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Megrendelő és Vállalkozó együtt a továbbiakban: Szerződő Felek 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban 
Kbt.) 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján „A Magyar Államkincstár által elfogadott integrált 
ügyviteli-pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése, oktatása és további speciális Forrás 
alrendszerek kialakítása és bevezetése" tárgyban uniós eljárásrendben lefolytatott hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le, mely eljárásban a Vállalkozót hirdette ki 
nyertesnek. A jelen szerződést Megrendelő a nyertes ajánlattevővel köti meg. 

1. A Szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi FORRÁS alrendszerek (standard 
alrendszerek) bevezetését (licenc), továbbá a rendszer kezelésének oktatását: 

a) főkönyvi könyvelés és előirányzati alrendszer 
b) pénzügyi és kötelezettség-vállalási alrendszer 
c) külföldi kiküldetési alrendszer 
d) tárgyi eszközök alrendszer 
e) vonalkódos leltári alrendszer 
f) raktári készletek alrendszer 
g) beszerzési és anyaggazdálkodási alrendszer 
h) érték nélküli munkahelyi készletek alrendszer 
i) költségvetés-tervezési alrendszer 
j) költségvetés elemzési és monitoring alrendszer 

1.2. Vállalkozó vállalja az 1.1 pontban meghatározott alrendszerek kiegészítését az alábbi speciális 
funkciókkal: 

Előzmények 

a) 
b) 
c) 

gépjármű modul 
mobiltelefon költségek kezelése 
interfészek megvalósítása a meglévő szakmai rendszerekkel 
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d) adatok migrálása a meglévő gazdasági-pénzügyi rendszerből [(1) törzsadatok; (2) 
nyitott vevő számlák; (3) tárgyi eszköz állomány migrálása] 

1.3. A részletes vállalkozói feladatot a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a 
közbeszerzési eljárás tárgyalásán véglegesített műszaki dokumentáció és a Vállalkozó 2012. május 17. 
napján kelt végleges műszaki ajánlata határozza meg. 

1.4. 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 rendszeres jelentés-készítés, részvétel és aktív közreműködés a szakmai és 
menedzsment egyeztetések során. 

2. A teljesítés helye, határideje 

Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó a szolgáltatást a következő 
részteljesítési határidőknek megfelelően köteles elvégezni: 

2.1.1. 1. részteljesítés: Pénzügy, főkönyv, külföldi kiküldetés, gépjármű modulok oktatása -
határideje: 2012. november utolsó napja. 
2.1.2. 2. részteljesítés: Pénzügy, főkönyv, külföldi kiküldetés, gépjármű modulok éles indulásra 
való átadása, határideje: 2012. december utolsó napja. 
2.1.3. 3. részteljesítés: Letesztelt interface-ek átadása - 2012. december utolsó napja. 
2.1.4. 4. részteljesítés: Készlet-eszköz, VIR modulok oktatása - 2 0 1 2 . december utolsó napja. 
2.1.5. 5. részteljesítés: Készlet-eszköz, VIR modulok éles indulásra való átadása - 2013. március 
utolsó napja. 
2.1.6. 6. részteljesítés: Projektzárás, átadás-átvételi eljárás, a rendszer éles indulása - 2013. július 
utolsó napja. 

A teljesítés helye: 

3. Vállalkozási díj 

3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott 
feladatainak hibátlan és hiánytalan teljesítéséért 103.000.000,- Ft + ÁFA, azaz százhárom millió- forint 
+ ÁFA vállalkozási díj illeti meg, mely az alábbi módon kerül kifizetésre: 

3.1.1. 
A 2.1.1. pontban meghatározott részteljesítésért fizetendő vállalkozási díjrészlet 10.300.000 Ft + ÁFA, 
azaz tízmillió-háromszázezer forint + ÁFA 
3.1.2. 
A 2.1.2. pontban meghatározott részteljesítésért fizetendő vállalkozási díjrészlet 41.200.000 Ft + ÁFA, 
azaz negyvenegymillió-kétszázezer forint + ÁFA 
3.1.3. 
A 2.1.3. pontban meghatározott részteljesítésért fizetendő vállalkozási díjrészlet 10.300.000 Ft + ÁFA, 
azaz tízmillió-háromszázezer forint + ÁFA 
3.1.4. 
A 2.1.4. pontban meghatározott részteljesítésért fizetendő vállalkozási díjrészlet 5.150.000 Ft + ÁFA, 
azaz ötmillió-százötvenezer forint + ÁFA 
3.1.5. 
A 2.1.5. pontban meghatározott részteljesítésért fizetendő vállalkozási díjrészlet 15.450.000 Ft + ÁFA, 
azaz tizenötmillió-négyszázötvenezer forint + ÁFA 
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3.1.6. 
A 2.1.6. pontban meghatározott részteljesítésért fizetendő vállalkozási díjrészlet 20.600.000 Ft + ÁFA, 
azaz húszmillió-hatszázezer forint + ÁFA 

4. Fizetési feltételek 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem fizet, valamint azt, hogy számla 
kibocsátására kizárólag Megrendelő teljesítésigazolását követően kerülhet sor. Vállalkozó a 
teljesítésigazolást követően jogosult számlát kiállítani. A kiállított részszámlán szerepelnie kell a 
Megrendelő nevének és címének, az alábbiak szerint: 

Megrendelő neve:Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 
Megrendelő címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

4.2. Megrendelő részéről a Teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: Boczák Erzsébet pénzügyi 
és számviteli főosztályvezető. 

4.3. Megrendelő a teljesített és elfogadott szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséről - az adott 
részteljesítés megvizsgálását követően - Teljesítési igazolást állít ki. A Vállalkozó a Teljesítési 
igazolással alátámasztott részszámlát a Teljesítési igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül 
nyújtja be a Megrendelőnek 1 példányban ÁFA bontással, cégszerűen aláírva. A Megrendelő a 
vállalkozási díjrészletet utólag, a Kbt. 130. §-ban foglaltaknak megfelelően utalja át. Ha a határidő 
utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. 

4.4. A Megrendelő a teljesítés igazolására szolgáló teljesítés igazolást akkor állítja ki, ha a szolgáltatás 
átadásra került, valamint az tesztelési jegyzőkönyvvel vagy elfogadási nyilatkozattal (dokumentumok 
esetén) igazoltan megfelel, a jelen szerződés illetve a jelen szerződésben és a 6. számú mellékletében 
szereplő Ajánlatban meghatározottaknak. 

Átvételi tesztet a jelen szerződés 2.1.2, 2.1.3, valamint 2.1.5. pontjában meghatározott részteljesítés 
tekintetében kell lefolytatni, kivéve dokumentumok esetén. Az elfogadási teszt akkor sikeres, ha a 
tesztelés során kritikus hiba nem merül fel, és a súlyos (de a rendszer működését alapvetően nem 
gátló) hibák száma nem haladja meg a 3 darabot, valamint a kis hibák száma a 10 darabot: 
• Kritikus hiba: lehetetlenné 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. 
Sikertelen átvételi teszt esetén a hibáktól függően a felek közösen megállapodnak új határidőben, 
amikorra az átvételi teszt megismételhető. Az adott feladatra vonatkozó átvételi teszt 3x (háromszor) 
ismételhető meg. 

4.5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén, Vállalkozó a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott késedelmi kamatra jogosult. 
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4.6. A szolgáltatás teljesítését Vállalkozónak a szerződésben rögzített áron kell teljesítenie. 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. 

5. Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

5.1. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Megrendelő utasításai alapján, a 
tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon köteles a Szerződésben foglaltak szerint elvégezni. 

5.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
feladatok eredményes vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. 

6. Megrendelő jogai, kötelezettségei 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

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

7. Szavatosság, Jótállás 

7.1. A rendszerrel kapcsolatos felhasználási jogosultságokat a 2012. március 6-án a Megrendelő és a 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség között létrejött felhasználási szerződés rögzíti. 
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a felhasználási szerződésen túl nem létezik semmiféle olyan 
jogszabály, hatósági előírás, szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személy joga, amely a Megrendelő 
rendszerrel kapcsolatos Szerződés szerinti felhasználási jogát, annak megszerzését, illetve gyakorlását 
bármilyen módon vagy mértékben korlátozná, kizárná, illetve terhére a Szerződésben foglaltakon túl 
fizetési kötelezettséget eredményezne. 

7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretében elvégzett feladatok - feltéve, hogy Megrendelő 
azokat nem módosította és megfelelően, az elvárható gazdasági és gondossági követelmények 
betartása mellett használja - folyamatosan megfelelnek a Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott 
Műszaki leírásban meghatározott elvárásoknak. 

1.3. A teljesítéssel átadott rendszer funkcionális hibáinak javítására Vállalkozó 12 hónap jótállást 
vállal, amely a teljes rendszer átvételétől számítandó. A jótállás kizárólag a Műszaki leírásban 
szereplő funkciókra terjed ki azok hibás működése esetén. 

7.4. Vállalkozó a jótállás időtartama alatt a Szerződés keretében végzett munkával kapcsolatosan 
keletkezett összes, írásban bejelentett hiba javítását elvégzi. 
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7.5. Felek a hiba kijavítása után írásban rögzítik a hiba megállapítható okát, a kijavítás tényét, a 
probléma bejelentése óta eltelt időt, illetőleg a hiba elhárítását követően szükséges egyéb 
intézkedéseket. 

8. A szerződésszegés és annak következményei 

8.1. Vállalkozónak a teljesítést jelen szerződésben foglalt határidőkig és megfelelő szakmai 
minőségben kell végeznie. Felel minden késedelemért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem 
megfelelő határidőben, hiányosan, vagy a Megrendelő utasításai, illetve a szakma szabályai ellenére 
hajtja végre. Vállalkozó nem felel az olyan késedelemért, hibáért, ami a Megrendelő szerződésben 
rögzített, vagy a szerződés teljesítése közben felmerült feladatainak elmulasztásából, késedelmes 
teljesítéséből ered. A Felek egyike sem felel a vis maiorért. Amennyiben Vállalkozó nem 
szerződésszerűen teljesít, az alábbi szankciók érvényesíthetők: 
- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér; 
- kártérítési igény; 
- a szerződéstől a Vállalkozó mulasztása miatti elállás. 

8.2. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely 
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban 
a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

8.3. Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt részteljesítési határidőt, úgy a 
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér alapja a késedelemmel érintett részteljesítés 
ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt részteljesítési határidőtől számítva napi 0.25%. 

8.4. Amennyiben Vállalkozó a 2. pontban meghatározott bármely részteljesítési határidővel - olyan 
okból, amelyért kizárólag a Vállalkozó felelős - 30 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő 
jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni. A Vállalkozónak felróható 
meghiúsulás esetében a kötbér alapja a 3.1.6. pont szerinti nettó vállalkozási díj után számított 20 %. 

A Megrendelő a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti az Vállalkozó szemben. 

9. Felek együttműködése, kapcsolattartás 

9.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak küldött értesítéseiket írásban (levél, fax, e-mail) 
teszik meg, és a címzettnek az értesítést vissza kell igazolnia. Az értesítésben foglaltak a címzett által 
történő kézhezvételkor lépnek érvénybe. 
9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása 
érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják 
egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) 
is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
9.3. Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki: 
Megrendelő részéről: 
Sorbán János gazdasági igazgató 
Vállalkozó részéről: 
Walter Krisztián kereskedelmi igazgató 
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9.4. Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni 
egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés 
módosítását. 

10. Információk felhasználása 

10.1.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. 

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

10.3. 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. 

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

10.5. 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. 

10.6. 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. 

10.7. Vállalkozó elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében a Megrendelőnél szolgáltatást nyújtó 
alkalmazottai a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzata által igényelt titoktartási és 
alávetési nyilatkozatot aláírják (.1. sz. Melléklet). 
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11. Záró rendelkezések 

11.1. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Megrendelő és a 
Vállalkozó egyetértésével a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései alapján lehetséges. 

11.2. Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 
rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 
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. 

11.3. A Szerződés értelmezésére és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a 
Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az 
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadók. 

11.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. sz. Melléklet-Titoktartási és alávetési nyilatokat 

A jelen, 7 oldalból (a melléklettel együtt 8 oldalból) álló szerződés öt eredeti példányban készült, 
melynek 3 példánya Megrendelőt, 2 példánya Vállalkozót illeti meg. 

Felek a Szerződést átolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2012. június 4. 

GriffSoft Informatikai Zrt. 
6723 Szeged 
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TITOKTARTÁSI ÉS ALÁVETÉSI NYILATKOZAT 
1. sz. melléklet 

Alulírott (anyja neve: ; lakcím: ; szíg.sz.: 
; a továbbiakban: „Kötelezett képviselője") ezúton kijelentem, hogy a Nemzeti 

Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25; a továbbiakban: „Hatóság") és a 
[cégnév] (székhely: ; cg.sz.: a továbbiakban: Kötelezett) 

közti szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: „szerződés") a szolgáltatást a Kötelezett oldaláról 
közvetlenül én teljesítem. 
Kijelentem, hogy a Hatóság Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltakat magamra nézve 
kötelezőnek ismerem el. 
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 a fogadó félnek már tudomása volt 
amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 
vagy amelynek felfedését jogszabály vagy rendelet írja elő. 

Tudomásul veszem, hogy a Kötelezettnek 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, állam-, 
szolgálati titkot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem 
köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Köteles vagyok 
továbbá gondoskodni arról, hogy e rendelkezéseket közreműködőim, teljesítési segédeim is 
megtartsák. 

Kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során a Hatóság részéről tudomásomra, birtokomba 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 a Hatóságnál nem törekszem olyan információk 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. 

Kelt: 

Kötelezett képviselője 
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