

9. A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja azokat a kizárólag nála fellelhető 
információkat, amelyek a Vállalkozó feladatainak teljesítéséhez szükségesek, s amelyeket a 
Vállalkozó kizárólag a Megrendelőtől kaphat meg. 

10. Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, a Megrendelő 
biztosítja a Vállalkozó alkalmazottainak a szolgáltatásnyújtás helyén, Megrendelő üzemelési 
idejében történő ki- és bejárást. 

Díjazás, fizetési feltételek 

11. A szerződésszerű, hibátlan teljesítése esetén fizetendő vállalkozási díj Vállalkozó ajánlata alapján: 

11.1. A portál elkészítésének díja 4.200.000 Ft + ÁFA, azaz négymillió-kettőszázezer forint + 
ÁFA. 

11.2. A kommunikációs interface kifejlesztésére igénybe vehető fejlesztői mérnökóra díja 
14.000 Ft+ ÁFA/1 óra, azaz tizennégyezer forint + ÁFA/ 1 óra azzal, hogy jelen szerződés 
keretében a fejlesztésre igénybe vehető mérnökórák száma a 150 órát nem haladhatja 
meg. 

11.3. A portál 24 hónapos üzemeltetésének díja 120.000 Ft + ÁFA / l hónap, azaz 
egyszázhúszezer forint + ÁFA / l hónap. 

12. A vállalkozói feladatok szerződésszerű, hibátlan teljesítésének igazolására a Megrendelő által 
kiállított Teljesítési Igazolás szolgál. 

13. A 1.1., illetve 1.2. pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében Megrendelő a Teljesítési 
igazolást akkor állítja ki, ha az adott rendszer/interface átadásra került és az átadásra került 
rendszer/interface tesztelési jegyzőkönyvvel (vagy dokumentumok esetén elfogadási 
nyilatkozattal) igazoltan megfelel a jelen szerződésben, illetve annak az 5. számú mellékletében 
szereplő Ajánlatban meghatározottaknak. A rendszer elfogadásának feltétele továbbá a jelen 
szerződés felhasználói (üzemeltetési) kézikönyv megfelelő minőségben való átadása. A 
Megrendelő a teljesítés igazolására szolgáló előbbi dokumentumokat legkésőbb a Vállalkozó 
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül állítja 
ki. Az előbbiek alkalmazandók az elismerés megtagadására, amennyiben a Vállalkozó teljesítése 
nem felel meg a jelen szerződésnek. 

14. A 1.3. pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében Vállalkozó a tárgyhónapot követő 5 
munkanapon belül Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet készít, amelyet a szolgáltatás megfelelő 
teljesítése estén Megrendelő hatályos jognyilatkozat tételére jogosult képviselője aláírásával 
hitelesít (Teljesítési igazolás). A szolgáltatás ellenértékének kifizetésére a 16. pont 
rendelkezéseinek megfelelően havonta, utólag, egyenlő részletekben kerül sor. 

15. Elfogadási tesztet az 1.1., illetve 1.2 pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében kell 
lefolytatni, kivéve dokumentumok esetén. Az elfogadási teszt akkor sikeres, ha a tesztelés során 
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kritikus hiba nem merül fel, és a súlyos (de a rendszer működését alapvetó'en nem gátló) hibák 
száma nem haladja meg a 3 darabot, valamint a kis hibák száma a 10 darabot: 

• Kritikus hiba: lehetetlenné teszi a rendszer jelentős részének üzemszerű használatát, vagy 
valamely üzleti folyamatot gátol 

• Súlyos hiba: jelentősen akadályozza a rendszer használatát, vagy valamely üzleti folyamatot 
akadályoz, de kerülő megoldás alkalmazásával üzemszerű működés lehetséges. 

• Kis hiba: nem akadályozza jelentős mértékben a rendszer egyetlen részének használatát sem. 
• Pontatlanság: nem kellő részletességgel meghatározott specifikációból eredő kisebb, a 

rendszer működését nem befolyásoló hibák vagy hiányosságok. A pontatlanságok az 
átvételi teszt sikerességét nem befolyásolják, de az egyéb feltárt hibákkal együtt kell 
javítani. 

16. A Vállalkozó a számlát 1 példányban, Áfa bontással, cégszerűen aláírva a Teljesítési Igazolás 
kiállítása napján, vagy az azt követő napon köteles benyújtani a Megrendelőnek. Megrendelő a 
vállalkozási díjat a vállalkozói számla kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át Vállalkozó 
10104105-56158500-01002003 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. 

17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő - késedelmes fizetése esetén - a Ptk. 
301/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozó részére. 

18. A számla kiegyenlítésének feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
foglaltak teljesítése. 

19. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve 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. 

A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 24. pont szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

20. A Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséget vállal az alábbiak 
szerint: 

• Az 1.1, illetve 1.2. pontban meghatározott feladat Vállalkozónak felróható késedelmes 
teljesítés esetére kikötött késedelmi kötbér alapja a teljes ellenszolgáltatás nettó díja, 
mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %, de legfeljebb 
annak 15%-a. 

• Az 1.1, illetve 1.2. pontban meghatározott feladat Vállalkozónak felróható hibás teljesítés 
esetén a kötbér mértéke - ha a Megrendelő kijavítást, vagy újbóli elvégzést igényel - a 
teljes ellenszolgáltatás nettó díja, mértéke az eredménytelenül eltelt (kijavításra vagy újbóli 
elvégzésre meghatározott) teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %, de legfeljebb annak 
15%-a. 

• Az 1.1, illetve 1.2. pontban meghatározott feladat esetében Megrendelő a nem teljesült 
feladat tekintetében jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben Vállalkozó neki felróható 
okból a teljesítéssel 30 nap késedelembe esik. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási 
kötbérre jogosult, melynek alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke 15 %. 

• Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó ugyanazon eseményből eredő nem 
szerződésszerű teljesítése esetén kötbérigényt csak egyféle jogcímen jogosult 
előterjeszteni, Felek az ugyanazon eseményből eredő kötbérigények párhuzamos 
érvényesítését kifejezetten kizárják. 
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A szerződés időtartama, megszűnése 

21. Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. 

21.1. Az 1.1. pontban meghatározott feladat teljesítésének határideje a szerződés 
aláírásától számított 45 munkanap. 

21.2. Az 1.2. pontban meghatározott feladat teljesítési határideje az egyedi 
megrendelésben kerül meghatározásra. 

21.3. Vállalkozó az 1.3. pontban vállalt szolgáltatást a portál üzembe helyezésétől számított 
24 hónapos időtartamban nyújtja. Az üzembe helyezés időpontját Felek jegyzőkönyvben 
rögzítik. 

22. Felek megállapodnak abban, hogy azonnali hatályú felmondással egyoldalúan megszüntetheti a 
szerződést: 

• A 23. pontban meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél 
(feltéve, hogy a szerződésszegő fél a sérelmet szenvedett fél írásbeli felszólításában 
megjelölt póthatáridőben sem orvosolta a szerződésszegést). 

• Bármelyik fél, ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (a továbbiakban 
együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a másik féllel szemben jogerőre 
emelkedett. 

23. Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: 

o Vállalkozó oldaláról: 
o Ha a Vállalkozó ismételten hibásan teljesít, valamint, ha a hibás vagy késedelmes 

teljesítés esetén Megrendelő írásbeli felszólításában megadott határidőben sem 
teljesít szerződésszerűen, 

o Ha a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi. 

o Megrendelő oldaláról: 
o Ha a Megrendelő magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítést (pl. nem 

gondoskodik a teljesítési hely szolgáltatás nyújtására alkalmas állapotáról, 
indokolatlanul megtagadja az átvételt stb.). 

o Ha a Megrendelő titoktartási kötelezettségét megsérti. 

24. 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 15. 
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. 

25. 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. 
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Titoktartás 

26. 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. E 
kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely 

• Közismert 
• Amelyről a fogadó félnek már tudomása volt 
• Amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 
• Amelynek felfedését jogszabály írja elő. 

27. 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. 

28. 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. 

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

30. 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. 

31. Felek tudomásul veszik, hogy: 

• Az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál 
• 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 

32. Vállalkozó elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében a Megrendelőnél szolgáltatást nyújtó 
alkalmazottai a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzata által igényelt titoktartási és 
alávetési nyilatkozatot aláírják (2. Melléklet). 
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Szellemi tulajdonjogok 

33. Vállalkozó kijelenti, hogy a „Szerződés tárgya" fejezetben meghatározott feladatok elvégzése 
során létrejövő szellemi alkotások kizárólagos szerzője, alkotója. Vállalkozó a „Szerződés tárgya" 
fejezetben meghatározott feladatok elvégzése során létrejövő szellemi alkotások tekintetében a 
vállalkozási díj ellenében Megrendelőnek - jogdíjfizetési kötelezettségtől mentes - teljes körű, 
kizárólagos felhasználási jogot biztosít a teljesítésként átadott szellemi alkotásra, kapcsolódó 
szakmai anyagokra. 

34. 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. 

35. 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 és egyéb 
hasznosításához való jog. 

36. A Megrendelő a jelen szerződéssel kizárólagos módon megszerzett jogainak egészben vagy 
részeiben harmadik személyek részére történő átengedésére is jogosult, továbbá Megrendelő 
kifejezetten jogosult a jelen szerződés eredményeként létrejött szellemi terméket 
továbbfejleszteni, illetve harmadik személlyel továbbfejlesztetni. 

37. Mindezeken túlmenően a Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elkészített szellemi alkotások 
egyedüli szerzői jogi jogosultja, illetőleg jogában áll a szellemi alkotások felhasználási jogainak 
jelen megállapodás szerint történő átruházása, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 
Megrendelőre jelen megállapodással átruházott felhasználási 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. 

38. A Vállalkozó - mindezeken túlmenően - szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan 
létrejövő új 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. 

Záró rendelkezések 

39. Szerződő felek jelen szerződést érvényesen csak írásban módosíthatják a Kbt. 132. §-ában foglalt 
feltételek mellett. írásbeli módosítás hiányában vagy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek 
hiányában a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására alkalmatlan. Szerződő felek rögzítik, 
hogy jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett bármely jognyilatkozat kizárólag akkor 
hatályos, ha azt ajánlott, tértivevényes postai küldeményben, vagy telefax útján teszik meg. 

40. Vállalkozó vállalja, hogy ha csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy 
ha cégadataiban olyan változás következik be, amely jelen szerződés teljesítését érinti (pl.: 
székhely, telephely, fióktelep, bankszámlaszám stb. változik), akkor erről Megrendelőt írásban, a 
változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül értesíti. 
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41. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok megtételére 
jogosultakként (A továbbiakban: szakmai kapcsolattartók) az alábbi személyeket jelölik meg: 

Megrendelő oldaláról Vállalkozó oldaláról 
Név Dán Sándor Varga Tamás 
Pozíció Informatikai Főosztályvezető Ügyvezető Igazgató 
Telefon (1)457-7263 (30) 68-30-700 
Fax (1)457-7298 (1) 325-523-0 
E-mail cím dan.sandor@nmhh.hu varga.tamas@deltha.hu 
Cím 1015 Budapest, Ostrom u. 1025 Budapest, Zöldkert u. 

23-25. 3/b. 

42. A Megrendelő oldali szakmai kapcsolattartó személy szerződéskötésre, illetve 
szerződésmódosításra nem jogosult. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban hatályos 
jognyilatkozat tételére jogosult képviselők jelen szerződés aláírói. 

43. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg egymással más kézbesítési címet 
nem közölnek, nyilatkozataikat a korábban közölt kézbesítési címre hatályosan megtehetik. 

44. Szerződő felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást 
írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó 
tehet hatályos jognyilatkozatokat. 

45. Az aláíró természetes személyek polgári jogi felelősségük ismeretében és tudatában kijelentik, 
hogy rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal. 

46. A jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága, vagy végrehajthatatlansága a 
szerződés egészének hatályát nem érinti, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés 
nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy a rendelkezés hiányában a szerződés 
értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. Egyéb esetben a Megrendelő és Vállalkozó 
kötelesek lesznek egymással kölcsönös érdekeiket tekintetbe vevő, a hatálytalanná vagy 
végrehajthatatlanná vált rendelkezéshez legközelebb álló, új kikötésben megállapodni. 

47. A felmerülhető jogvitákat a felek békésen kívánják rendezni és amennyiben e törekvésük 
eredménytelen maradna, szerződő felek - hatáskörtől függően - kikötik a Megrendelő székhelye 
szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét. 

48. Az alábbiakban felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

o 1. számú Melléklet: Nyilatkozat minta a Megrendelő tulajdonában lévő tárgyi eszköz 3. 
személy részére használatra történő átadásáról 

o 2. számú Melléklet: Informatikai biztonsági és alávetési nyilatkozat, melyet a Vállalkozó 
Megrendelőnél dolgozó munkatársainak kell tenniük 

o 3. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez 

o 4. számú Melléklet: Nyilatkozat minta az NMHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának 
tudomásul vételéről 

o 5. számú Melléklet: A Vállalkozó ajánlata 

49. A Vállalkozó ilyen irányú igényére, amennyiben a feladatok természete úgy kívánja, és a 
Vállalkozó szolgáltatása másként nem teljesíthető - előzetes megállapodás szerint - a 
szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítése érdekében eseti jelleggel a Megrendelő biztosítja az 
eszközeihez való hozzáférést a Megrendelő tulajdonában, illetve kezelésében lévő tárgyi 
eszközök nyilvántartására, átadás-átvételére és bizonylatolására vonatkozó mindenkor hatályos 
megrendelői belső utasítás szerint. A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges átvett eszközökről a 
Vállalkozó köteles kitölteni az 1. Melléklet szerinti átadás-átvételi igazolást. 
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50. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatás 
nyújtása során be kell tartania a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzatába fektetett 
követelményeket. 

51. Jelen szerződés szerződő felek kétoldalú tárgyalásainak eredményeként jött létre; Megrendelő a 
jelen szerződésben foglaltaktól eltérő ajánlatot nem kívánt tenni. 

52. A jelen, 9 (kilenc) oldalból álló szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melynek 3 (három) 
példánya Megrendelőt, 3 (három) példánya Vállalkozót illeti meg. 

53. Jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő felek a mai napon 
jóváhagyólag aláírták. 

Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: 

Dr. Harka Péter 
főosztályvezető 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 

Budapest, 2013. szeptember p Budapest, 2013. szeptember 6. 

Deltha Rendszerház Kft. 

pénzügyi ellenjegyzés: 

Sorbán János gazdasági igazgató 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

Budapest, 2013. szeptember W 
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