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vAulelxozAst szenz6oEs

CALL CENTER SZOLGALTATAS MAV.START ZRT.
nEszEne r6nrEru6 nvu.rrAsR rAncYAelN

Szerz6d6ssz6m: 5-6066/201 2.
Ugyiratszim: 5-6066 12012.

MAV-START Vas0ti Szem6lysz5l I it6
ZSrtktirfi en Mfi k6d6 R6szv6nytSrsas6g

Sz6khely: 1087 Budapest, Konyves K6lm6n kor0t 54-60.
C6gjegyz6kszdm : Cg.0 1 -1 0-045551

Adosz6m : 1 3834492-2-44.
Banksz6mlasz6m: 1 2001 008-001 54206-001 00003

K6pviseli: Ungvdri Csaba, vez6rigazgat6

6s az

Magyar Telekom T6vk<izl6si Nyilvinosan M0kiid6 R6szv6nyt6rsasig
Sz6khely: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.

C6gjegyz6kszflm: Cg. 01 -1 0-041928
Ad6sz6m: 10773381 -2-44

Banksz6mlaszSm : 1 0300002-20329354-7 01 43285
K6pviseli: Vdrnagy R6bert vezet6, Horvdth G6bor K6roly vezet6

valamint az
Magyar Telefon-M6dia Int6zet Kft.

Sz6khely: 1094 Budapest, Tfizolt6 u.31.
C6gjegyz6ksz6m: 01 09 669916

Adosz6m: 12358764-2-43
K6pviseli: Felvinczi K6lm6n, vezeto

kozott
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V5llalkozisi Szerz6d6s

Jelen szez 6d6s 2012.decembe/'1.1]naplan kerult megkdt6sre a kcivetkezo fdek kozott:

MAV-START Vas0ti Szem6lysz6llit6 Z5rtkdruen Mfikodri R6szv6nytdrsasd! (MAV-START
Zrt') (sz6khely: 1087 Budapest, Konyves K6lm5n kor0t 54-60., c6gjegyz6ks6m: Cg.01-10-
045551, nyilv6ntart6 c6gbfr6s6g: F6v6rosi Torv6nysz6k C6gbirosdga, ad6slim:,13g344g2-
244, sz1mlavezet6 p6nzint6zete: Raiffeisen Bank, banksz6mlasz6ma: 1200100g-m$4206-
00100003, k6pviseli: Ungvdri Csaba, vez6rigazgat6) (a tov6bbiakban:r "Megrendel6"),
egy16sz16l,

6s m6sr6szrol:

Magyar Telekom TSvkiizl6si Nyilv6nosan Mfiktid6 R6szv6nyt5rsasig (rz6khely: 1013
Budapest, Krisztina krt. 55., c6gjegyz6ksz6m: Cg. 01-10-041928 nyilv6ntarto c6gbirosdg:
F6v6rosi T6rv6nysz6k C6gbfr6s5ga, ad6szAm: 10773381-2-44, sz6mlavezeti p6nzint6zete:
MKB Bank Zrt.,banksz6mlaszdma: 10300002-20929354-70143285, k6pv{seti: Vdrnagy
R6bert vezet6, Horv5th G6bor K6roly vezet6 (a tov6bbiakban: ,,V5llalkozo")

i i

Magyar Telefon-M6dia Int6zet Kft.(sz6khely: 1094 Budapest, Tr:*ofto u. 31.,
c6gjegyz6ksz6m: 01 09 669916, nyilv6ntart6 c6gbiros5g:F6v6rosl T6ru6nysz6k
C6gbirosdga, adosz6m: 12358764-243, sz6mlavezetci p6nzint6zete:UniCredlt Bank,
bankszSmlaszflma: 10918001-00000068-66710006, kdpviseli: Felvinczi K6tn6n, vezetl (a
tov6bbiakban : "VSllalkozo")

(Megrendel6 es V6llalkozo a tov5bbiakban egyutt mint,,Felek" vagy,,szez6d{ felek".)

t. EL6ZMENYEK 

i
(A) Felek rdgzltik, hogy a Megrendelri mint Aj6nlatk6r6 2012. novem{er 0t,. napjdn

r6szv6teli felhivdst tett kozz6 Call Center szolgdltatds ig6nybev6tele erdeten{n, ennek
keret6ben V6llalkoz6siszez6d6s megk6t6s6re I

(B) Felek rogzitik, hogy a kozbeszerz6si eljdrdsban az ajdnlatt6teli blhiv6s 6s az
aj6nlatk6r6si dokumentdci6 alapjdn a legkedvezobb ajdnlatot V6llatkozdtette.

(c) Felek rogzitik tov6bb5, hogy a V6ltatkoz6 dltal adott Aj6ntatot a Me
a V6llalkoz6si Szezrid6s megk6t6s6re.

FENTIEKRE TEKINTETTEL Fetek az atabbi V6ilatkoz6si szezod6st kcitik:
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n. n vAuelxozAsl szenz6oEs retrEreuel

1. Meghatdrozilsok

1.1 A jelen Szez6d6sben haszn6lt szavak 6s a kifejez6sek az alSbbiakban meghatdrozott
jelent6ssel birnak.

A jelen Szerz6d6s vagy Szez6d6s a Megrendel6 6s a Vdllalkozo kdz6tt Call

Center szolg6ltat6s t6rgydban letrejdtt jelen Szez6d6st jelenti a Szezod6sben

hivatkozott dokumentumokkal egytift, bele6rtve az ehhez csatolt osszes

mell6kletet 6s f0ggel6ket, valamint minden olyan okmdnyt, amelyet egy

hivatkozSs a jelen Szez6d6s r6sz6nek mincisit.

A Megrendel6 jelenti a MAV-START Zrt-t.

c) A VSllalkoz6 jelenti a Magyar Telekom Nyrt. - Magyar Telefon-M6dia Int6zet

Kft. konzorcium6t.

d) Az Elj6r6s a Megrendelo 6ltal Call Center szolg6ltat6s ig6nybev6tele t6rgy6ban

2012. november 01.napj5n az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdban kozz6tett

R6szv6teli Felhiv6ssal meghirdetett, 2O12lS 211-347983 sz6m0 kozbeszez6si

eljdr6st jelenti, melynek alapj6n a jelen Szez6d6s megkdt6sre kerUlt

e) A Nap napt5ri napot jelent, hacsak a Szez6d6s vagy azok valamelyike
kifejezetten m6sk6pp nem rendelkezik. A Szez6d6sben bele6rtve a

mell6kleteket 6s ftiggel6keket is - kikotott valamennyi, a Felek orsz6g6ban nem

munkanapra es6 id6pontot 6s hat6rid6t a k6vetkez6 munkanapig meg kell

hosszabbitani, kiv6ve azon kotelezetts6gek kor6t, amelyet a V6llalkoz6 a h6t
minden napj6n koteles ell5tni.

0 A H6t napt5ri hetet jelent, amely h6t napt5ri napbol 5ll.

g) A H6nap napt6ri honapot jelent, a H6napokban meg5llapitott Hat6rido azon a
napon j6rle, amely szAmAnfil fogva a kezdS napnak megfelel, ha pedig ezanap
a lej6rat h6napj6ban hi6nyzik, akkor a h6 utols6 napj6n,

h) A V6llalkoz6i dij a Szez6d6sben meghat5rozottak szerint a V6llalkozo
sz1mfira fizetendci 6r, mindazokkal az 6rnoveked6sekkel 6s m6dosit5sokkal
vagy 6rcsdkken6sekkel egyOtt, amelyeket a Szez6d6s lehet6v6 tesz. A
V5llalkozoi dij 6tal6nydij. A Vallalkoz6i d'rj - nem foglalja mag6ban az 6ltaldnos
forgalmi ad6 osszeg6t.

i) A Gall Genter szolg6ltat5s jelenti a VSllalkoz6 5ltal ellStando tev6kenys6get,
ahogy az a jelen Szerz6d6sben - ide6rfue kulonosen, de nem kiz{rolag a

a)

b)
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k)

jelen Szezcid€s 2. sz. mell6klet6t - meghatdrozilsra kerrilt, ide6rtve ktilonosen
de nem kiz1rolag a Call Center tizemeltet6ssel kapcsolatos valamenr4ri olyan
tev6kenys6g ell6tds6t, melyet a jelen szez6d6s nem jelcil mgg kifejezetten
0gy, mint a Megrendel6 6ltal ell6tand6 tev6kenys6get; a call cqrter tjbfonos
rigyfelszolgSlati tev6kenys6g eil6t6sa (krironosen berfordi 6$ nemzetkozi
menetrendi 6s dljszabdsi, valamint az aktu6lis vasoti:, kozleked6si
helyzett6makorokben); a Call Center mrikcidtet6s6hez szUks6fes eszkdzOk
biztosit6sa; a call center szolg6ltatds ell6t6shoz szuksegls munkaero
biztosit6sa 6s k6pz6se; a Megrendel6 vezet6inek elcjre oennian rendkivuli
esem6nyekr6l t6rt6n6 val6sidej0 sMS-en t6rt6n6 t6j6koztat6sa; a Megrendel6
dltal kert egy6b targy0 SMS-ek 6s E-mailek megkrildese; e_Tidket 6s az M_
Ticket szolg6ltatdsok helpdesk tev6kenys6g6nek ell6tdsa; jQgyertekesites
tdmogatdsa pot- 6s helyjegyek 6s a hozzdjuk kapcsolodo menetjegyek
foglal6sa 0tjan; 6taldny-kdrt6rit6si ig6nyek elbirSlSs6hoz 6s rkifizetds6hez
szt'iks6ges kapcsolattarto feladatok ell6tdsa 6s operativ h6ft6rt6mogat6s
biztosit6sa a p6nzt6rak r6sz6re, rigyf6lszolg6lati adatb6zis nFnedzsel6se,
adatkarbantart6sa, aktualizdl6sa.

A Hefyszin a V6llalkozo azon helyisege(i), ahol villlalkozo a call center
szol gSltatdst ny0jtja.

Az Elektronikus szolg6ltat6si adatbdzis jelenti a Vdllalkozp dltal a jelen
szez6d6s 6.2 pontja alapj6n - a jeren szez<id6s 2. sz. mell6kl{tenek 9. pontja
szerinti minimdlis tartalommal - ldtrehozando adatbdzist.

l) A'z Ugyf6l jelenti a Call Centert akfur ulazltssal rtsszefUgg6 ifform6ci6k6r6s,
jegyrendelEs celjdb6l, ak6r m6s c6lb6l igrOnybe vev6 - lvtegreioet6n illetve a
V6llalkozon kivrili - szem6ryeket. Felek rdgzitik, hogy a j{en szezod6s
alkalmaz6s{ban az Staldny-kdrt6rit6si ig6nyek elbir6ldsdhoz * xifiret6s6hez
szr.iks6ges kapcsolattartoi 6s operativ hdtt6rt6mogatds biztos itali(tra lrcnatkozo
feladatok ell6t5sa szempontj6b6l a Megrendel6 VallalkQzo ronatkoz6
szolg6ltatds6t ig6nybe vev6 - munkav6llaloi, teljesit6si seged{i is Ugyfelnek
minrisUlnek.

, l

m) A Kdzszolg6ltatisi Szerz6d6s jelenti a Megrendel6 6s a kozle(ed6s6rt felet6s
miniszt6rium kozott Vas0ti szem6lysz6llitSsi kozszolg6ltatdsi tev{<enys6g MAV-
START Zrt' filtali ny0jtdsa t6rgydban letrejott 6s / vagy letrejovd szezdd6s(ek)
m i ndenkor hatSlyos v 6ltozat6L.

n) Az SLA jelenti a Megrendel6 6s a V6llalkoz6 kozdtt l6trej6tt, a jeteh Szerz6d6s 2.
sz6m0 mell6klet6t k6pezti meg6llapod6s 6ltal tartalmazofr min6s6gbeli
param6terek osszess6g6t, melyben a call center szo196ltatds Vdlhlkoz6t6l elvdrt
mi nimdl is szinvona la kertilt meg h at6roz6sra.
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A Szofgiftatisi ld6szak jelenti azt a h6t minden napj6n 0.00-tol 24.00 oriig
terjed6 id6szakot (7124-es szolg6ltat6s), mely alatt a VSllalkozo a Kezd6naptol a
jelen Szez6d6s szerinti Call Center szolg6ltat6st nyfjtani koteles.

A Rendkiviili Esem6nyek jelentik a vas0t jelent6s Ugyfelforgalmdb6l, valamint
osszetett bels6 mfikdd6si folyamataibol- bele6rtve kulonosen, de nem kiz6rolag
az esetleges baleseteket, technikai meghibdsodSsokat, sztr6jkokat, klilonleges
iddjSr6si kdrUlm6nyeket, stb. - adodo id6ben elore nem 6s / vagy nem minden
esetben tervezhet6 v6ratlan esem6nyeket.

A Rendkivlili Hiv6ssz6m-niiveked6s jelenti aA a Rendkivi.ili Esem6nyek
hat6s6ra 6s / vagy m6s okb6l bek6vetkez6 napi hiv6ssz6m n6veked6st,
amelynek v6rhat6 bekovetkez6s6t a Megrendel6 nem jelzi elore a V6llalkozo
jelen Szez6des 29.1 pontj6ban meghat6rozott e-mail cim6re megkuldott e-mail
0tj6n legal6bb a megelozo nap 18 6r6ig 6s amelynek sor6n a Call Centerbe
be6rkez6 hfv6sok sz6ma friggetlenril azok napon bel0li 6s I vagy
meni.ipontonk6nti megoszlSsStol - legal5bb 50 o/o-kal meghaladja a megeltiz6
hdrom h6t azonos napj6n a Call Centerbe 6rkezett hiv5sok sz6m6nak dtlag6t.
Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a V6llalkozo jelen

Szez6d6s szerinti szolg6ltat6sa megkezd6set6l sz6mitott els6 h6rom h6t sor6n
a kor6bbi Call Center szolg6ltat6hoz az ellzoek szerint be6rkezett hiv6ssz6mok
is figyelembe vehet6k.

A Tud6sb6zis jelenti a Megrendelo 6ltal kifejlesztett 6s Uzemeltetett egys6ges
tigyf6lszolg5lati adatb6zis, melynek adattartalm6t a Megrendel6 6ltal szolg6ltatott
adatok alapjdn a V6llalkoz6 kdteles aktualiz6lni, karbantartani a jelen Szez6d6s
el6ir6sai szerint 6s amelyet a V5llalkozo mellett a Megrendel6 valamennyi
Ugyf6lszolg6lata 6s / vagy Megrendel6 m6s kijelOlt munkav6llal6ja, teljesit6si
seg6dje, stb. haszn6lhat a jelen Szez6d6sben rogzitett rendelkez6seknek
megfelel6en.

A Rendszer jelenti azt a V6llalkoz6 6ltal l6trehozott 6s r.izemeltetett informatikai
6s hir- illetve t6vkozl6si rendszert, melynek felhaszndlSsdval a VSllalkoz6 a Call
Center szo196ltatdsokat elldtja.

A VIP hiv6s jelenti a Call Centerbe ir6nyulo azon hiv6st, amely a 06/40/333-555
hiv6sz6mon 6s / vagy a Megrendel6 6ltal el6zetesen lr6sban megjeldlt, m6s
dedikdlt hiv6sz6mon 6rkezik be.

Az Atal6ny-k6rt6rit6s kateg6ridjri hiv6s jelenti a Call Centerbe ir6nyul6 azon
hiv5st, amely a O414949 hiv6sz6mon 6s / vagy a Megrendel6 6ltal el6zetesen
ir6sban megjelolt, m5s dedikdlt hiv6sz6mon drkezik be.

A Normil kateg6ri6jri hiv6s jelenti a Call Centerbe ir6nyul6 mindazon hiv5st -

ide6rtve a Mozg5skorl6tozottak utaz6si ig6ny6nek bejelent6s6re szolgSlo

s)
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2.1

telefonvonalra 6rkezett hivSst is -, amely nem min6siil Vlp r hivasnak vagy
AtalSny-k6rt6rit6s kategoridj0 h iv5snak

w) A Kezd6nap kifejez6s a jelen Szerz6d6s 13.1 pontj6banl meghatdrozott
jelent6ssel bir.

l

1.2 Felek a f6lre6rt6sek elkerul6se 6rdek6ben rogzitik, hogy ha a szovegosszefugg6s
0gy kivdnja, az egyes szdm tobbes szdmot jelent 6s forditva.

1.3 Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rogzitik tov6bbd, hogy az ,ide6rtve,',
,,bele6rtve", ,,kUl6ndsen", ,,els6sorban" es m6s hason16 kifejezeselqi nem szfikitik a
megel6z6 szavak, szdvegr6szek jelent6s6t.

1'4 Felek a f6lre6rt6sek elkerr.il6se 6rdek6ben rogzftik, hogy amennyiben a jelen 1.
Meghatdroz6sok pont bdrmely rendelkez6se kotelezetts6get es / v1gy jogot dllapit
meg a Felek b6rmelyike vonatkoz6sdban, rigy ezen rendelked6s ugyanolyan
joghatSssal bfr, mintha az a szerz6d6s m6s - a Felek jo$ait 6s / vagy
kotelezetts6geit szabdlyozo - r6sz6ben kerrilt volna rogzit6sre.

2. A V6llalkoz6 szolgiltatflsa

V6llalkoz6 kdteles a Helyszinen a Szolg5ltat6si ldciszakban a jelef szerz6d6sben
meghat6rozott Call Center szolg6ltat5s jelen Szez6d6sben - ide{tve ktllonosen,
de nem kizAr6lag a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6ben szerepl6 i meghatdrozott
szol gSltatdsi sz lnvonalon tcirt6no nyujt6s6ra.

Felek a f6lre6rt6sek elkerul6se 6rdekeben rogzitik, hogy a VSllalko|6 Szolgaltat6si
ld6szak teljes id6tartama alatt teljes kOrU szolg6ltat6st k6tetes {yujtani a jelen
Szez6d6s rendelkez6seivel osszhang ban.

V6llalkozo tudom6ssal bir arr6l, hogy a vasrit jelent6s Ugyfelforgaltrr6bol, valamint
dsszetett belso mrlkdd6si folyamataib6l adodoan - bele6rtve krildnosen de nem
kiz6rolag az esetleges baleseteket, technikai meghib6sod6sbkat, id6j6r6si
koriilm6nyeket, stb. - v6ratlan esem6nyek nem zdrhatoak ki, illehle ezek id6ben
el6re nem 6s / vagy nem minden esetben tervezhet6ek. Ezen esem6nyek a nap
b6rmely id6szak5ban ak6r vdratlanul is elofordulhatnak 6s r alkalmank6nt
soronkivUli 6s / vagy a szok5sosn6l nagyobb er6rdfordit6st - ide6rtve mind a
munka-, mind az anyagi er6forr6sokat - ig6nyelnek a V6llalkoz6 rtesz6r6l, annak
6rdek6ben, hogy a jelen Szezod6s alapj6n elvSrt szolgSltat6si $zinvonal ilyen
esetekben is teljesithet6 legyen.

Felek rdgzftik, hogy az el6z6ekt6l elt6rden RendklvUli HivdsszEm-nciveked6s
eset6n a V6llalkoz6 legal6bb a jelen Szerz6d6s 2. sz. mell6let6 4. pontjdban
meghat6rozott csokkentett szolgSltat6si sz[nvonalon (napi szo$dltatdsi szint
legaldbb 50 %) koteles tetjesiteni a call Center szolgdltatdsokat, afial, hogy azon
szolg6ltat6sok tekintet6ben, amelyek eset6ben a jelen szezridls nem rogzft

/,//, w
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kifejezetten csokkentett szolgdltatdsi szinvonalat a VSllalkozo Rendkivtili
Hiv6ssz6m-noveked6s eset6n is az 6ltal6nosan elvdrt szolgSltatdsi szinvonalon
koteles teljeslteni.

A Megrendel6 a legjobb sz6nd6kok elve alapj6n megkls6rel a lehet6 legrdvidebb
id6n belUl t6j6koztatdrst adni a V6llalkoz6 r6sz6re az esetlegesen el6re l6that6
RendkivUli Esem6nyek v6rhato felmerUl6s6r6l 6s / vagy a RendkivUli Esem6nyek
6s / vagy Rendkivtili Hiv6ssz6m-n6veked6sek bekdvetkez6s6r6l. A jelen bekezd6s
szerinti Megrendel6 6ltali t6j6koztat6s e-mail 0tj6n tort6nik a V6llalkoz6 jelen

Szez6d6s 29.1 pontj6ban meghat6rozott e-mail cim6re. Felek a f6lre6rt6sek
elkertil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a Vdllalkoz6 nem jogosult semmilyen igenyt
6rv6nyesiteni a Megrendel6vel szemben arra tekintettel, hogy a Megrendel6
t6j6koztat6s6ban jelzett Rendkivuli Esem6ny 6s / vagy Rendkivtili Hiv6ssz6m-
noveked6s ut6bb t6nylegesen esetlegesen m6gsem kovetkezett be.

V6flalkoz6 koteles biztosftani, hogy - figyelemmel a fenti 2.2 pontban foglalt
rendelkez6sekre is - a Szolg6ltat6si ld6szakban mindenkor a sztiks6ges l6tszdm0
6s a jelen Szez6d6s rendelkez6sei szerint k6pzett, 6rv6nyes vizsg6val rendelkezo
szem6lyzet 6lljon rendelkez6sre, figyelemmel az esetleges Rendkivtili Esem6nyek
okozta, Call Centerhez egys6gnyi id6 alatt tdrt6n6 Ugyfel fordul6sok mennyis6ge
jelent6s ndveked6s6nek a jelen Szez6d6sben elv6rt szinvonalon tdrt6n6
kezelhet6s6g6re is.

A V6llalkoz6 kdteles biztositani azl is, hogy a Szolg6ltat6si ld6szak alatt
folyamatosan szolgSlatban 6lljon minimum 2 (kett6) f6 olyan telefonos Ugyint6z6,
akik rendelkeznek a jelen Szez6d6s 4. sz. mell6klete szerinti dsszes (ide6rtve a
legmagasabb szintet is) 6rv6nyes modulvizsg5val 6s legal6bb - koz6pfok0 C
tipus0 vagy annak megfelel6 nyelwizsg6val igazoltan - angol nyelven
kommunik5lnak ir5sban 6s sz6ban egyardnt.

Fentieken tulmenoen V6llalkozo k6teles biztositani, hogy a Szolg6ltat5si
ld6szakban folyamatosan rendelkez6sre Slljon legal6bb 1 (egy) fd olyan kvalifik6lt
szakember (,,Superviso/'), aki szakmai dont6shozdsra, int6zked6sre jogosult az
Ugyint6z<ik munkav6gz6se sor6n felmerUlo probl6m6s k6rd6sekben, rendelkezikaz
osszes (ide6rtve a legmagasabb) modulvizsg6val, szliks6g szerint a
munkaszervez6si k6rd6sekben azonnali dont6sre jogosult (pl. munkaero
Stcsoportosit6s).Szakmai k6rd6sekben a Supervisor a kapcsolattart6 a
Megrendel6vel. V6llalkoz6 a Suprevisor mindenkori szem6ly6r6l 6s el6rhet6s6g6r6l
kdteles el6zetesen, megfelel6 idoben t6j6koztatni a Megrendelot.

3. A Rendszer ki6pit6se 6s iizemeltetise

3.1 Felek rogzitik, hogy a V5llalkozo a Rendszerl a Kezd6nap 0.00 6raj6ig koteles
ki6piteni6s ugyanezen hat6rid6ig a Megrendel6t probaUzemre ir6sban meghivni.

/ *
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Felek rogzitik, hogy a Rendszerrel kapcsolatos r6szletes Megrendel6i elvdrdsokat
6s a probauzem r6szletes szab6lyait a jelen szez6d6s 2. sz. melllklete 10. pontja
tarlalmazza

Felek a f6lre6rt6sek elkerUl6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jeler{ Szezod6sben
pr6baUzemnek nevezett id6szak alatt a V6llalkoz6 a jelen;l Szez6d6sben
meghat6rozott valamennyi k6telezetts6g6t teljes kcir0en teljesit{ri k6teles 6s a
V6llalkoz6val a nem szezod6sszerri teljesit6s eset6n alkalmaziatok mindazon
jogkdvetkezm6nyek melyeket a jelen Szerz6d6s 6s a vonatkotro jogszabdlyok
rogzitenek, azzal, hogy ezen pr6baUzemi id6szak alatt a jelen 6zerz6des 14.2
pontj6ban meghatdrozott kotb6rek - ide nem 6rtve a 14.2.1pontbah meghat6rozott
kotbert - 50 %-os m6rt6ken alkalmazhatok a VSllalkozoval s#mben a nem
szez6d6sszerti teljesit6sre tekintettel. Felek a f6lre6rt6sek elkertl6se 6rdek6ben
rogzitik, hogy 14.2.1 pontban meghatdrozott kotb6r teljes eg6sz6ben (100 %-os
m6rt6kben) alkalmazhato a V6llalkoz6val szemben a pr6baUzem ldritarhma alatt
is, amennyiben annak a jelen Szez6d6s 14. fqezetlben meghat{rozott felt6telei
fennSllnak.

l

Felek rogzitik, hogy a Rendszert a V6llalkozo sajSt koltseg6re Fs kockdzat6ra
kciteles ki6piteni, azt a jelen Szez6d6s rendelkez6seivel osszhtngban a jelen
Szezod6s teljes id6tartama alatt Uzemben tartani 6s azt az Ugyfelek min6l
biztons6gosabb, hat6konyabb 6s kolts6gtakar6kosabb kiszolgdlfsa 6rdek6ben
folyamatosan fejleszteni. 

ii

Felek a f6lre6rt6sek elkerul6se 6rdek6ben rdgzitik, hogy a Slez6d6s elv6rt
szinvonalon val6 teljesit6s6hez 6s / vagy a Rendszerhez sztikslges mindazon
hardver 6s szoftver eszkoz saj6t k6lts6gre 6s kockSzatra t6rt6nri [eszez6s6r6l a
V5llalkoz6 kdteles gondoskodni, amelyeknek Vdllalkoz6 r{sz6re t6rt6no
rendelkez6sre bocs6t6s6t a jelen Szezod6s nem irja kifejirzetten el6 a
Megrendel6 szAmAra.

l
Felek a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6ben rdgzitett rendelkez6ijek korldtoz6sa
n6lktil rogzitik, hogy a megvalositott Rendszernek k6pesnek kell ter*rie 6ramell6tds
megszUn6se eset6n az 6t6ll6si ido n6lkUli folyamatos mfikodesre teljes
funkcionalitds5ban, korl6tozds n6lktil.

A Rendszernek biztositania kell tov6bbS a jelen Szerz6d6s 2. szti, mell6klet6ben
meg hat6rozott i nfo rmatikai ren dsze rekkel t0rt6n ri egyuttm ti kcid6st.

Felek rdgzltik tov6bb6, hogy a Rendszernek a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6ktet6ben
meghat6rozott felt6telek mellett csatlakoznia kell a Megrend elo hAl6zalaihoz, a
V6llalkoz6 kizSr6lagos feladatSt kepezi az is, hogy a Rendszert ondll6 informatikai
v6delemmel ldssa el. Felek rogzitik, hogy a jelen 3.4 pont szerihti csalakoz6s
illefue kapcsolattartds b6relt, VPN kapcsolaton keresztul tort6nig melyet saj6t
kockazatlra a Vdttalkoz6 koteles biztositani, 6s melynek kolts6gdt a vfillatkozo
koteles viselni. :i l

3.3

3.4
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3.5

Felek rogzitik, hogy a Rendszernek biztositania kell (GSM szabv6ny szerint) azt,

hogy a 160 karaktern6l hosszabb Uzeneteket egybef(zze,6s ezen Uzeneteket egy

SMS-ben jelenitse meg a felhaszndlo mobiltelefon k6sztil6k6n

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a V6llalkozo telefonos Ugyint6z6k munk6j5nak

biztosit6sa 6rdek6ben az al6bbi szdmit6g6pes alkalmazdsokat a jelen

Szez6d6sben r6szletezettek szerint, kUl6n k6lts6g 6s / vagy d'tj felsz5mit6sa

n6lkUl biztositja a V6llalkozo r6sz6re:

ELVI RA, a belfoldi 6s nemzetkozi utas-tdj6koztat6shoz kapcsolod6an;
Teleres a jegyrendel6shez kapcsol6d6an;
e-Ticket (internetes jegyvds6rlas) Back ffice modul (mely az M-
Ticket szolg6ltat6s sor6n is alkalmazando);
Andoc UE modul;
START Klub k6rtya rendel6 felUlete;
hirlev6l feliratkoz6 feltilet:
T6nyVonat szoftver;
Tud6sb6zis (a szol96ltatds indit6sdhoz sziiks6ges tartalommal
feltoltue)

(az ELVIRA, a Teleres, e-Ticket (internetes jegyv6s6rlSs) Back Office modul,
Andoc UE modul, a START Klub k6fia rendel6 felUlet, a hirlev6lfeliratkoz6 felUlet,
6s a T6nyVonat szoftver a tovdbbiakban egyritt mint,,Alkalmaz6sok")

Felek megAllapodnak, hogy az Alkalmaz5sokra a Megrendel6 a jelen Szerz6d6s
idotartam6ra sz6l6, a jelen Szez6d6s c6lj6ra korl6tozott, nem kizdrolagos
felhaszn6l6si jogot biztosit. Az Alkalmazdsok rendszer-kovetelm6nyeit 6s az
azokkal kapcsolatos r6szletes felteteleket a jelen Szez6d6s 5. sz. mell6klete
tarlalmazza.

Felek a f6lre6rt6sek elkerlil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a V6llalkozo az
Alkalmazdsokat kiz6r6lag a jelen Szez6d6sben meghat6rozott feladatai teljesit6se
6rdek6ben jogosult felhaszn5lni, igy krilonosen, de nem kiz{r6lag az
Alkalmaz5sok, egy6b szellemi alkot5sok felhaszn6lSsa sor6n Y{llalkozo - kiv6ve,
ha a Megrendel6 ahhoz elcizetesen irSsban hozz{1Arul -:

- nem tSvollthatja el, illefue nem m6dosithatja, semmilyen m6don nem
v6ltoztathatja meg az alkalmaz6sokon, egy6b szellemi alkot6sokon
elhelyezett, az AlkalmazAs szezoi jogaival rendelkez6 szem6lyre utal6
jeleket, illetve annak, vagy m5s szem6ly tulajdonjog6ra vonatkozo
feljegyz6seket;

- semmilyen modon sem teheti az Alkalmaz6st, egy6b szellemi alkotdst
bSrmely harmadik szem6ly szflmdra, annak rizleti tev6kenys6ge keret6n
belUl hozz6f6rhet6v6:

i)
i i )
i i i )

iv)
v)
vi)
vi i)
vi i i )

/
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- nem rendelheti el, illetve nem enged6lyezheti m6snak ,iaz Nkalmazes
visszafejt6s6t vagy visszaforditAs6t (az Szjt. 60. g-6val osszhangban tdrt6n6
jogszerfi intdzked6seket ide nem 6rtve).

Megrendel6nek minden szUks6ges int6zked6st meg kell tennier ezen felt6telek
v6delm6re, hogy a szellemi alkot6sok (tervek, forr6skodok, dokumentdciok.
elj6r6sok, met6dusok, m6dszerek, algoritmusok) ne kerrilhesgbnek harmadik
szem6ly 6ltali jogosulafl an felhas zn6l6sra.

V6llalkozo tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6 kizSr6lagos d6nt&et6l fUgg6en a
fentiekben rdgzitett felhaszn6l6si jogok a jelen szez6d6s iiotartama alatt
vdltozhatnak, ezzel osszeftigg6sben Vdllalkozo nem jogosult s4.nmilyen igenyt
6rv6nyesiteni a Megrendel6ver szemben. Megrendel6 v6llalja ugyinakkor, hogy a
fentiekben hivatkozott Alkalmazdsokkal 6rintett k6rben a S1ez6d6s teljes
id6tartama alatt - akdr m5s alkalmazSs rendelkez6sre bocsdt6sdvil is - biztositja,
hogy a V5llalkoz6 teljesiteni tudja a jelen Szez6d6s szerinti fotelezetts6geit,
ennek hiSny6ban pedig nem 6rv6nyesit semmilyen ig6nyt d Vdllalkozoval
szemben, felt6ve, hogy a V6llalkoz6 szez6d6sszenj teljeslsse hi6ny6nak
kizdr6lagos oka az AlkalmazSs 6s / vagy a helyettesit6 alkalmaz6i rendelkez6sre
dlldsdnak hidnya. ii

Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy V6llblkoz6 a jelen
Szez6d6s bSrmely okb6l tdrt6n6 megszfin6se eset6n az Alkalmaz{sokat 6s / vagy
az el6z6 bekezd6s szerinti helyettesit6 alkalmaz6sokat halad6ktalairul, v{;legesen
6s visszavonhatatlanul tdrdlni kdteles rendszereib6l, ennek keretdben koteles az
Alkalmaz5sok tdrhelyeit olyan m6dszerek alkalmaz6saval torolhi, hogy az a
k6s6bbiekben ne legyen helyre6lllthat6. A V6llalkoz6 az Alkalmal6sok jeten 3.S
pont szerinti torl6ser6l halad6ktalanul - de legk6sobb a torlesl6l sz6mitott S
munkanapon behil- irSsban t6j6koztatni k6teles a Megrendel6t.

v6llalkoz6 saj6t kolts6g6re 6s kockinatilra koteles gondoskodnt arrol, hogy a
nemzetkozi utast6j6koztat6ssal osszefugg6 feladataihoz kapcs0l6d6an a DB
Hafas alkalmaz6s mindenkor legfrissebb vezioja a jelen s#zcid6s teljes
id6tartama alatt rendelkez6s6re 6lljon, 6s azt a jelen Szez6d6s t{ljesitee sor6n
V6llalkoz6 ugyint6zcii fotyamatosan haszn6lj6k. Felek r6gziti( hogy 2012.
november 19. napjdn all€lmazfs a

cimen ingyenesen

{
4. A Tuddsbilzis

Felek megdllapodnak, hogy Megrendeki a V6llalkoz6 jelen Szezcid6s szerinti
tev6kenys6geinek megkonnyit6se erdek6ben elektronikus (Microqoft Sharepoint
alap0) Tuddsb6zist biztosit a V6llalkozo szAmilra. Felek rogzitik, hopy Megrendelo
a Tud6sbSzis 6ltal tartalmazott dokumentumokat, informdciokat (d jelen 4. pont
alkalmaz6sdban a tovdbbiakban egyr.itt ,,Dokumentumok,') amenn{iben fizokat -
szabad 6s kiz6r6tagos m6rlegel6se alapjdn meghozott dontdse alapjan

3.6

DB

4.1

HAFAS

letdlthet6.
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nyomdailag is elo6llittatta, 0gy azokbol legal6bb 22 (huszonketto) peld6nyban

papiralapri vezi6ban is biztositja V6llalkoz6 szAm1ra, a jelen Szezod6s

teljesit6s6hez szuks6ges szdm0 (tovabbi) m6solatokat - 6s / vagy amennyiben

valamely Dokumentum nyomdai 0ton nem kertilt elo5llit6sra a Megrendel6 6ltal,

6gy a papiralap0 verziot - V6llalkoz6 koteles sajdt kolts6g6re 6s kockAzatAra

elk6sziteni 6s / vagy m6s megfelel6 modon gondoskodni a Tud6sb6zis esetleges

6tmeneti vagy tart6s rendelkez6sre 6ll6s5nak hi5nya eset6n alkalmazhato elkerU16

megold6sr6l (tizletmenet folytonoss6g biztosit6sa). Abban az esetben, ha a

Tud5sb6zis b6rmely okb6l r6szben vagy eg6szben nem el6rhet6, Vdllalkoz6

tev6kenys6g6t a papiralapon 6s / vagy fullala az el6z6 mondatban foglaltak szerint

biztositott m6s m6don rendelkez6s6re 5116 Dokumentumok alapj6n jogosult 6s

koteles v6gezni, a Tud6sb6zis rendelkez6sre 6ll5s6nak hi6nya, hib6ja ennek

megfelel6en nem mentesiti a V6llalkozot a jelen Szez6d6s szerinti kdtelezetts6gei

szezod6sszer0 teljesit6se al6l, 6s ezzel osszefugg6sben a VSllalkoz6 nem
jogosult semmilyen ig6nyt 6rv6nyesiteni a Megrendelovel szemben.

Felek meg6llapodnak, hogy a V6llalkoz6 kdteles a jelen 4. pont el6ir6saival

6sszhangban naprak6sz 6llapotban tartani a Megrendel6 Ugyf6lszolg6latai 6s /

vagy Megrendel6 m6s kijeldlt munkav6llaloi, teljesit6si seg6dei, stb. szdm6ra a

Tud6sb6zist. Felek a f6lre6rt6sek elkerr.il6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a

Tud6sb6zis a Megrendel6 Ugyf6lszolg6latai 6s / vagy Megrendel6 m5s kijelOlt

munkavSllaloi, teljesit6si seg6dei, stb. szAmAra Megrendel6 dont6se szerinti

felhaszn6l6i sz6mban 6rheto el.

Ennek keretdben VSllalkoz6 koteles ell6tni k0lonosen, de nem kiz{r6lag az al1bbi

feladatokat:

- adatfeldolgoz6s, ideErtve kUldncisen a Megrendel6 6ltal szolg6ltatott adatok
rendszerezett feltolt6s6t az adatbSzisba, azzal, hogy a V6llalkozo
valamennyi, a Megrendel6 6ltal sziiks6gesnek tartott adatot kdteles
rendszerezetten feltolteni a Tuddsbdzisba, tekintet nelkiil arra, hogy azokata
V6llalkoz6 sz0ks6gesnek tartja-e a jelen Szerz6d6s szerinti szolg5ltat6sai
ny0jt6s6hoz

- a fenti els6 francia bekezd6sben r6szletezett tev6kenys6g elv6gz6s6nek
dokument6l6sa, err6l a Megrendel6 fel6 ir6nyul6 tdj6koztat6s ny0jt6sa (az

adat felt6lt6s6nek idripontja stb. visszakereshet6 legyen, a felt6lt6s16l
visszaigazol6 e-mail kulddse),

- annak kimutathat6 dokument6l6sa, hogy a fenti els6 francia bekezd6s szerint
kapott anyagok tartalm5t az igyint1z6k tudom6sul vett6k,

- Ugyfelek szempontj6bol bdrmif6le relevanciSval bir6 jogszabdlyi h6tt6r
v6ltoz6sa (ide 6rtve a Megrendel6 6s I vagy a p6lyavasutat mUkodtet6
t6rsas6g bels6 szabAlyoz1sainak v6ltoz6s6t is) vagy a Megrendel6

szervezet6ben vagy tev6kenys6gi kor6ben bekovetkezett v6ltoz6s eset6n a
kapcsol6do modosit6sok 6tvezet6se (megl€v6 dokumentumok aktualiz1lAsa
a r6szleges v6ltoz6sokkal, hat5lyon kivtil helyezett dokumentumok

l l
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elkUl6nit6se stb.), amely tev6kenys6g dijat a V6llalkozot a {elen Szerzodes
alapj6n megilleto Vdllalkoz6i dijtartalmazza, :

- biztositania kell valamennyi jelen Szez6d6s teljesit6s6benr r6sztyev6 aktiv
munkav6llal6 (terefonos ugyint6z<i) r6sz6re a hozzaf6r6st,

Felek a f6lre6rt6sek erkertir6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a v6ilarkoz6
TudSsbdzissal 6sszefugg6 feladatai ell6t6s6ra a Vdllalrozot a pten Szezod6s
a|apjAnmegi||et6dijaziste| jeseg6sz6benfedezetetnyri j t .

A TuddsbSzis alapadatait a Megrender6 kcrteres fertdrteni a TuddrDb6zisba a 13.1
pont szerinti Kezd6napot megel6z6en.

A Tud5sb6zis t6voli el6r6s6hez kapcsolod6an a V6llalkoz6 gite-toaite VpN
kapcsolat kiepit6sere koteles. A MS Sharepoint 2010 alapo Tudd{bdzis minimdlis
rendszerkovetelm6nye Vdllarkoz6 olda15ror 1,s Mbit lnteihet kapcsorati
s6vsz6less6g, Internet Explorer g bdng6sz6, standard pc/laptop. R vaitatrozo
koteles a Megrendelci biztons6gi el6ir6sait betartani. A jelen 4.3ipontban foglalt
felt6telek biztosit6s6t Vdllalkozo saj6t kolts6g6re 6s kock6zat6ra krteles elvegezni.

A VSllalkoz6 a Tud6sbSzis menedzsel6s6vel, adatk9rbantartdsdval,
aktualizSlSs6val kapcsolatos tev6kenys6 g6t az al6bbi felt6telek,, szerint koteles
teljesiteni:

I
A V6llalkozo vallalla, hogy a Megrendelo dltal megkulddt 0j adatokat,
inform6ci6kat, rendelkez6seket stb. a kcivetkez6 mon&tban roqzitett
id6sdvot is figyelembe v6ve - a k6zhezv6telt k6vet6en 3|i percen belul
modositja (feltrilti, letcirli stb.) a Tud6sbdzisban, 6s err6l a Megrendel6 6ltal
kijelolt ka pcso lattartonak elektron ikus 6 rtes it6st krlld. Az adatb4.is m6dos itdsa
munkanapokon 08.00-18.00 6ra kozott tort6nik. Felek a f6lreertf,sek elkenil6se
6rdek6ben rOgzitik, hogy a V6ltalkoz6 nem felel6s a ;gelen pontban
meghat5rozott hat6ridok betart6sd6rt, amennyiben a Megrend{6 a megkuld6tt
adatokat nem szabv6nyos MS office 6s / vagy pDF 6s I vagylntr 6s / vagy
JPG 6s I vagy BMP form6tumban adja 6t, azzal, hogy Vallalkog ilyen esetben
is kdteles minden 6sszer( er<ifeszit6st megtenni annak 6rdd<6ben, hogy a
Megrendel6 dltat megkulddtt adatok a lehet6 leghamarabb modositdsra
kertiljenek a Tuddsbdzisban.

A VSllalkozo az aftala a Tud6sb6zis mfikod6s6ben 6szlett gobl6m6kat 6s
hibSkat telefonon jelenti be Megrendelo 6s I vagy a Megrendefi5 6ltal irdsban
megjelolt harmadik szem6ly resz6re 6s e-mail rizenet kUldes6uel erositi meg.
A bejelent6st - hacsak a Megrendeki el6zetesen ir6sban ,elt6r6en nem
tfli6koAatja a Vdllalkozot - a kdvetkez6 telefonsz6mra 6s e-rnail cimre kell
megtenni:

4 .4.1

4.4.2

- telefonszdm : +36-1 -457-9393
- uzemi telefon: 01/ 93-93
- e-mail cim: helpdesk@mavinformatika.hu

/,/
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4.5

4.6

4.4.3 A bejelent6s k6zhezv6tel6t kdvet6en a Megrendelo a legjobb sz6nd6kok elve

alapj6n tdrekszik arra, hogy a probl6m6t a lehet6 leghamarabb elh6ritsa- A

probl6ma megold6sa kdzben a Megrendel6 6s a V5llalkoz6 telefonon 6s/vagy

e-mailben tartja a kapcsolatot, attol fiigg6en, hogy melyik m6dszer a

c6lravezet6bb.

4.4.4 A probl6m6t a Megrendel6 v6laszt6sa szerint
- t6volihozzdf6r6ssel,

- telefonos segits6gny0jt6ssal,
oldja meg.

Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rogzltik, hogy a Tud6sb6zis VSllalkozo

6ltali felhasznAlfusa tekintet6ben a jelen Szez6d6s 3.5 pontjdrnak rendelkez6seit

megfelel6en alkalmazni kell.

Fetek rogzitik tov6bb6, hogy a Tud6sb6zisba feltdltcitt es / vagy felt6lt6sre kerU16

inform6ci6k, adatok 6s / vagy dokumentumok (bele6rtve a 4.1 ponttal osszhangban

a Megrendel6 6ltat papiralapon 6tadott Dokumentumokat is) szez6i joga a

Megrendel6t illeti ffi€g, az 6tadott inform6ciokon, adatokon 6s / vagy

dokumentumokon a V5llalkoz6 a jelen Szez6d6s id6tartam6ra 6s c6\Ara

korlStozott felhaszndl6si jogot szerez. Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdekdben

rogzitik, hogy V6llalkoz6 afuddsb6zisba feltoltott inform6ci6kat, adatokat 6s / vagy

dokumentumokat saj6t t6rhelyeir6l a jelen Szez6d6s b6rmely okb6l tdrt6n6

megsz0n6se eset6n halad6ktalanul, v6glegesen 6s visszavonhatatlanul tdrOlni

k6teles, olyan m6dszerek alkalmaz6s6val, hogy az a kEs6bbiekben ne legyen

helyre6llithato, mig a paplralapon a 4.1 pont alapj6n Megrendel6 6ltal 6tadott

Dokumentumokat - beledrtve azok valamennyi VSllalkozo 5ltal k6szitett m6solat5t

is - kdteles ezzel egyidejrileg Megrendelo sz1m1ra visszaadni. A V6llalkoz6 az

inform6ci6k, adatok 6s / vagy dokumentumok jelen 4.6 pont szerinti tdrl6s6r6l

halad6ktalanul - de legk6s6bb a torl6st6l szSmitott 5 munkanapon belUl- ir6sban

tSj6koztatni kdteles a Megrendel6t.

5. Dijazils 6s fizet6si felt6telek

A Megrendel6 kdteles a V6llalkozo szerzldlsszerti teljesit6se ellen6rt6kek6nt

havonta ut6lag megfizetni a 11 100 OOO,- Ft + AFA, azaz Tlzenegymilli6'
egyszAzezer forint + AfR 6sszeg( VSllalkoz6i dljat.

Felek rogzitik, hogy a V6llalkoz6i dij 6tal6nydij, igy ktilonosen - hacsak a jelen

Szez6d6s kifejezetten elt6r6en nem rendelkezik - annak m6rt6ke nem fugg a Call

Centerbe irSnyul6 hiv6sok sz6m6t6l, a telefonbesz6lget6sek hosszdt6l, a
V6llalkoz6 6ltal kUldott SMS-esek 6s / vagy emailek sz6m6tol 6s / vagy m6s

hasonl6 kdrUlm6nyt6l. Felek a f6lre6rt6sek elkerUl6se 6rdek6ben rdgzitik, hogy

torthonap eset6n a t6rgyhonapra es6 V6llalkoz6i d'rj meg6llapit6sa sor6n Felek az

5 .1
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id6ar5nyosit6s m6dszer6vel j6rnak el. Felek a f6lre6rt6sek elkerirlese 6rdek6ben
169zitik tov6bbd, hogy Kezdonapot megel6zrj idciszak vonatkoz6saban a
VSllalkozo semmilyen jogcimen nem jogosult dijazdsra.

A Megrendel6 VSllalkozo teljesit6s6rcil a t6rgyh6t kovet6 7 (h6t) mynkanapon belul
teljesit6sigazoldst dllit ki 6s ktild meg a Vdllalkozo r6szere.

Felek megSllapodnak, hogy Megrendelo oldalS16l a V6llal$26 teljesites6t
erv6nyesen kiz6r6lag a Megrendelci Mfikdd6sellenoz6si Szerve#t6nek vezetoje
vagy az 6ltala el6zetesen fr6sban meghat6rozott m6s szem6ly jogqult igazolni.

A Vdllalkozo a tdrgyh6napra vonatkoz6 sz6ml64at a tdrgyhavt V6llalkoz6i dij
tekintet6ben a Megrendel<i 6ltali - a jelen szez6d6s 5.2 pontja szerinti _
teljesit6sigazolSs alapj6n, annak k6zhezv6tel6t6l sz6mftott 2 (kelb) munkanapon
beltil - de legk6s6bb a tdrgyh6napot k6vet6 h6nap 15. (tizeniiodik) napj6ig _
koteles kidllitani 6s azt a kiallitastol szSmitott 3 (hdrom) munkanapon belul postai
0ton eljuttatni Megrendel6 r6sz6re (sz6mlakuld6si cim: 1426 Budeest, pf. 27.). A
VAllalkoz6 a szflmlfuhoz csatolni kdteles a Megrendel6:: Altal kiadott
teljesft6sigazol6s al6irt m6solat6t. Az elsz6molSsi idoszak egy napt5ri honap, az
elszdmolSs napja a t6rgyh6nap utots6 napja.

A V6llalkozo - a jelen Szez6d6shez kapcsol6d6, a Megrendel6 nev6re kiallitott
sz6mldjAban - minden esetben hivatkozni koteles a jelen Szer&d6s sz6m6ra.
valamint az elektronikus megrendel6si szdmra (BW). Ezen hivatkofsot hi6nydban
kifizet6s nem teljesithet6. i

Felek meg6llapodnak, hogy V6ilarkoz6 kizilrorag a Megrender6 6rbr visszaigazort
teljesit6st jogosult leszdml6zni a Megrendel6 fel6 azzal, hogyll ez a le nem
sz6ml6zott Vdllalkoz6i dij tekintet6ben nem jelent joglemonddst a r$zenil.

.
A vitatott r6sz tekintet6ben a jelen szerz6d6s Jogvit6k rendez6s6rd vonatkozo 16.
fejezete azirilnyad6.

Felek a f6lre6rt6sek elker0l6se 6rdek6ben rogzftik, hogy amenqyiben a Feler
kdzdtti jogvita sor6n bebizonyosodik, hogy Megrende16 jogszerufler{il nem igazolta
vissza a V6llalkozoi dijat, vagy annak valamely r6sz6t, 0gy V6llalhozo az 6rintett
osszeg tekintet6ben k6sedelmi kamatra tarthat igenyt.

Megrendel6 a t6rgyhavi Vdllalkoz6i dljat a V6llalkoz6 vonatkozp sz6mldjdnak
k6zhezv6lel6t kdvetcien, a szdmla k6zhezv6tel6tol sz6mitott 30 naptsri naDon belul
koteles megfizetniV5llalkozo r6sz6re. l:

Felek rogzitik, hogy Vdllalkozo szamldja azon a napon sz6mit Mlgrendel6 6ltal
teljesitettnek, amikor az esed6kes V6llalkozoi dij osszege ra V6llalkoz6
bankszSmldjdn j6vd ir6sra kertilt.

5 .5
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5.6 Megrendel6 k6sedelmes fizet6s eset6n a Ptk. 301/A. $ (2) bekezd6se szerinti

mertekri k6sedelmi kamat megfizet6s6re koteles V6llalkozo rbszfre a

k6sedelemmel 6rintett osszeg utdn. A k6sedelmi kamatfizet6si kotelezetts6g

felt6telei vonatkoz6s6ban egyebekben a Ptk. 301/4. S (3) bekezd6se szerinti

eloir6sok ir6nyadok.

Felek a f6lre6rt6sek elker0l6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a VSllalkozot a jelen

Szez6d6s 5.1 pontja alapj6n megillet6 dijazAs a V6llalkoz6 teljes dtiazAsAtjelenti,

az a Vfullalkozo jelen Szez6d6s alapj6n ell6tand6 valamennyi feladata - ide6rtve

egyebek mellett a Tud6sb6zissal osszefU996 feladatokat is ell5t6s6nak

ellen6rt6k6t is mag6ban foglalja, azokbrt V6llalkoz6 nem tarthat igenyt az 5.1 pont

szerinti Vdllalkozoi d'rjat meghalado dijaz6sra. Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se

6rdek6ben rogzitik azt is, hogy V6llalkoz6 nem tarthat ig6nyt diiaz1sra azon

kimen6 hiv6sok ut6n sem, amelyet bdrmely okbol - ide6rtve aA az esetet is, ha

valamely Ugyf6l visszahiv6sAra az1rl kertil sor, mert az Ugyf6l 6ltal kert inform6cio

nem volt azonnal megadhato - a V6llalkoz6 - ide6rtve annak telefonos Ugyint6z6i

is - kezdem6nyez a Call Centerb6l.

Felek a fentieken t0l is rogzitik, hogy V6llalkoz6 a V6llalkozoi dijon tOl semmilyen
egy6b drlaz1sra nem tarthat ig6nyt, igy kiilonosen a VSllalkozo nem jogosult a
jelen Szezod6s teljesit6s6vel dsszefUgg6sben felmerUlt kdlts6gei 6s / vagy

k6szkiad6sai megt6rit6s6re, valamennyi ilyen jellegfi olyan k6lts6get V6llalkozonak
mag6nak kell viselni - ide6rtve kulonosen, de nem kiz6r6lag a b6rjellegfi
kolts6geket, az informatikai, tdv- 6s hirkozldsi kolts6geket, stb. -, amelyet a jelen

Szez6d6s kifejezett rendelkez6se nem tesz a Megrendel6 6ltalviselend6v6.

Felek megdllapodnak, hogy a Megrendel6 kiz6rolag a Call Center 6s 06 (40) 49
4949, 06 (40) 33 35 55, +36 (1) 44 44 499 hiv6sz5m0, valamint a 04+49-49
hiv6sz6m0 bels6 vasriti vonalaitov6bb6 a Megrendel6 6ltal a mozg6skorl6tozottak
utaz6si ig6ny6nek bejelent6s6hez kapcsol6d6an V6llalkoz6 fel6 a jelen Szez6d6s
megk6t6s6t kdvet6 3 (h6rom) munkanapon belUl fr6sban megjeldlt zdldsz6mkEnt
Uzemel6 telefonvonala jelen bekezd6sben meghat6rozott kdlts6geit k6teles viselni:

iizemeltetdsi (alapd'rj, kapcsol6si dij) es az 1lir1nyitasi dijat. Felek rogzitik, hogy

amennyiben a jelen Szez6d6s id6tartama alatt a telefonvonalak sz6ma,
el6rhet6s6ge Megrendel6 szabad ddnt6se alapj6n v6ltozik, 0gy az uj

telefonvonalak k6lts6gei tekintet6ben megfelel6en alkalmazni kell a jelen 5.8 pont

eloi16sait.

A fentiekben hivatkozott hiv6sz6m0 vonalak tekintet6ben kozvetlenul
Megrendel6 koti meg a szolg6ltat6si szez6d6st a telefonvonal szolg6ltatoval.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a fenti 5.8 pontban hivatkozott hiv6szdmu
telefonvonalakat a V6llalkozo kiz6r6lag a jelen Szez6d6s szez6d6sszerti
teljesit6s6re ir6nyu16 c6lra jogosult haszn6lni. A jelen Szez6d6s 6ltal meg6llapitott
esetleges tov5bbi jogkdvetkezm6nyeken t0l, az el6z6ekt6l elt6r6 haszn5lat
valamennyi kolts6get a VSllalkoz6 koteles viselni 6s / vagy megt6riteni a
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5 .10

5 .11

Megrendelo r6sz6re. Felek rdgzitik, hogy k6ts6g eset6n a Vdllalkoz6 koteles
bizonyitani, hogy a telefonvonalak haszn6lala ajelen Szez6d6sirszez6d6sszerri
teljesit6s6re irdnyult.

Felek megdllapodnak, hogy a Vdllalkozoi dij v6ltozaflan 6sszeg{ marad a jeren
szerz6d6s id6tartama alatt, hacsak annak v6ltoz6s5t a jelen Szepodes kifejezett
rendelkez6se nem irja kifejezetten el6. :

I
Felek rogzitik, hogy az adozls rendj6r6l sz6l6 2003. eviXCll. torvFny 36/4. g-6t a
jelen Szezcid6s tekintet6ben alkalmazni kell. l

I

5.12 Felek rogzitik, hogy Vdllalkoz6 a Kbt. 131. g-a szerinti felt6telekkel{egy akalommal
irdsban, el6legbekerd level megkUld6s6vel el6leg megfizet6s6t dk6rheti a jelen
Szez6d6s 3' sz. mell6klet6t k6pezo nyilatkozat szerinti osszegh{t6rig. Az el6leg
Megrendel6 6ltali megfizet6se az elrileg 6sszeg6rot V6llalkozii attal ki6ilitott
el6legbek6r6 lev6l alapj6n tdrt6nik. Az ekileg megfizetes6re egydbekben a jeten
szezrid6s 5.5 6s s.6 pontjdt megferer6en arkarmazni keil. l

Szez6d6 felek megdllapodnak, hogy V6lla lkozo az et6teg iovaiasat kdvet6 5
(ot)napon beltil koteles az AFA torv6ny rendelkezdseivel osszhanpban szdmla(i)t
kibocs5tani 6s azt ugyanezen hatdrid6n belUl Megrendelci r6sz6re djuttatni.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 6ltal megfizetett el6leg elsz6mfit6sa az el6leg
megfizet6s6t k6zvetlenUl kdvet6 6 (hat) honap vonatkozdsd:an esed6kes
V5llalkoz6i dijb6l tortenik havonta egyenl6 dsszegben, azzal, nogyimennyiben az
el6leg teljes k6rti elsz6molSs6t megel6z6en a jelen SzezriOesiUarmely okb6l
megsztinik, 0gy VSllalkoz6 kdteles az eloleg el nem sz{nolt 6sszeg6t
halad6ktalanul visszafizetni a Megrendel6 r6sz6re. Felek a felreertisek dkerUl6se
6rdek6ben kifejezetten meger6sitik tov6bb5, hogy a V6llalkoz6t a j|len Szez6d6s
alapjSn terhel6 k6tb6rfizet6si kdtelezetts6g meg6llapit6sa sor6n (feneve, hogy a
kotb6r alapja a tdrgyhavi Vdllalkoz6i dij) az el6leg el6z6ek szerinti dsz6mot6s6nak
id6szaka sor6n is a teljes t6rgyhavi V6llalkozoi dij kertil figyelemft v6telre, nem
pedig annak a Megrendel6 5ltal m6r megfizetett el6leggel csokkentltt 6sszege, az
elcileg elsz6mol6sa tov6bbd - sem reszben, sem eg6szben - neml mentesitheti a
V6llalkoz6t a jelen Szez6d6s alapjdn fenndll6 b6rmety r k6tb6rfizet6si
kotelezetts6ge teljesit6se al6l. r

l
6. Elektronikus szolgiltatflsi adatbdzis

A VSllalkozo koteles gondoskodni arr6l, hogy az fultala vlgzett call center
szol95ltatdsok bizonylatolSsa megtortenj6k 6s egy Elektronikur szopdltatdsi
adatbSzisban a muvelet befejez6s6t (telefonhiv6s bont6sa, Q-mait / sMs
elkUld6se) k6vet6en halad6ktalanul rogzlt6sre keruljon. Ard Elektronikus

6 .1
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A Vdllalkoz6 koteles biztositani, hogy az Elektronikus szolg5ltatdsi adatbdtzis zdrt

rendszerben mfikodjdn, amely kizAria az adatok utolagos modosit6s6t. A

Megrendel6 kiz6r6lagos 6s szabad m6rlegel6se alapjan a 6.2 pontban foglaltakon

t0l is jogosult b6rmikor ellen6rizni, hogy az Elektronikus szolg6ltatdsi adatb6zis

mindenkor megfelel a jelen Szez6d6s szerinti felt6teleknek. Az ilyen ellenoz6sek

Megrendel6n6l felmerUl6 kdlts6geit a Megrendel6 koteles el6legezni 6s viselni,

azzal, hogy amennyiben az ellenorz6s sor6n bebizonyosodik, hogy az Elektronikus

szolg6ltat6si adatbdzis b6rmilyen tekintetben nem felel meg a jelen Szez6d6sben

rogzitett kdvetelm6nyeknek, 0gy a V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6 ellen6z6ssel

osszefggg6sben felmerult igazolt kolts6geit teljes eg6sz6ben megt6riteni. Az

Elektronikus szolg6ltat6si adatb6zis ellenoz6s6t a V6llalkozo a Megrendel6 erre

vonatkoz6 k6r6s6t6l sz6mitott 2 orAn belUl kdteles lehet6v6 tenni.

Az Elektronikus szolgSltatdsi adatb6zisra vonatkozo minim6lis elv6r6sokat -

ide6rtve a tartalommal, 6s mfikddtet6si m6ddal kapcsolatos elv6r6sokat is - a jelen

szez6d6s 2. sz1mi mell6klet6t k6pez6 SLA tartalmazza.

V5llalkozo akk6nt koteles feldllitani 6s tizembe helyezni az Elektronikus

szolg6ltat6si adatb6zist, hogy az a Call Center szolg6ltat6sok V6llalkoz6 lltali

nyrijt6s6nak megkezd6s6t6l halad6ktalanul 6s folyamatosan rendelkez6sre 6lljon,

azzal, hogy a Felek a jelen Szez6d6s 3.1 pontja szerinti pr6baUzem sor6n az

Elektronikus szo196ltat6si adatb6zis megfelel6s6g6t is vizsg6lj6k, vagyis az

Elektronikus szolg6ltat6si adatb6zisnak a Kezd6nap 00.00 6raiAt6l kezd6d6en

m0k6d6kepesnek kell lennie.

A V6llalkozo az Elektronikus szolg6ltat5si adatb6zishoz kdteles a Megrendel6

felhatalmazott k6pviselSi szAmAra id6korl6toz6s n6lkUli interneten keresztUl t6rt6n6

teljeskdrri olvas6si, nyomtat6si, 6s adatment6si 6s adatexport6l6sijogot biztositani,

annak 6rdek6ben, hogy a Megrendel6 ellen6z6si tapasztalatait 6ssze tudja vetni a

V6llalkoz6 6ltal dokumentSlt teljesit6ssel. V6llalkoz6 koteles legal6bb naponta

ment6st v6gezni az Elektronikus szolg6ltat5si adatb6zis tartalm6r6l, illetve ezen

adatokat a Szez6d6s teljes id6tartama alatt meg6rizni. Felek meg6llapodnak,
hogy V5llalkozo ajelen Szez6d6s b6rmely okbol t6rt6n6 megsz(n6se eset6n - a

Felek kozdtti elsz6mol6s megtdrt6nt6t kdvet6en - a jelen 6.3 pontja szerint

lementett adatokat halad6ktalanul, v6glegesen 6s visszavonhatatlanul torolni

k6teles rendszereib6l, ennek keret6ben kdteles az adalok t5rhelyeit legal6bb

h6rom alkalommal felUlirni. A V6llalkoz6 az adatok jelen 6.3 pont szerinti tdrl6s6r6l

halad6ktalanul - de legk6sobb a tdrl6stril szdmitott 5 munkanapon belUl - frdsban

t6j6koztatni kdteles a Megrendel6t.

A V5llalkoz6 az el6zoeken tul is kdteles Megrendel6 szAmAra elfogadhat6,
olvashato form6ban napi 6s heti statisztikdt ktildeni e-mail OtjAn az Elektronikus

szolg6ltat6si adatb6zis jelen Szezod6s 2. sz. SLA mell6klet6nek 9. pontj6ban

r6gzitett tartalommal, azzal, hogy a t6rgynapi statisztik6kat a k6vetkez6 nap 10:00

6r6ig, mig a t6rgyheti statisztik6kat a kdvetkez6 h6t els6 munkanapj6n 10:00 6r6ig

koteles 6tadni a Megrendel6nek.

6.3
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6'4 Felek a f6lre6rt6sek elkenjl6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a VdllalkQzo kciteles tetjes
kdruen viselni az Elektronikus szolg6ltatSsi adatb6zis adatai elvpszes6nek vagy
bSrmely - Megrendelonek fel nem rohato - okbol valo rendelkez6sre nem
5 | 15 s6 na k va I a m e n nyi kock6zat6t 6s kovetkezm 6 ny6t.

7. V1ltoztatdsok

7 .1 Felek meg6llapodnak, hogy a Megrenderci jogosurt v6rto{at6so
Vdllalkozot6l a jelen szez6d6s 7.2 pontjitban foglaltak szerint. il

kat k6rni

Felek meg6llapodnak, hogy Megrendel6 kiz6rolagos m6rlegel6se Flapjan jogosult
a jelen szez6d6s szerinti cail center szolg6rtat6sokon turmenoet egyeb,- 

" 
1"t"n

szezrid6s teljesit6s6hez V6llalkoz6 altal felhaszndlt eszkdzOld<el 6s a jelen
Szez6d6s szerinti Call Center szolg6ltat6sokkal egyez6 modon gnegvalosithato,
Megrendelci tev6kenys6g6vel dsszefuggo szo196ltat6sok telje*teset is k6rni
VSllalkozot6l.
A Felek kcitelezetts6get v6llalnak arra, hogy a Megrendelci 6ltal kert v6ltoztat6s
v6grehajtds6nak felt6telei t6rgy6ban j6hiszem(en eljSrva egyezteirek egym6ssat.
V6llalkoz6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy Megrendel6 k6r6se fl<ezhezvetelet6l
sz5mitott 5 munkanapon belul az el6z6ek szerinti egyeztel6st, megfelel6
k6pviseletet biztositva megkezdi.
Felek a f6lre6rt6sek elkerUl6se 6rdek6ben rdgzitik, hogy a V6llalkot6 azt kcivetoen
kdteles a Megrendel6 6ltal k6rt v6ltoztatdsnak megfelel6en elj6ini, ha a Felek
kozottafelt6telektekintet6benegyet6rt6SVan'

Felek a f6lre6rtesek elkeriil6se 6rdek6ben rogzftik, hogy a fenti 7.1{es 7.2 pontban
foglalt v6ltoztatdsi ig6nyek tekintet6ben minden esetben a Kbt. minienkor hatdlyos
rendelkez6sei szerint jdrnak el.

8. Min6s6girdnyitdsi rendszer

8.1 V6llalkoz6 a jelen Szez6d6s al6ir5s6val szavatolja, hogy rendeftezik telefonos
rigyf6lszolgdlat (call center) 6s I vagy Telemarketing 6s I uagy piac_ 6s
kozv6lem6nykutatds alkalmazdsi teruiletekre vonatkozO 6rv6nyes
minos6gbiztosit6si tanrisitv6nnyal (lSO 9001 vagy azzali egyen6rtekti
min6s6gbiztosit6si tan0sitv6nnyal) vagy azzal egyen6rt6kfi mir6s6gbiztoslt6si
int6zked6sek bizonyitekaival. ri

V6llalkoz6 a jelen 8.1 pont szerinti minos6gir6nyit6si rendszer6t k6teles a jelen
Szerzcid6s teljes id6tartama alatt legal6bb a jelen Szezod6sben el6lrt szinten
fenntartani.

7.2
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9. Vdllalkoz6 egy6b ki5telezetts6gei

9 .1 V6llalkozo kdteles biztositani a jelen Szez6d6sben rogzitett szo196ltat6s

teljesit6s6hez szuks6ges szem6lyzetet, felszerel6st, eszkozoket, anyagokat,

Helyszint 6s valamennyi egy6b olyan felt6telt, melynek biztositSsa kotelezetts6g6t

a jelen Szezod6s nem irja kifejezetten el6 Megrendel6 sz6m6ra.

A Vdllalkozo koteles az lltala haszn6lt g6peket, berendez6seket 6s eszkozoket

olyan mriszaki 6llapotban tartani, ami biztositja a v6llalt szolg6ltat5s magas

szinvonalf elv6gz6se mellett a komyezet- 6s munkav6delmi kovetelm6nyek

betart6s6t is. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 a nem megfelel6

mfiszaki 6llapotri g6pek, berendez6sek, 6s eszk6zdk haszn6lat6t megtilthatja vagy

felt6telekhez kotheti.

V6llalkoz6 koteles a Call Center szolg6ltat6shoz kapcsol6d6 valamennyi
jogszab6ly, hat6s6gi vagy m6s el6ir6s - ide6rtve ktilonosen, de nem kizdr6lag az

6rv6nyes vas0ti, kornyezefu6delmi, munkav6delmi, biztons6gi, hirkozl6si 6s

adatv6delmi el6ir6sokat (bele6rtve az adatv6delemi biztos ajdnl6sait 6s a MAV-

START Zrt. mindenkori Adatv6delmi szabitlyzatitt is) - betartds6ra. Az ennek

el m u laszt6s6b6l sz6rm az6 v alamen nyi felel6ss6g a V6l lalkoz6t terh e li.

VSllalkoz6 koteles betartani tovdbbdr a jelen Szez6d6s 6. sz. mell6klet6ben

meg hat6rozott adatv6delmi el6ir5sokat.

V6llalkozo a fentieken t0l is kdteles betartani a Megrendel6 mindazon bels6

szabiiyzatait - ak6r nevesft6sre kerUltek a jelen Szez6d6sben ak6r nem -, melyek

a jelen Szez6d6s szerinti Call Center szolg5ltatdst 6rintik, ide6rtve kulonosen, de

nem kizdrolag a MAV-START Zrt. Adatvedelmi szabfllyzatilt, Uzletititok-v6delmi

Szabfulyzatdt, illetve lnformatikai Biztons6gi SzabfulyzatSt, tov6bb6 a MAV-START

Zrl. kdz6rdekU 6s koz6rdekb6l nyilv6nos adatair6l val6 t6j6koztat6s szab6lyair6l

sz6l6 vez6rigazgat6i utasit6st. V5llalkozo a jelen Szez6d6s al6ir6s6val megerositi,

hogy a Megrendel6 betartand6 szabAlyzatait elektronikus form6ban 6tvette 6s azok

tartalm5t megismerte. Megrendelo a szabdtlyzatai esetleges v6ltoz6s6r6l k6teles
el6zetesen 6rtesiteni a V6llalkoz6t, V6llalkozo a szabAlyzat m6dosit6s5nak
hatalybalep6s6t - 6s a Megrendelo 6ltali 6rtesit6s k6zhezv6tel6t - k6vet6en a

m6dosult szab6lyzatnak megfelel6en k6teles elj6rni. V6llalkozo a szab6lyzatok

esetleges m6dosulSs6ra 6s / vagy rij szabfilyzatok hat6lyba l6p6s6re 6s / vagy

megszfin6s6re tekintettel felmerUlt dokument6lt, indokolt 6s 6sszerti
tdbbletkolts6geit jogosult 6rv6nyesiteni a Megrendel6vel szemben, azzal, hogy a

Felek a f6lre6rt6sek elkeriil6se 6rdek6ben rogzftik, hogy a VSllalkoz6 szolg6ltatSsa
tekintet6ben i16nyado jogszab5lyok esetlegesen v6ltoz6s6nak kock6zat6t a

V6llalkozo koteles viselni.

A V6llalkoz6 a jelen Szez6d6ssel 6sszefUgg6 feladatai teljesit6se sor6n szakmai

on5llos6ggal, az ir1nyado jogszab6lyoknak, szakmai normdknak 6s szok5soknak
megfelel<len kdteles elj6rni. A Megrendelo jogosult a V6llalkozo r6sz6re utasitSst

9.2

il*



@n'rnusrnnr
,,CaIl Center szolgdltatds nyfijtdsa"

9.3

adni' A Megrendelti utasit6sa nem terjedhet ki a munka megszervezes(re 6s nem
teheti a V6llalkozo teljesit6s6t terhesebb6. Ha a Megrendelo Slszerfilen vagy
szakszertitlen utasitSst ad, erre a V6llalkozo kciteles ot ffoyelmeztetni. A
figyelmeztet6s elmulasztasabol ered6 k6r6rt a V6llalkoz6 felelos. .

i
A V6llalkozo koteles biztositani sajdt munkat6rsai 6s esefleQes alv6llalkozoi
megfelelo oktat6sSt a hat6lyos jogszab6ryok, a jeren szezodg renderkez6sei
valamint a Megrendelcl 6ltal rendelkez6sre bocs5tott el6lr6iok dapi6n. A
Vdllalkozo kizSr6lag olyan munkatdrsat 6s / vagy alvdllalkoz6t toqtdtkoztxhai a Call
Center szolg6ltatds teljesit6se keret6ben, aki az drintett szotgettihtas dldt6s6hoz
szuks6ges - a jelen Szez6d6s 4. sz. mell6klete dltal el6irt _ vksg6t sikeresen
letette' Ezen el6ir6sok be nem tart6s5b6l ered6 mindennemri kdlt$g (beleertve az
esetleges birs6gokat) 6s / vagy felel6ss6g a V6llalkozot terheli. ,l

A V6llalkoz6 koteles az eg6szs6ges 6s biztonsdgos munkaveg{s korulm6nyeit
biztositani.

r
V6llalkoz6 kciteles Megrendelcit 6rtesiteni az itltala eszl$lt valamennyi
rendelleness6grdl, ide6rtve kUlondsen, de nem kiz6r6lag a tvfegrendel6 6ltal
rendelkez6sre bocsStott adatokban 6s I vagy adatbdzisokban 6s I vagy
dokumentumokban szerepl6 hibdkr6l. 

,l
Vdllalkozo kdteles a jelen Szez6d6ssel Osszefriggesben ij foglalkoztatott
munkavdllal6ival szemben valamennyi munkajogi - ide6rtve ktilotrosen, de nem
kiz6r6lag a munkarendre, munkaid6keretre, pihen6id6re, diszkrinfin6ci6 tilalmdra
vonatkoz6 - el6ir6st betartani. V6llalkoz6 a jelen Szez6d6ssel {sszefggg6sben
csak a megfelel6 hatos6gok fele bejelentett munkav6llal6kat foglalk$ztathat.

:l
V6llalkoz6 koteles kielegit6 kdvetelm6nyeket alkalm azni a munkavdlal6k megfeleki
viselked6se 6s tisztess6gess6g6nek (ide6rtve de nem kiz6r$lag megfele16
nyelvezet hasznSlata, Ugyf6llel es / vagy Megrendekivel szehbeni tisztelet,
segit6k6szs6g, tUrelmess6g, bar6ts6goss6g, lojalit6s stb.) biztositaSia erOeleOen.

V6llalkoz6 a Megrendel6 jelen Szez6d6s 10.5 pontj6n alapulo{k6r6se eset6n
koteles halad6ktalanul biztositani, hogy a Megrendelcl k6rFs6vel 6rintett
munkav6llal6 a jelen Szez6d6ssel dsszefUgg6sben a tov6bbiakb*r ne v1gezzen
munkdt.

A V6llalkoz6 kOtelezi mag6t arra, hogy kdlcs6n6sen egyuttmfikodikdMegrendet6vel
a szez6d6s teljesit6s6ben, vdllalja tov6bb6 az egyUttmrlkod6s felt6teleinek
V6llalkoz6 oldal6r6t tort6n6 biztosit6sdt

9'10 A VSllalkoz6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a Megrendet6 6ltatf- a Vdllalkozo
szerz6d6sszer( teljeslt6se erdek6ben - kezdem6nyezett belso Xegyeetet6st a
kezdemenyez6srdl tdrt6n6 drtesUl6st k6vet6 h5rom munkanapon Ueft:t biztositja.

9.4
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g.11 A V6llalkoz6 nem fizet, illetve nem sz6mol el a szezod6s teljesit6s6vel

osszeftigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt.56.5 (1) bekezd6s k) pontja

szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyek

alkalmasak a V6llalkoz6 adokoteles jovedelm6nek csokkent6s6re.

g.l2 A V6llalkoz6 koteles halad6ktalanul - erre ir6nyulo ktilon felhivds n6lkiil - irSsban

t6j6koztatni a MegrendelSt a Kbt. 125.S (5) bekezd6se szerinti Ugyletekr6l, illetve a

szez6d6s teljes id6tartama alatt biztositania kell - erre irdnyul6 kiilon felhiv5s

n6lkril - a Megrendel6 sz6m6ra azt, hogy a V6llalkoz6 tulajdonosi szerkezete,

illetve annak bSrmely v6ltozdsa megismerheto legyen, olyan m6rt6kben 6s

m6don, hogy a Megrendel6 az ol a mindenkor hatdlyos jogszab6lyok 6s a jelen

szez6d6s alapjSn megillet6 jogait korl5toz6s nelkUl tudja gyakorolni.

9.13 V6llalkoz6 kijelenti 6s szavatolja, hogy a Megrendel6 tulajdonosi kdr6be tartozo

szem6lyekkel, v6lasztott tiszts6gvise16ivel, alkalmazottaival, illet6leg ezen

szem6lyeknek - a Polg6ri T6rv6nyk6nyvr6l sz6l6 1959. 6vi lV. tdrv6ny (a

tov6bbiakban: Ptk.) szerinti - kozeli hozzAtartozoj6val nem ell olyan tizleti

kapcsolatban, illetue olyan jogviszonyban - igy kiilonosen munkaviszonyban,
munkav6gz6sre ir6nyul6 egy6b, illetve szez6d6ses jogviszonyban -, amely a
Megrendel6 jogos gazdas6gi 6rdekeit sertheti vagy vesz6lyeztetheti.

10. A Megrendel6 jogai illetve kiitelezetb6gei

10.1 A Megrendel6 a jelen Szez6d6sben rdgzitettek szerint kdteles a V6llalkoz6
r6sz6re megfizetni a V6llalkoz6i dijat 6s a jelen Szez6d6s 5.12 pontj6ban foglalt
felt6telek fenn6llSsa eset6n az el6leget.

1O.2 A Megrendel6 kdteles a lehet6 legrdvidebb id6n belUl t6j6koztatni a V6llalkoz6t a
Call Center szolg6ltat5s6t, illetve a Vdllalkoz6 szezod6sszerfi teljesites6t 6rinto
valamennyi, a Megrendel6 6ltal elhat6rozott v6ltoztat6sr6l.

10.3 A Megrendel6 a legjobb sz6nd6kok elve alapj6n torekszik arra, hogy a Tud6sb6zist
a 13.1 pont szerinti Kezd6napon a V6llalkoz6 rendelkez6s6re bocs6ssa.
Megrendel6 a 13.1 pont szerinti Kezd6napot k6vettien keletkez6 - Tud6sb6zisba
V6llalkoz6 6ltal feltdltendo adatokat folyamatosan bocs6tja a Vdllalkoz6
rendelkez6s6re.

10.4 A Megrendel6 - ak6r szem6lyesen, ak6r a Kdzszolg6ltatSsi Szez6d6s alapj6n
elj6ro harmadik szem6ly 0tj6n - jogosult teljes korfien ellen6rizni a Vdllalkoz6
teljeslt6s6t, ide6rtve ktilonosen de nem kizAr6lag az al{bbiakat

Megrendel6 jogosult elv6gezni a V6llalkoz6 6ltal v6gzett valamennyi Call
Center szolg6ltat6s szrir6pr6baszerfi ellen6z6s6t id6beni korl6toz6s
n6lktil.
Megrendel6 jogosult a Helyszinen a Szolg6ltatdsi ld6szak alatt
sz0r6pr6baszerfi ellen6z6st v6gezni, ennek keret6ben a V6llalkozo 6ltal

i )

i i )
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a jelen szez6d6s teljesit6s6vel dsszefugg6sber! foghlkoztatott
munkavSllal6k 6s I vagy mds kdzremr.ikctdok jogositottggdt (sikeres 6s
6rv6nyes vizsga) ellen6rizni. Megrendel6 a jelen ii) alpont szerinti
ellen6z6srcll az ellen6z6s megkezd6s6t legaldbb 2 or{val megel6zcien
koteles 6rteslteni V6lrarkoz6t a V6llalkozo jelen $zerzodes 29.1
pontj5ban hivatkozott e-mail cfm6re megkrildott e-maf 6s / vagy fax
0tjan.
Megrendelci jogosult ellen6rizni a V6llalkoz6 6ltal a Me{rendel6 r6sz6re
jelen Szez6d6s alapj6n k0ldott riportokat, jelent6seket. 

'

Megrendelo jogosult a Call Center szolg6ltat6ssal 6riiltett terUletekrol
be6rkezett, a call center szo196ltat6st 6rinto panafzokat gytijteni,
csoportositani 6s 6rt6kelni, majd int6zkedes c6ljdb6l atqpni a vdllalkozo
r6sz6re. Megrendelo szuks6g eset6n jogosult r6szt vehni a panaszok
orvoslSs6t c6lzo int6zkedesek kidolgozdsdban. :
Megrendel6 jogosult egyeztet6seket kezdem6nyezni a iivattatkozoval a
szolgSltatdsi szinvonal novel6se 6rdek6ben. villlallfizo koteles a
Megrendelo kezdem6nyez6s6nek az egyeztetes teki{tet6ben eleget
tenni.
Megrendel6 jogosult a Helyszinen ellenorizni a szolgFltatdsi ld6szak
alatt a VSllalkoz6 Sltal a jelen szez6d6s teljesit6s6vel {sszefl.igg6sben
haszn6lt informatikai rendszer fel6pit6s6t, a rendszlrben telepitett
informatikai 6s kommunik6cios eszkdzcik biztonsdg6t,{ mrikdd6s6t 6s
iizemeltet6s6t. Megrendel6 a jelen vi) alpont szerinti lllen6z6srcjl az
ellen6z6s megkezd6s6t legalabb 2 6r6val megeftiz6en kdteles
6rtesiteni V6llalkoz6t a v6llalkozo jelen szezcides L9.1 pontj5ban
hivatkozott e-mail cim6re megkrildott telefon 6s / vagy i-mail 6s / vagy
fax 0tjdn.

10.5 Amennyiben Megrendel6 megit6lese szerint a V6llalkozo valamelyXmunkav6llal6ja
nem felel meg a jelen Szez6d6sben r6gzitett elv6r6soknak, a jelerl Szezddesben
foglaltakat megs6rti, vagy munkav6gz6se bdrmely egyeb okbol nlm felel meg a
jelen Szez6d6sben foglaltaknak, a Megrendel6 jogosult a Vallalkot6tol az 6rintett
munkavSllal6 azonnali lecser6l6s6t k6rni. Felek a f6lre6rt6fek elkerul6se
6rdek6ben rdgzitik, hogy a Megrendeki jelen 10.5 pont szerinti jog6t nem
gyakorolhatja vissza6l6sszer0en. 

,j
Felek a felre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jelen 10.5 pontban
foglaltak semmilyen esetben sem kotelezhetik a V6llalkoz{t az 6rintett
munkav6llal6 munkaviszony6nak megszr.intet6s6re. A jelen 10.$ pont szerint
lecserelt munkavdllal6 munkaviszony6nak Yallalkozo Sltali megsiuntetf,se nem
tekintheto a Megrendel6 6ltal helyeseltnek vagy j6v6hagyottnak.

Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rcigzitik, hogy a M{rendeki jelen
Szerz6d6sben rogzitett jogosults6gai gyakorl6s6nak elmulasztdsa riibm mentesiti a
V6llalkoz6t felel6ss6ge al6l. l

i i i )

iv)

v)

vi)
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10.T A Megrendel6 kdtelezi mag6t arra, hogy k6lcsdn6sen egyUttmfikddik V6llalkoz6val

a szerzodls teljesit6s6ben, vSllalja tov6bb6 az egyUttmtik6des felt6teleinek a

Megrendel6 oldal6rol trirt6no biztosit6s6t. A Megrendel6 kdteles a jelen Szez6d6s

t6rgy6t kepezo szolg6ltat6s V6llalkozo 6ltal tdrt6no teljesit6sOhez szUks6ges,

rendelkez6sre elb inform6ciokat a jelen Szez6d6s teljes id6tartam6ban a

megfelel6, id6ben, teljes kdr0en biztositani.

10.8 A Megrendel6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a V6llalkoz6 6ltal a

szez6d6sszerfi teljesit6se 6rdek6ben - kezdem6nyezett bels6 egyeztet6st a

kezdem6nyez6sr6l tdrt6no 6rtesUl6st kdvet6 h6rom munkanapon belUl biztositja,

V6llalkoz6 teljesit6s6nek el6rehaladds6hoz szUks6ges ddnt6seket a megfelel6

idoben meghozza.

10.9 Felek a f6lre6rt6sek elkerul6se 6rdek6ben kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendelo

nem v5llal semmif6le garanci6t a jelen Szez6d6s id6tartama alatt az Ugyfelek

r6sz6rdl a Call Centerbe ir6nyul6 hiv6sok 6s / vagy m6s megkeres6sek szAma,
jellemzcii tekintet6ben, ahogy az SMS-ek 6s / vagy e-mailek sz6ma tekintet6ben

sem.

10.10 Felek meg6llapodnak, hogy a Megrendel6taz6ft sem terheli semmilyen felel6ss6g,

ha az 6ltala biztositott, 5.8 pontban hivatkozott telefonvonalak Megrendelonek fel

nem rohato okbol (ide6rtve kiilonosen de nem kizdrolag a telefonvonal szolg6ltat6
mUszaki probl6m6i, stb.) nem el6rhet6ek az Ugyfelek 6s / vagy a Szerz6d6 felek

szAm1ra. Ennek megfelel6en a V6llalkoz6 a legjobb szdnd6kok elve alaplAn
koteles arra, hogy a jelen 10.10 pontban hivatkozott esetben a telefonvonal

szolgSltat6val kozvetlenril felvegye a kapcsolatot 6s a telefonvonal
el6rhet6s6g6nek id6tartam6ra olyan, az Ugyfeleknek 6s a Megrendel6nek kolts6g

6s / vagy dijnoveked6st nem okoz6 alternativ megold6st keressen, amely biztositja

a Call Center el6rhet6s6g6t a Megrendel6 6ltal biztositott, 5.8 pontban hivatkozott

telefonvo nalak e16rhetetlens6g6n ek id6ta rtam6ra.

10.11 A jelen 10. fejezetben vagy a jelen Szez6d6s m6s pontjaiban foglalt Megrendel6i
jogok korlStoz6sa nelktil a Felek megSllapodnak tov6bb5, hogy a Megrendel6
jogosult a V6llalkoz6, valamint annak alv6llalkozoi, teljesit6si seg6dei jelen

Szez6d6s teljesit6s6vel 6sszefUgg6 tev6kenys6g6t a V6llalkozo
tev6kenys6g6nek indokolatlan zavar{sa n6lkiil - b6rmikor, sz0r6pr6baszerfien
ellen6rizni. A Megrendel6 ellen6z6si joga kiterjed kUl6n0sen az adat- 6s
iratszolg6ltat6s k6r6s6re, helyszini ellen6z6s, szem6lyes meghallgat5s tart6s6ra.
V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6 ilyen ir6nyu indokolt k6r6seinek eleget tenni.
V6llalkozo tudom6sul veszi, hogy a jelen 10.11 pont szerinti ellen6rz6st a MAV

Magyar Allamvasut ak Zrt. B iztonsdg i I gazgat6s6ga is jogosult gyakorol ni.

1 1 . Alvdtllalkoz6 ig6nybev6tele, m6dositdsa

11.1. A V6llalkoz6 alvSllalkoz6(k), teljesit6si seg6d(ek) ig6nybev6tel6re a Kbt-ben
foglaltaknak megfelel6en jogosult.
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11 .3

V6llalkoz6 a jelen Szezcld6s teljesit6s6hez kapcsolodoan fentieken tol nem vehet
ig6nybe alv1llalkozot 6s / vagy teljesft6si seg6det olyan (reszf,evekenys6g(ek)
v6gz6s6hez, melyek alv1llarkozo 6s / vagy teljesit6si seg6d ige4/be v6tete uqan
t6rt6n6 v6gz6s6t b6rmely jogszabdly tittja.

VSllalkozo a jogosan ig6nybe vett alv5llalkoz66rl, teljesitesi r"{eoert 6gy felel,
mintha a munkdt maga v6gezte volna, alvilllalkozq teljesit6si sef6d jogosulalan
ig6nybev6tele eset6n felelcis minden olyan k6r6rt, amely an6lki.il trem kilvetkezett
volna be' 

,i
A V6llalkoz6 az Sltala a teljeslt6sbe bevont alv6llalkozokat imegillet6 d'ryak
alv5llalkoz6k fel6 torten6 megfizet6s6rol kciteles gondoskodni, 6s Bz alv6llalkoz6k
nem jogosultak semmilyen dij- koltseg vagy egy6b kovetel6ssel { Megrendel6vel
szemben fell6pni. :

12. A Call Center telefonszdmdnak, e-mail cimeinek rendelkezlsre bocsifdsa

'12'1 A Call Center telefonsz6mainak 6s e-mail cimeinek a V6llalkozo tr6szere t6rt6n6
. irendelkez6sre bocsdtdsdra a VAllalkoz6 5ltali Call Cent*r szolg6ltat6s

megkezd6s6t (Kezd6nap) megel6z6 napon 24.00 orakor kerUl soq, azzal, hogy a
V6llalkoz6 koteles sajdt oldal6r6l valamennyi sztiks6ges felt6telt iajdt kolts6g6re
6s kockdzatdra biztositani annak 6rdek6ben, hogy a Call Cenler szolg6ltatds
nyujtSsdnak, Ugyfelek 6ltali el6rhet6s6g6nek folyamatossaga bizto{thato .legyen.

A Call Center telefonszdmainak 6s e-mail cimeinek a V6llalkoz6 f6szere t6rt6n6
rendelkez6sre bocs6t6sa tekintetdben a Megrendet6 a fent mqljelolt hat6rid6
lej6rtat megel6zoen - a rendelkez6s6re 6116 adatok alapjdn - a V6lalkoz6 r6sz6re
hozzlvet6leges tdj6koztatdst ad. l

13. Hatdlyhalilp6s, a szerz6d6s idfttartama
,i

13'1 A jelen Szez6d6s az alAirAs napj6n l6p hat6lyba. Fetek meg6llafodnak, hogy a
V6llalkoz6 a Call Center szolg6ltatdst az fultala a jelen 13.1 pontban foglalt
szab6lyok szerint megjelolt napt6ri nap - amely nem lehet kordbbi mint 2013.
janu6r 03. 6s nem lehet k6sobbi mint a jelen Szezrid6s megkotese{il sz6mitott 40.
naptdri nap - 00.00 orajitt6l (a tov6bbiakban: ,,Kezd6nap") kezd6dcien kdteles
vdgezni. Amennyiben a VSllalkoz6 elmulasztja Kezd6nap megjelol6get a jelen 13.1
pontban foglalt szab6lyok szerint, ugy Kezdrinapnak a je$n Szezcjd6s
megkdt6s6tril sz6mitott 40. napt6ri napot kelltekinteni. l

V6llalkoz6 a legjobb szdnd6kok etve atapj6n a jeten szerz6d6s m*kcitesekor, de
legk6s6bb az 6llala - a fenti els6 bekezd6sben foglalt korl6tozdsofrd is figyetemmel
- kiv6lasztott Kezd6napot 5 (6t) napt6ri nappal megel6zoen l$tetes fr6sban
t6j6koztatni Megrendet6t a Kezd6naprol.

11.2
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A jelen Szez6d6s a Call Center szolg6ltat6s VSllalkozo altali ny0jt6sa megkezd6se

jelen Szezod6s 13.1 pontja szerinti id6pontj6tol (Kezd6nap) sz6mitott 1 (egy) eves

hat6rozott id6tartamra (a tov6bbiakban: Eredeti id6tartam) j6tt l6tre.

1'g.Z Felek meg6llapodnak, hogy Megrendel6 kiz6rolagos, egyoldal0 6s szabad

m6rlegel6se alapj6n jogosult a jelen Szez6d6st egy alkalommal a V6llalkozonak

megkgld6tt ir5sbeli nyilatkozattal (a tov6bbiakban: Nyilatkozat) az Eredeti id6tartam

lej5rtat6l szdmitott 6 (hat) h6napos hat6rozott id6tartammal (a tov6bbiakban:

Opci6s id6tartam) meghosszabbitani az Eredeti id6tartam lej6rtakor ir6nyad6

felt6telekkel azonos felt6telekkel, Felek meg6llapodnak, hogy Megrendel6 a jelen

bekezd6s szerinti NyilatkozatSt akk6nt koteles megtenni - akdr a V6llalkoz6 jelen

szez6d6s 29.1 pontj6ban meghat6rozott cim6re t6rtivev6nyes lev6lben val6

post5z6s 0tj6n, ak6r a V6llalkozo jelen Szez6d6s 29.1 pontj6ban meghat6rozott

kapcsolattart6ja r6sz6re dfu6teli elismerv6ny ellen6ben tortent szem6lyes

k6zbesit6se 0tj6n -, hogy V6ltalkoz6 azt legk6s6bb 2013. szeptemberho 30.

napjaig k6zhezvegye.

Szez6d6 felek meg5llapodnak, hogy amennyiben a Megrendel6 az elozo

bekezd6s szerinti Nyilatkozatot 2013. szeptember ho 25. napj6ig t6rtivev6nyes

aj6nlott lev6lben post6ra adja a V6llalkoz6nak a V6llalkoz6 jelen Szez6d6s 29.1

pontjdban meghatdrozott cim6re, 6s a postai kiildem6ny k6zbesit6se a cimzett

,,nem kereste", a cimzett ,,elkoltoz(itt", a cimzett az ,,6fu6telt megtagadta" vagy ,,?
cimzett ismeretlen" - vagy ezekkel azonos tartalm0 - ok miatt nem tort6nik meg,

0gy a Nyilatkozatot hat6rid6ben k6zbesitettnek tekintik.

Hat6rid6ben k6zbesitettnek kell tekinteni a Nyilatkozatot abban az esetben is, ha

annak 2013. szeptember h6 30. napjSig t6rten6 szem6lyes k6zbesit6s6re az6ft

nem kerrilhet sor, mert a Nyilatkozat Stv6telet a V6llalkozo jogellenesen

megtagadta.

14. KiStb6r 6s k6rt6rit6s

14.1 V6llalkoz6 a Ptk. 6s a jelen Szez6d6s el6fr5sai szerint teljes kdr( k6rt6ritesi

felel6ss6ggel tartozik a Megrendel6t V6llalkoz6 szez6d6sszeg6s6vel
osszefUgg6sben vagy abb6l ered6en 6rt valamennyi k5r6rt, bele6rtve a kdzvetett,

kovetkezm6nyes kdrokat - igy krilonosen, de nem kiz{rolag a helyetteslt6s

tobbletkolts6geit 6s az elmaradt hasznot - is. Szez6dti felek kifejezetten rogzitik,

hogy a V5llalkozo 6ltal jelen Szez6d6s alapj6n nyujtott szolg6ltat6sok hib6s

teljesit6s6re visszavezethet6 okb6l a Megrendel6 6ltal v6gzett vas0ti

szem6lysz6llit6si szolg6ltatSsi min6s6gcsdkken6ssel 6sszef0gg6sben

Megrendel6n6l felmerUl6 k6rokat is koteles a V6llalkoz6 Megrendel6 r6sz6re

megt6riteni.

Megrendel6 k6zvetlen k6r6nak min6sUl alapvet6en a vas0ti szem6lysz6llit6si
szolg6ltat6s tdmogat6s6hoz VSllalkoz6 6ltal jelen Szez6d6s alapj6n ny0jtott

tev6kenys6g nem vagy nem megfelel6 teljesit6s6bol ered6, illetve azzal

(l)
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OsszefUggo, a Megrendelot terhel6 mindennemU
kotelezetts6g, tekintet n6lktll a jogosult szem6ly6re.

kcilts6g, kaql egyOb fizet6si

Felt6ve, hogy a jelen Szez6d6s elt6r6en nem rendelkezik,,l amennyiben a
Vdtllalkozo nem teljesiti hatSrid6ben a jelen Szez6d6s alapjan fdnn6llo valamely
kdtelezetts6g6t, ugy Megrendelo 6sszerrl pothat6rid6 kittiz6s6vel i#sban felsz6litja
VSllalkozot a kdtelezetts6g szez6d6sszer( teljesft6s6re, amennfiben V6llalkozo
ennek a Megrendelo dltal a felsz6litdsban megjelolt hatdridon helul nem tesz
eleget, Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 5ltal nem teljesitett {totetezetts6get,
munkdt V6llalkozo kolts6g6re 6s kockdzatdra maga erv6gezni, vhgv u=t mdssal
elv6geztetni. V6llalkoz6 a Megrendeki jelen bekezd6ssel osszefUg$6sben felmerrilt
igazolt 6s 6sszerti kcilts6geit kdteles megteriteni a jelen Szezcid6g 14.7 pontj6nak
el6ir6saira is figyelemmel. Megrendel6 a kdltsegek megt6rit6s6fr ttil irgosult a
V6llalkoz6val szemben jelen Szez<id6s alapjSn fenn6il6 egy6b i(enyeit, jogait is
6rv6nyesiteni. 

i
:

14'2 Vdllalkozo a Ptk. 246. $-a szerinti kdtb6rfeleloss6gget tartizik az at6bbi
szez6d6sszeg6sek nem, hibds 6s / vagy k6sedelmes teljesit6sek r{iatt.

14.2.1 Amennyiben a Vdllalkoz6 a jelen szez6d6s teljeslt6s6nek nftgkezd6s6vel a
jelen szezcid6s 13.1 pontj6ban foglaltak szerint meghatdiozott hatdrnap
(Kezdonap) 00.00 6rajahoz k6pest k6sederembe esik, 0gy *a V6latkozo a
k6sedelem minden megkezdett napjdra 1.000.000 (Egymiltio){Ft / nap kotb6rt
koteles fizetni a Megrendel6 r6sz6re - bele6rtve a 13.i por{ szerinti
hat6rnapot (Kezd6napot) is;

t1

Amennyiben a Call Center telefonos Ugyint6z6i a Szolg6ltat#i ld6szak alatt
telefonon a jelen szez6d6s 5.8 pontjdban hivatkozott hfvfsz6mok kozul
b6rmely hivosz6mon keresztul nem er6rhet6ek az Ugyfelek lzimiua,0gy a
vdllalkoz6 az el6rhetetlens6g minden megkezdett orgjara 1oo.0oo
(Egyszazezer) Ft / ora osszegri kdtbert kdteles fizetni Megrlndelo r6sz6re,
tek intetn6|kU|arra,hogyh6nyhiv6sz6mnem6rhet6e| .
Amennyiben a call center IVR menupontjai a szolgdltatdsi ldoszak alatt
telefonon keresztiil nem el6rheti5k az ugyfelek szdm6ra, azonban a telefonos
ugyint6zrlk az ugyfelek r6sz6re az IVR menupontok elerhetetiens6ge alatt is
korl6toz6s n6lkul et6rhet6ek, ugy a V6ilalkoz6 az el6rhete{ens6g minden
megkezdett 6rdjara 25.000 (Huszoncitezer) Ft / 6ra osszegfi ftotoert kdteles
fizetni Megrendel6 r6sz6re tekintet n6lkul arra, hogy h6ny frfv6sz6m nem

14.2.2

Kovetkezm6nyes kAr az a
k6vetkezm6nye, 6s amellyel
szez6d6sszeg6s lehets6ges
nem.

6rheto el.
Amennyiben pedig a Call
keresztUl nem e16rheto

kdr, amely a k1rokozo magatart$6nak kozvetett
a VSllalkoz6 a szezod6sk6t6s {id6pontjaban a

kdvetkezm6nyek6nt ak6r elore sz$molhatott, ak6r
];

Center a Szolg6ltat6si ld6szakialatt e-mailen
az Ugyfelek szamAra, 0gy a Vdllalkozo az
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,rg



14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

@nfiusrnnr
,Call Center szolgdltatds nyfijtdsa"

el6rhetetlens6g minden megkezdett orQ1ra 25.000 (Huszonotezer) Ft | 6ra

6sszeg0 k6tb6rt kdteles fizetni Megrendel6 r6sz6re;

Amennyiben a VSllalkozo k6sedelembe esik a jelen Szez6des 4.4.1 pontja

szerinti b6rmely adat-karbantart6si kotelezetts6ge (igy klilonosen feltolt6s,

letorl6s, 6rtesit6sktild6s, stb.) teljesit6s6vel, 0gy a V6llalkoz6 a k6sedelem

minden megkezdett 6rdi6ra 10.000 (Tizezer) Ft / 6ra / 6rintett adat (f6jl)

kotb6rt kdteles fizetni a Megrendel6 r6sz6re;

Amennyiben a V6llalkozo k6sedelembe esik a jelen Szez6d6s 6' fejezete

szerinti jelent6sk0ld6si kotelezetts6ge teljesit6s6vel, 0gy a V6llalkozo a

k6sedelem minden megkezdett 6rdi6ra 10.000 (Tizezer) Ft / ora / Erintett
jelent6s k6tb6rt kdteles fizetni a Megrendelo r6sz6re;

V6llalkozo az Ugyfelek r6sz6re tdrt6n6 t6ves inform6ci6k ny0jt6sa eset6n

alkalmank6nt 50.000 (Otvenezer) Ft Osszegfi k6tb6rt koteles fizetni

Megrendelo r6sz6re.

Amennyiben a V6llalkozo a Norm6l kateg6riSj0 hiv6skezel6s tekintet6ben a
jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6nek 4. pontj6ban rdgzitett legal5bb 80%-os

napi szolg6ltatdsi szintet b6rmely - a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6nek 11.

pontj6ban hivatkozott - mentipont tekintet6ben nem 6ri el, Ogy a legaldbb

80%-os napi szolg6ltat6si szinthez k6pest szdmltott szolgdltatSsi szint

csokken6s minden megkezdett 1 (egy) o/o-a ul6n
- a ,,Menetrendi inform6ciok", ,,Jegyrendel6s" 6s ,,Nemzetkozi inform6ciok"

mentipontok tekintet6ben a t6rgyhavi nett6 V6llalkozoi dij 0,05 o/o-6nak

(nulla eg6sz ot szAzad szAzal6kAnak);
- a ,,Dijszab6si inform6ci6k", ,,Ktilonleges inform6ci6", ,,Eszrevetelek" 6s

,,Meniipontban nem v6lasztott hiv6sok" menr'ipontok tekintet6ben a

t6rgyhavi netto Vdllalkoz6i d'rj 0,01 o/o'6nak (nulla eg6sz egy sz{zad

szdzal6kAnak);
- az ,,e-Ticket inform6ciok", ,,Angol nyelvU hiv6sok", ,,START Klub k6rtya

hosszabbit6s" 6s,,Mozg6skorl6tozottak utaz6si ig6nyei bejelent6s6re

szolg6l6" menripontok tekintet6ben a t5rgyhavi nett6 V6llalkozoi dij 0,005
o/o-Anak (nulla eg6s z ot ezred szAzal6kAnak)

megfelel6 osszegfi kdtbert kdteles fizetni a Megrendel6 r6sz6re minden olyan

nap 6s mentipont ut6n, amikor 6s amely mentipont vonatkozdsflban a

V6llalkozo a legal6bb 80 %-os napiszolg6ltat6si szintet nem teljesitette.

Rendkivtili Hiv6ssz6m-noveked6s eset6n, amennyiben a VSllalkoz6 a Norm6l

kateg6ri6j0 hiv6skezel6s tekintet6ben a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6nek
4. pontj6ban rogzitett legal6bb 50 %-os napi szolgdltat6si szintet b6rmely - a
jelen Szez6des 2. sz. mell6klet6nek 11. pontj6ban hivatkozott - menUpont
tekintetdben nem 6ri el, 0gy a legalSbb 50 %-os napi szolg6ltat6si szinthez

k6pest szdmitott szolg6ltat6si szint csokken6s minden megkezdett 1 (egy) %-

a ut6n
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a ,,Menetrendi inform6ciok,,, ,,Jegyrendel6s,, 6s ,,Nemzerlid=, ,*orrn 6ciok,
menupontok tekintet6ben a tdrgyhavi netto Vdllalkozoi dij o,Qs o/o-6nak
(nulla eg6sz of szAzad szazal6k6tnak);ru Jzi lzaleKanaK/;  , i
a ,,DijszabSsi informdci6k,,, ,,Krilonleges informdcio,,, ,,{szrevetelek,, 6s
,,Mentipontban nem vdrasztott hivdsok"menupontok f,t"kint"t"b"n 

"
,,Mentipontban nem vdrasztott hivdsok"menripontok it"kint"t"b"n 

"t6rgyhavi netto V6llalkozoi dij 0,01 o/o-6nak (nulla egisz egy szazad
Isz6zal6kdnak);

- az,,e-Ticket inform6ci6k", ,,Angol nyelvfi hiv6sok,,, ,,StnFt Kbb k6rtya
hosszabblt6s" 6s,,Mozg6skorldtozottak utaz6si igeny{i bejelent6s6re
szolg6l6" menupontok tekintet6ben a t6rgyhavi nett6 V6ll$lkoz6i dij 0,005o/o-6nak (nulla eg6sz ot ezred szilzalflkdtnak) I

megfelel6 osszegri kotb6rt kdteles fizetni Megrendel6 reszele minden olyan
Rendkivrili HlvSsszdm-noveked6ssel 6rintett nap 6s menripont utdn, amikor
6s amely menripont vonatkozds6ban a Vdllalkozo a regala$ 50 %-os napi
szolg6ltatdsi szintet nem teljesitette. j

Amennyiben a V6llalkoz6 a jelen szez6d6s 2. sz. mell6kleteriek 4. pontj6ban
rogzitett, vlP kateg6ridj0 terefonhiv6sok tekintet6ben rodzitett 100%-os
(Rendkivrili Hiv6sszdm-noveked6ssel 6rintett nap eset6n te$noo b0 %-os)
napi szolgdltat6si szintet nem 6ri et, Ogy a 100%-os (RendkilLili Hivdsszdm_
noveked6ssel erintett nap eset6n legaldbb so %-os) nei szolgdttatdsi
szinthez k6pest szdmitott szolgdltatdsi szint csokken6s mind4r megkezdett 1
(egy) %-a utdn a t6rgyhavi netto Vdltalkoz6i dij o,o0o %-6na{(nuila eg6sz ol
ezred sz1zal6k6nak) megfelelci dsszegri kotbert kciteles fizdtni Megrendel6

(egy) %-a utdn a t6rgyhavi netto Vdltalkoz6i dij o,o0o %-ilnafi(nuila eg6sz ot
ezred sz1zal6k6nak) megfelelci dsszegri kotbert kciteles fizdtni Megrendel6
r6sz6re minden olyan nap utdn, amikor a V6llalkoz6 a 100o4os (Rendkivrili
Hivdssz6m-noveked6ssel 6rintett nap eset6n legaldbb {O %os) napi
szolg6ltatdsi szintet nem teljesitette. 

li
l

Amennyiben a v6llalkoz6 a jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klet6rtk 4. pontj6ban
rogzitett, 6tal6ny -kdrt6rit6s kategoriaj 0 telefonh ivSsok teki nt{teben rogz itett
legal6bb gO%-os (Rendkiviili Hiv6sszdm-noveked6sser erin$tt nap eset6n
legalSbb 50 %-os) napi szolgdltatdsi szintet nem 6ri el, 0gy ed legal{bb 90%-
os (Rendkivtili Hiv6sszdm-noveked6ssel 6rintett nap eset6n fegalabb so o/o-
os) napi szolgSltat6si szinthez k6pest sz5mitott szolgSltatdsi {zint csokken6s
minden megkezdett 1 (egy) o/o-a ut6n a tdrgyhavi nett6 Vallai<ozoi dij 0,00so/o-6nak (nulla eg6sz 6t ezred sz6zal6k6nak) megfelel6 d$szegfi kdtbert
koteles fizetni Megrendel6 r6sz6re minden olyan nap dan, amikor a
Vflllalkozo a legalSbb 90%-os (Rendkivrili Hivdssz6m-novekfd6ssel 6rintett
nap esetdn legal6bb 50 %-os) napi szolg6ltatdsi szintet nem t{jesitette.

vallalkozo a jelen szez6d6s 9.1 pontjaban foglalt atkatmalhat6 g6pekre,
berendez6sekre vonatkoz6 el6ir6sok megszeg6se eset6nralkahnank6nt.
szab6lyszeg6senk6nt 6s 6rintett g6penk6nt, berendez6sdnk6nt 20.000
(huszezer) Ft dsszegfi kotbert kdteles fizetni Megrendelci r6sz{e, aztal, hogy
amennyiben valamely et6ir6s megszeg6se folyamatos jellegili, 0gy a jeten
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14.2.10 pont szerinti kotbert minden, a szez6d6sszeg6ssel 6rintett

megkezdett napra meg kellfizetnie.

V6llalkoz6 a jelen Szez6d6s 9.3 pontj6ban foglalt eloir6sok megszeg6se

eset6n alkalmank6nt, szab6lyszeg6senk6nt 6s 6rintett szem6lyenk6nt 50.000

(6tvenezer) Ft 6sszeg( kcttbert kdteles fizetni Megrendel6 r6sz6re, azzal,

hogy amennyiben valamely el6lr6s megszeg6se folyamatos jellegfi, 0gy a
jelen 14.2.11 pont szerinti k6tb6rt minden a szezodlsszeg6ssel 6rintett,

megkezdett napra meg kellfizetnie.

V6llalkoz6, amennyiben a 6.2 pontban r6gzitett hat6rid6n belUl nem helyezi

Uzembe az Elektronikus szolg6ltatdsi adatb6zist vagy az b6rmely okbol nem

Uzemel a jelen Szez6d6sben rdgzitettek szerint, fgy V6llalkozo a

k6sedelemmel 6s I vagy a hib5val 6rintett napok vonatkozds6ban napi

2OO.O00 (kett6sz6zezer) Ft-nak megfelelS Osszegfi kotber fizet6s6re koteles

Megrendel6 r6sz6re.

V6llalkoz6 a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6nek 8.4 pontj6ban rogzitett havi

6rt6kel6s alapj6n, a havi 90 %-os elv6rt szakmai 6s kommunikdcios szint el

nem 6r6se eset6n a 90 %-os elv6rt szinthez k6pest sz6mitott szint csokken6s
minden megkezdett O,5 oh-a ut6n 100.000 (egyszAzezer) Ft 6sszeg0 kotb6rt

k6teles fizetni Megrendel6 r6sz6re;

V6llalkoz6 a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6nek 8.4 pontjaban rdgzitett havi

ert6kelolapon meghat6rozott min6s6gjavit6 int6zked6sek hat6rid6re t6rt6n6
nem teljesril6s eset6n a tdrgyhavi netto VSllalkozoi dij 5 o/o-6nak megfelel6
Osszegfi kotb6rt k6teles fizetni Megrendel6 r6sz6re.

Amennyiben a jelen Szez6d6s 2. sz. mell6klet6nek 4. pontj6ban rcigzitett
l6tre nem jott, meghi0sult telefonbesz6lget6sek ar6nya bdrmely - a jelen

Szez6d6s 2. sz. mell6klet6nek 11. pontj6ban hivatkozott - menupont
tekintet6ben (azzal, hogy a jelen 14.2.15 alpont vonatkoz6s6ban ktilon-ktiton
menUpontnak min6s0lnek a VIP kateg6ri6j0, az Atahny-k6rt6rit6s kateg6riSjti
6s a Mozg6skorl6tozottak utaz6si ig6ny6nek bejelent6s6re szolg5l6
telefonvonalra 6rkezett hiv6sok) a b6rmely napt6ri honap sorSn meghaladja a
legfeljebb 5%-os szintet, 0gy a V6llalkoz6 a legfeljebb S%-os szinthez k6pest

sz6mitott meghi0sult illefue l6tre nem jott hiv6sar6ny noveked6s minden
megkezdett 1 (egy) %-a utdn a tSrgyhavi netto V5llalkoz6i d'tj 0,1 o/o-6nak

(nulla eg6sz egytized szAzalflkAnak) megfelel6 dsszegii kotb6rt kdteles fizetni
a Megrendelti r6sz6re minden olyan naptdri h6nap 6s mentipont ut6n, amikor
6s amely mentipont vonatkozSs6ban a meghi0sult illetue l6tre nem jott

hivdsok arflnya meghaladta azSo/o-os szintet.

Amennyiben V6llalkoz6 el6re l6tja, hogy teljesit6se nem lesz szerz6d6sszerfi
(k6sedelmesen vagy hib6san, illetve nem teljesit), de err6l nem Ertesiti
Megrendelot, k6tbert koteles fizetni, melynek dsszege alkalmank6nt: 50.000

//+
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(otuenezer) Ft. A kotber akkor v6lik esed6kess6, amikd a Megrendet6
szam{ra nyilv6nval6vd vdlt, hogy a VSllalkoz6 tefiesiiese nem lesz
szezrid6sszerri. 

l
il

14'2'17 Amennyiben Vdllalkozo a Megrendel6 es / vagy a kepvisebt$ben eljdr6 MAV
Zrt' Biztons6gi lgazgatos6ga jelen Szez6des 10.11 pontja s#rinti eiten6zesi
jogdt akad6lyozza vagy azl megkis6rli 6s / vagy az ellenort6s sordn t6ves
adatot, inform6ci6t szolgSltat kotb6rt koteles fizetni, melynek{m6rteke 50.000
(otuenezer) Ft atkatmank6nt. :i

..
14'3 Amennyiben a jelen szezod6s a V6llalkoz6nak felr6hat6 0kb6t id6 el6tt

megszunik, ogy V6llalkoz6 40.000.000 Ft (azaz Negyvenmilti6 $forint) osszegrj
meghi0sul6si kOtbert kdteres fizetni Megrendel6 r6sz6re. i

14'4 Felek a f6lre6rt6sek erkerur6se 6rdek6ben rdgzftik,
jelen Szez6d6s szerinti k6tb6reket meghalado
V6llalkozoval szemben.

hogy Megrerfdel6 irgosult a
k6rainak prv6nyesit6s6re

ii

14'5 Felek kifejezetten rogzitik tov6bbd, hogy amennyiben a villlalkozo$szolg6ltat 6s6ra
visszavezethetcien a Megrendel6 6s a kdzlekedes6rt felel6s minbzt6rium kcjzott
l6trej0tt 6s / vagy l6trejdv6 kdzszolgSltat6si szez6d6s - bele6rtve$azok eseileges
m6dositdsait is - alapj6n a Megrendel6 b6rmilyen k6tb6r-, k6rtdrit6s fizet6s6re
vdlik kotelezett6 vagy m5s hasonl6 joghdtrdnyt szenved el - ide6rtt e azt az esetet
is, ha a Megrendel6 valamely eklnytril elesik - a VSllalkozo kotele{ halad6ktalanul
megt6riteni a Megrendel6 valamennyi k6r5t 6s / vagy teljes k6lieri k6rtaanitani a
Megrendel6t. ,

14'6 Felek rogzltik, hogy a jelen Szez6d6sben biztositott jogorvoslatokkumuhlvak 6s
ak6r ktilon-ktilon, akdr m6s jogorvoslatokkal egyritt is alkdlmazhat6ak a
jogorvoslatra jogosurt F1rkizilroragos v6rasztdsa szerint 

f
1

14.7 Felek rdgzitik, hogy a k6tb6r az arra okot ado szez6d6sszeg6s bs I rnagy mas
kortilmdny bekovetkezesekor, illetve a kdtrt6rit6s annak Oeiovettez6sekor
nyomban esed6kes, azzal, hogy - hacsak Megrendel6 irdsban,lm6sGnt nem
rendelkezik - a Felek a kotb6rek 6s / vagy kdrok tekintet6ben (aptari havonta
szdmolnak el egym6ssal a 14.8 pont megfelel6 alkalmaz6saval. I

Megrendel6 a t6rgyhonapot kcivet6 h6 s. (otodik) munkanapjaig a f6rgyh6napban
esed6kess6 vSlt kotb6rekre 6s k6rt6rit6sekre vonatkoz6 i<imutatdst (a
tovdbbiakban: SzolgSltat5si szint jelent6s) k6szit 6s ktild meg V6ltlkozo r6sz6re,
amely tadalmazza a megrendel6 nev6t, cim6t, szervezet k6djet, UTK szdmdt, a
szolgdltatdsi id6szak megnevez6s6t, a kotb6r megnevez6s6t, elvdfi mutst6sz6m
6rteket' el6rt mutat6sz6m 6rteket, a kotb6r m6rtek6t, osszesit6s6l. Vdrllalkoz6 a
k6zhezv6teltcil sz6mitott 2 (kett6) munkanapon betul jogosult s6s kdteles a
SzolgdltatSsi szint jelent6ssel kapcsolatos eseteleges 6szrevete{eit, ldfog6sait

,

14.8
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megtenni. Megrendelo t6rgyhonap vonatkoz6s6ban fenn6l16 kdtb6r 6s k6rt6rit6si

igeny6rSl kotb6rsz5ml6t ellit ki es k0ld meg a V6llalkozo fel6.

Felek a f6lre6rt6sek elkerril6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jelen 14.8 pontban

foglaltak nem korl6tozzAk a Megrendelo azon jog6t, hogy a jelen Szez6d6s

alapj6n VSllalkozoval szemben fenn6ll6 ig6nyeit - ide6rtve az esetleges kotb6r 6s

k6rt6rit6si ig6nyeket is - besz6mit6ssal 6rv6nyesitse a V6llalkoz6val szemben,

annak jogszabSlyi felt6telei fennSll6sa eset6n.

15. Szen6d6s megszfrn6se

15.1 Felek meg6llapodnak, hogy a jelen szez6d6s annak lej6rtat megel6z6en - a jelen

Szez6d6s 15.5 pontj6ban foglalt elt6r6ssel - csak rendkivlili felmonddssal vagy a

Felek kcizds megegyez6s6vel vagy a Megrendel6 Ptk. 395. $-a szerinti el6ll6sdval

vagy a jelen Szez6d6s 6ltal kifejezetten lehet6v6 tett m6s m6don szUntethet6

meg.

15.2 Megrendel6 jogosult a jelen Szez6d6st a V6llalkoz6 s0lyos szez6d6sszeg6se

eset6n rend kivti I i fel monddssal megsztintetni ktilonosen ha :
a) a VSllalkoz6 a jelen Szez6d6s teljesit6s6nek megkezd6s6vel a jelen

Szez6d6s 13.1 pontj6ban foglaltak szerint meghatdrozott hatdrnaphoz
(Kezd6naphoz) k6pest 15 napot meghalad6 k6sedelembe esik; vagy

b) V6llalkoz6 teljesit6s6nek a hiv6skezel6s tekintet6ben a jelen Szez6d6s 2.
sz6m0 mell6klet6nek 4. pontja szerint menripontonk6nt szdmitott (mely

menUpontok felsorol6s6t a jelen Szezod6s 2. szAmfi mell6klet6nek 11.
pontja tarialmazza, azzal, hogy a jelen 15.2 b) alpont vonatkozdsdban
k0lon-kUl6n menUpontnak min6sUlnek a VIP kateg6ri6jri, az Ataleny-
k6rt6rit6s kateg6ri6j0 6s a Mozg6skorlStozottak utaz6si ig6ny6nek
bejelent6s6re szolg5lo telefonvonalra 6rkezett hiv5sok) napi szolg6ltatdsi
szintje a jelen szez6d6s 2. szAmu mell6klet6nek 4. pontja szerinti ir6nyado
minim6lis napi szolg6ltat5si szint(SltalSnos esetben a Norm6l kategori6j0
hivSsok kor6be tartoz6 menupont tekintet6ben 80 %, VIP kategoriaj0
hivdsok tekintet6ben 100%, Atal6ny-kart6rit6s kateg6riaj0 hiv6sok
tekintet6ben g0%, Rendkiviili Hiv6sszdm-noveked6ssel 6rintett nap eset6n
50 %) alatt marad bdrmely menUpont tekintet6ben bdrmely folyamatos 2
(ket) h6napos id6szakban legal6bb 7 (h60 alkalommal , azzal, hogy Felek a
f6lre6rt6sek elkeriil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jelen alpont
alkalmaz6sAban az elt6ro menUponthoz kapcsol6d6 hibas teljesit6ssel
6rintett alkalmak nem ad6dnak 6ssze, az elozoek szerinti 7 (heQ alkalom
el6r6s6t mindig azonos menupont tekintet6ben kell vizsgdlni;vagy

c) V6llalkoz6 teljesit6s6nek a hiv6skezel6s tekintet6ben a jelen szerz6d6s 2.
sz6m0 mell6klet6nek 4. pontja szerint men0pontonk6nt sz6mitott (mely

menUpontok felsorol6s6t a jelen Szez6d6s 2. szAmu mell6klet6nek 11.
pontja lartalmazza, azzal, hogy a jelen 15.2 c) alpont vonatkoz5s6ban
k0lon-kUl6n menUpontnak min6sUlnek a VIP kateg6ri6jri, az Ataleny-
k6rt6rit6s kateg6ri6j0 6s a Mozgdskorl5tozottak utazSsi ig6nydnek

/ *
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bejelent6s6re szolg6lo telefonvonalra 6rkezett hivdsok) riapi szolgaltatdsi
szintje legaldbb 10 %-kal alatta marad az ir6nyadoi minimdlis napi
szolg6ltatdsi szintnek (dltaldnos esetben a Normdl katlgoriair hivdsok
kcir6be tartoz6 menripont tekintet6ben g0 %, vlp tat*gori6jrl hivdsok
tekintet6ben 100o/o, Atardny-kdrt6rit6s kateg6ri6j0 rrivadok tekintet6ben
9oYo, Rendkivtili Hfvdsszdm-noveked6ssel 6rintett napii eset6n 50 %)
bdrmely menupont tekintet6ben bdrmery foryamatos a4 tr.eu h6napos
id6szakban legal6bb 5 (6t) alkalommal , azzal, hogy Fel{< a f6lre6rt6sek
efkerril6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jelen alpont alk4lmaz 6s6ban az
elt6r6 menuponthoz kapcsol6d6 hibds teljesit6ssel 6rintelt atkalmak nem
ad6dnak 6ssze, az el(5z6ek szerinti 5 (6t) alkalom eleres{ mindig azonos
mentipont tekintet6ben kell vizsg6lni; vagy ,l
vSllalkoz6 teljeslt6s6nek a hivdskezel6s tekintet6ben a jepn szez6d6s 2.
sz6m0 mell6klet6nek 4. pontja szerint menupontonkent $zdmftott (mely
menripontok felsorol6sdt a jelen szerz6d6s 2. sz6m0 n$ttertaenek 11.
pontja tartalmazza, azzal, hogy a jelen 15.2 d) alpont ionatkozdsdban
ktllon-kufdn menupontnak minrisulnek a Vlp kateg6ri6ii, az Ataleny-
kdrt6rit6s kateg6ridj0 6s a Mozgdskorl6tozottat< utaiasi ig6ny6nek
bejelent6s6re szolgdl6 telefonvonalra 6rkezett hivdsok) nfpi szolgdltat6si
szintje legalabb 20 %-kal alatta marad az ir6nyad6 $minimdlis napi
szolgSltatSsi szintnek (6ltal6nos esetben a Normdl kateDori6j0 hivdsok
kor6be tartozo menripont tekintet6ben g0 %, Vlp katq6ri6j0 hivdsok
tekintet6ben 10oo/o, Atal6ny-k6rt6rit6s kategori6j0 niv6s$k tekintet6ben
90o/o, Rendkivrili Hivdsszdm-noveked6ssel 6rintett nap fleseten s0 yo)
bdrmely mentipont tekintet6ben b6rmely folyamatos 2li(ke0 honapos
id6szakban legal6bb 3 (h5rom) alkalommal, azzal, hogy Felek a
f6lre6rt6sek elkerr.il6se 6rdek6ben rogzitik, hogy ai jelen alpont
alkalmaz6saban az elt6r6 menuponthoz kapcsol6do hiffis telesit6ssel
6rintett alkalmak nem ad6dnak 6ssze, az elozoek szeiiinti 3 (hdrom)
alkalom el6r6s6t mindig azonos menupont tekintet6ben kellllizsgdlni; vagy
vSllalkoz6 teljesit6s6nek a jelen szez6d6s 2. sz. meil6kte$nek g.4 pontja
alapj6n szdmitott t6rgyhavi szakmai 6s kommunikdcios *intje g0 %-os
szint alatt marad bdrmely folyamatos 6 (hat) honapos idcls{rrkbanllegal6bb
3 (hdrom) alkalommal;vagy l
v6llalkoz6 teljesit6s6nek a jelen szezrid6s 2. sz. mell6ktetbnek g.4 pontja
alapjSn szdmitott t6rgyhavi szakmai 6s kommunikdcios gintje g0 %-os
szint alatt marad bdrmely folyamatos 6 (hat) honapos idris4kban legal6bb
2 (kettrl) alkalommal; vagy

g) V6llalkoz6 teljesit6s6nek a jeten szez6d6s 2. sz. mell6kletlnek g.4 pontja
alapjSn szdmitott tdrgyhavi szakmai 6s kommunikdcios sgintle 70 %-os
szint alatt marad bdrmely folyamatos 6 (hat) honapos id6szFkban bgal6bb
1 (egy) alkalommat; vagy ,

h) az Elektronikus szolgdltatdsi adatb6zis uzembe helyez6sivel Vdllalkoz6
legalSbb 5 napos k6sederembe esik vagy az Elekhonikt$ szolg5ltatdsi
adatb6zisbol bdrmety 6(hat) h6napos idoszak atatt t6bb mht s (6t) napot

e)
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" t a ' *

6rintcien t6rt6nik helyre nem 6llfthat6 adatveszt6s); vagy



r)

@nnu'srRnr
,Call Center szolgdltatds nyrtjtuisa"

V6llalkoz6 jelen szezod6s 14.2.1-14.2.18. pontjaibol fakado kotb6rfizet6si

kotelezetts6ge 6s / vagy jelen Szez6desb6l fakad6 k6rt6rites fizet6si

kotelezetts6ge b5rmely 6(hat) honapos id6szak alatt meghaladja

a25.000.000 Ft-ot lOtmittiO forint); vagy

V6llalkozo a jelen Szez6d6s 18. fejezete szerinti Egyebbiztosit6k ny0jt5si

6s / vagy fenntart6si kotelezetts6g6t megszegi; vagy

V6llalkoz6 cs6dbe megy, vagy m6sk6ppen fizetesk6ptelenn6 v6lik, vagy

v6gelszSmol6sdt halArozza el. A jelen alpont rendelkez6sei szerint

V6llalkozo cs6dbe jutottnak min6sUl, ha cs6delj6r6s lefolytat6s6t maga

kezdem6nyezi, illetve fizet6sk6ptelennek min6sUl, vagy ha

fizet6sk6ptelens6g6t biros6g mondja ki, fuggetlenul a bir6s6gi hat6rozat

jogerej6t6l. V6llalkozo k6teles halad6ktalanul t6j6koztatni Megrendel6t,

amennyiben a jelen k) alpontban foglalt felt6tel bekovetkezik; vagy
jelen Szez6des 2. sz. mell6klet6nek 4. pontj6ban rogzitett, a l6tre nem jott,

meghi0sult besz6lget6sek darabsz6ma havi szinten a 20.000 (h0szezer)

darabsz6mot legalSbb 2 alkalommal el6ri, vagy meghaladja b6rmely 3

h6napos id6szak alatt; vagy
m) a V6llalkoz6 a Megrendel6 6s / vagy a MAV Zrt. Biztons6gi lgazgat6s6ga

jelen Szez6d6s 10.11 pontja szerinti ellenoz6si jog6t akad6lyozza vagy

azt megkis6rli 6s I vagy az ellenoz6s sor6n t6ves adatot, inform6ci6t

szolg6ltat vagy a tapasztalt hi6nyoss6got a Megrendel6 6s / vagy a MAV

Zrt. Biztons5gi lgazgat6s6ga 6ltal megadott hat6rid6re nem orvosolja.

1S.3 V6llalkoz6 jogosult a jelen Szez6d6st rendkivtili felmond6ssal megszUntetni,

amennyiben annak Ptk. szerinti felt6telei fenn6llnak, azzal, hogy a rendkivtili

felmond6s gyakorl6s5t megel6z6en - amennyiben a szez6d6sszeg6s orvosolhato
- a V6llalkoz6 ir6sban 6sszer( p6that6rrid6t k6teles a Megrendel6 r6sz6re

biztositani.

15.4 Megrendel6 a Kbt-ben foglaltaknak megfelel6en jogosult tov6bb6 a jelen

Szez6d6st felmond6ssal megsz0ntetni - ha sztiks6ges, olyan hat6rid6vel, amely

lehet6v6 teszi, hogy a jelen szez6d6s szerinti feladatok ell6t6s6rol gondoskodni

tudjon -, amennyiben

a) aYtillalkozo a Kbt. 125. S (4) bekezd6s a) pontjdban meghat5rozott kolts6geket
kiv6n elszSmolni, vagy arra kis6rletet tesz a Szez6d6s teljesit6s6vel

dsszeftigg6sben, vagy egy6b m6don megszegi a jelen Szez6d6s 9.11
pontj6ban foglalt kotelezetts6geit, vagy

b) a V6llalkoz6 a Kbt. 125. S (4) bekezd6s. b) pontjdban meghat6rozott
kotelezetts6geit vagy azok bdrmelyiket, nem vagy csak korl6tozottan teljesiti,

vagy azok bdrmelyik6nek teljesit6s6vel I (Nyolc) napot meghalado

k6sedelembe esik, vagy egy6b m6don megszegi a jelen Szez6d6s 9'12
pontjdban foglalt kotelezetts6geit, vagy

c) a Kbt. 125. S (5) bekezd6s a) vagy b) pontjdban meghat6rozott felt6telek

bdrmelyike bekovetkezik, azzal, hogy Felek rogzitik, hogy a Kbt. 125. S (5)

i )

k)
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bekezd6se alapjdn a Megrendel<i a jelen c) alpont szerinti$esetben a jelen
Szez6d6s felmondds6ra k6teles. 

,
i

15.5 Felek megdilapodnak, hogy Megrender6 jogosurt szabad $6s kizdroragos
m6rlegel6se alapj6n a jelen szerzod6st b6rmikor, irdsban so liiilencren) napos
felmond6si id6 mellett rendes felmond6ssal megszuntetni. Felt a f6lre6rtesek
elkertil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jeren 15.5 pont szerinti ren&s ferrnonddssal
kapcsolatban a V5llalkozo nem jogosult semmilyen ig6nyt Frvenyesiteni a
Megrendel6velszemben. i

15'6 Felek a f6lreert6sek elkerul6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jelen{Szerz6d6st jogi
szempontb6loszthataflannak minrisitik. ,

15.7
':

Felek meg6llapodnak, hogy Vdllalkozo a Szezod6s Megrendel6galtali rendkivuli
felmond6sa eset6n is kdteles a jelen Szez6d6sben r6gzftett kdtelezetts6geit a
felmondds k6zt6s6t6r sz6mitott 6 (hat) honapig, de regferjeb! a $zez6d6s
id6tartamdnak lejartaig, teljesiteni azzal, hogy Megrendel6 joglsult egyoldal0
nyilatkozat6val ezen felmond6s kcizl6s6t k6vet6 teljeslt6st6l Uarrlrifor ette1inteni
vagy annak id6tartam6t a jelen Szez6d6sben rcigzitett 6 hona$s id6tartamn5l
bdrmikor - akdr mlr a felmonddsban is - rovidebb id6tartamban mighatdrozni.

rl

Megrendel6 kiz6rolagos v6laszt6sa szerint jogosult a Szez6d6s atonnal hatdllyal
t6rt6n6rendkivt i | i fe|mond6sdraisaje|enSzez6d6sa|apj6n.

Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rogzftik tovdbb6, no$ 
" 

felmonddsi
id6tartam Megrendel6 6ltali lerdvidit6se vagy mell6z6se miatt V6llai<oz6 nem 6lhet
Megrendel6velszemben semmilyen k6vetel6ssel. j]

iFelek meg6llapodnak, hogy a szezcid6s b6rmely okb6l t6rt6n$ megszrin6s6t
kdvet6 30 napon betUt egymissal etsz6motnak. 

ii
1

Felek meg6llapodnak, hogy a Megrender6 turajdon5t k6pez6, is eseflegesen
V6llalkoz6 birtokdban l6v6 eszkdz6k, tdrgyak visszabocs6t6sdra vdratkoz6 elidr6s
r6szletes szab6lyaiban tdrt6n6 meg6llapodSs 6rdek6ben a Felek a iargyaasorat a
rendklvtili felmondds kozl6s6t kdvet6en haladEktalanul - ennek hi*ryaban a jelen
szez6d6s lejartat legal6bb 30 nappal megekiz6en - megkezdik egpndssal.

16. Jogvitdk rendezflse

i
A Megrendel6 6s a Vdllalkoz6 mindent megtesz annak 6rdek6bed, hogy a jelen
Szez6d6s alapj6n vagy azzal kapcsolatban kcizcittlik felme*:t6 narrity"n
n6zetelt6r6st vagy vit6t b6k6s fton rendezzenek.

Ha a Felek nem tudj6k vitdjukat v6glegesen rendezni a jelen szez6j6s 1o1 pontia
alapj6n, 0gy a Felek bdrmelyike a vitdt v6gleges megotddsra 

"= 
$taoUi formatis

a l i ,4 r , io .^  '  '+^11-^+ i^ .  I '

alapj6n, 0gy a Felek bdrmelyike a vitdt v6gleges megotddsra 
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A Megrendel6 6s a V6llalkoz6 kdzdtti vita eset6ben, a vit6t rendes bir6s6g 0tj6n

rendezik, melyre a magyar rendes birosdgok kizdr6lagos joghat6sdget kotik ki.

16.3 Felek meg6llapodnak, hogy jogvit6ikban a Megrendel6 6ltal k6szitett hang- illetue

videofelv6teleket kolcsonosen elfogadj6k bizonyit6kkdnl, azzal, hogy a hang-

illetve videofelv6tel a V6llalkozo 6ltal megd6nthet6 bizonyit6k.

17. Ad6k, illet6kek 6s devizdk v6ltoz6sa

17.1 Az adok - ide nem 6rtve a Megrendel6 6ltal fizetendo Sth6ritott 5ltal6nos forgalmi

adot -, esetleges v6mok 6s illet6kek visel6se V6llalkoz6 6ltal tort6nik. Erre

tekintettel ezen k6lts6gek hat6s6gok, illetve harmadik szem6lyek fel6 tdrten6

megfizet6se V6llalkoz6 kotelezetts6ge.

1T.2 A Szez6d6s rendelkez6sei - ide6rtve kulonosen, de nem kizirolag a V6llalkoz6i

dijat - modosit5s6nak k6r6s6re nem adhat okot, ha valamely ad6kulcs no vagy

cs6kken, 0j v6m kerUl bevezet6sre, egy adofajta megsz0nik, vagy b6rmilyen

v6ltoz6s tort6nik bdrmely ad6fajta 6rtelmez6s6ben vagy alkalmaz6sdban a jelen

Szez6d6s teljesit6se sor6n, amelyet a V1llalkozora, alv6llalkoz6i6ra vagy

alkalmazottaikra kivetettek vagy kivetnek a jelen Szez6d6s teljesit6s6vel

kapcsolatosan.

1T.3 Szez6d6 felek meg6llapodnak, hogy egyik F6l sem jogosult a jelen Szez6d6s

felt6teleinek m6dositSsdt k6rni b6rmely devizadrfolyam v6ltoz{s6ra hivatkoz6ssal,

a Felek az flrfolyamvdltoz6s kock6zat6t maguk kotelesek viselni.

18. Egy6b Biztosibk

18 .1

18.2

18 .3

Felek rdgzitik, hogy a VSllalkoz6 a jelen Szez6d6s al6fr6s5val egyidejfileg

k6teles Megrendel6 r6sz6re 5O.O0O.OO0,- Ft-nak (azaz 6Menmilli6 magyar forint)

megfelel6 Osszegfi Egy6b Biztosit6kot ny0jtani.

Felek rdgzitik, hogy a V6llalkoz6 a fenti 18.1 pontban meghatArozott m6rt6kfi

Egy6b Biztosit6kot a jelen Szez6d6s 18.6 18.8 pontjainak megfelelS

afkalmaz6sdlal ak6r bankgarancia, ak6r 6vad6k, ak6r biztosft6si szez6d6s

alapj6n ki6llitott k6szfizet6 kezess6gv6llal6st tartalmazo k6telezv6ny form6j6ban
jogosult ny0jtani v6laszt6sa szerint.

Az Egy6b Biztosft6k csak a Megrendel6 b6rminemfi olyan ig6nyeinek

kompenz6l6s6ra vehet6 ig6nybe, amelyek a V6llalkoz6 a jelen Szez6d6sb6l ered6

kotelezetts6geinek elmulaszt6s5b6l sz6rmaznak. A Megrendelo jogosult az Egy6b

Biztosit6k terh6re 6rv6nyesiteni minden, a V6llalkozoval szembeni jogszerfi

ig6ny6t - ide6rtve, de nem kiz6r6lag: k6tb6r, k6rt6rit6s, a Megrendel6 6ltal a

V6llalkoz6 helyett viselt kdlts6gek, esetleges el6leg visszafizet6s6nek V6llalkozo

6ltali elmulaszt6sa, stb., azzal, hogy az Egyeb Biztosit6k a Szez6d6s
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teljesit6s6nek elmaraddsdval kapcsolatos ig6nyek vonatkozdsdlan legfeljebb aKbt' 126' $ (2) bekezd6s6ben, mig a szez6d6s hibds tetjesit6spvet kJpcsotatosj6tdll6si 6s szavatossSgi ig6nyek vonatkozds6ban tegtetjeuo u lxu,. iiu. S falbekezd6s6ben meghatarozott mertekig vehetci igenybe a rvtegrenoero lrtri

18'4 Felek megSllapodnak, hogy Megrendel6 mindaddig nem koteles a felen $zez6dest
aliirni 6s / vagy a jelen Szerz6d6s alapjdn fenn6llo kdtelezett{egeit letjesiteni,
amig a Vdllalkoz6 az Egy6b Biztosit6k ny0jt6s6ra vonatkozo titJtezettseg6nek
nem tesz szez6d6sszerfien eleget. I

Felek a f6lre6rt6sek elkerul6se 6rdek6ben rdgzitik, hogy a{ Megrendel6 a
V6llalkozoval szembeni ig6nyet az Egy6b Biztosit6k igeny;vetbte ieilett 6s /
vagy helyett - annak jogszab6lyi felt6telei fenndllSsa eset6n - ia Vdlalk ozoval
szemben fennSllo fizet6si kotelezetts6geivel szembeni beszdmlt6g utjdn 6s I vagy
a jogszabSlyok 6s I vagy a jelen Szez6d6s 6ltat tehet6ve tettiim6s rn6don is
6rv6nyesitheti. Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se v6gett rdgzitik, hory a Megrendelo
jelen 18.5 pontban biztositott jog5nak gyakorl6sa nem eredmeny{zhet vZltatxozo
olda15n k6tszeres fizet6si kotelezetts6get. A besz6mitds i$enybevetelevel
kiel6gitett Megrendel6i ig6nyeket a brutt6 elszdmol6s etve atapjarjkel figyetembe
venni a Megrendel6i fizet6sekhez kapcsolodo rendelkez6sek 6rt6kd6s6n6l.

Amennyiben a V6llalkoz6 az Egyeb Biztosit6kot bankgarancia fortnajaban ny6jtja
(a tov6bbiakban: ,,Egy6b garancia"), 0gy az Egy6b garancia voriatkoz6s anai' a
jelen 18'6 pontban foglalt rendelkez6seket is alkalmazni kell a jeler{ 1g. pont egy6b
rendelkez6seinek alkalmaz6sdn t0l: i

18 .5

18 .6

18 .6 .1 A visszavonhatatlan, felt6tel n6lkrili 6s azonnali Egyeb garan{dt a v6llalkoz6
a Megrendel6 sz6mdra elfogadhato, az Eur6pai Uni6baniiszekhellyel 6s
Magyarorsz5gon legal6bb fi6kteleppel rendelkezci bankkal kdteles tiailittatni
a jelen Szez6d6s 1la. sz. mell6kletdben rdgzitett minta sziirint. Szez6d6
felek rogzitik, hogy az Egy6b garanci6t kibocsdto bank Megrdndelo sz6m6ra
abban az esetben elfogadhat6, ha standard & poor's-n6l lpgaldbb BB+/B
besorol6ssal vagy a Moody's-ndl legatdbb Baa3ip-3 vagy a r{itcnnatings-net
fegal6bb BBB-/F3 besoroldssal rendelkezik az garancia
kibocs6t6s6nak 6s I vagy kicser6l6s6nek 6s I vagy
id6pontj6ban megfelekien. Amennyiben az Egy6b garanci6t t6 bank
minrisit6se az Egy6b garancia 6rv6nyess6gi idcitartama 0gy v6ltozik,
hogy a min6sit6s nem 6ri el az el6z6ekben meghat6rozottnsziniet, 0gy a
v6llalkozo koteles halad6ktalanul - de legkes6bb a lemin6si sz5mltott
15 napon behll - az Egyeb garancidt olyan mdsik kibocsdttatni.
amely az el6z6ekben meghat6rozott minrisit6seknek megietet. Felek a
f6lre6rt6sek elkeriit6se 6rdek6ben rdgzitik, hogy a bank rp Megrendelcl
sz{mflra mdr abban az esetben elfogadhat6 , ha az elcizriek{en hivatkozott
min6sft6k b6rmelyik6n6l el6ri az elozlekben rogzitett vonatkdz6 besoroldst.
Az Egy6b garancidra a magyar jog irdnyado. Az Egy6b ga$ancidbor vagy
azzal dsszefugg6sben, annak megszeg6s6ver, niagszufr6sever,

,
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6rv6nyess6g6vel vagy 6rtelmez6s6vel kapcsolatban keletkez6 b6rmely

jogvita tekintet6ben a Felek al5vetik magukat a magyar rendes birosdgok

kiz6rolagos joghatos6g6nak.

18.6.2 Felek rdgzitik, hogy az Egy6b garanci6nak a jelen Szezod6s teljes

id6tartam6t le kell fednie,figyelemmel a jelen Szez6d6s 18.6.3 pontj6ban

foglaltakra is.

Felek a f6lre6rt6sek elkeriil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a V6llalkozo koteles

az Egy6b garanci6t megfelel6en meghosszabbitani 6s / vagy megfelelo [j

Egy6b garanci6val kicserdlni - legal6bb a jelen Szez6d6s id6tartam6nak

v6g6ig, figyelemmel a jelen Szez6d6s 18.6.3 pontjAban foglaltakra is -,

amennyiben a Megrendel6 el a jelen Szez6d6s 13.2 pontj6ban biztosltott, a

Szez6d6s meghosszabbit6s6ra vonatkoz6 jog6val.

Felek meg6llapodnak, hogy - hacsak a jelen szezod6s 18.6.1 pontja

kifejezetten eltEroen nem rendelkezik - a jelen Szezod6s szerinti

meghosszabbit6snak 6s / vagy kicser6l6snek a V6llalkozo legk6s6bb a

Megrendel6n6l l6v6 Egyeb garancia lej6rt6t 15 nappal megeloz6en k6teles

eleget tenni 6s Megrendel6 r6sz6re a meghosszabbitott 6s / vagy 0j Egyeb
garanciSt Stadni.

Felek megSllapodnak, hogy Megrendel6 a kor6bbi Egyeb garanci6t - a jelen

Szez6d6s 18.6.3 pontja szerinti felt6tel bek6vetkezt6t megel6z6en -

kizflr6lag abban az esetben koteles visszaadni V6llalkozo resz6re, ha azt

megel6z6en a V6llalkoz6 az Egy6b garancia meghosszabbit6s6ra 6s / vagy

kicser6l6s6re vonatkozo kdtelezetts6g6nek szez6d6sszertien eleg et tett.

Amennyiben a V6llalkoz6 elmulastja a meghosszabbitott 6s / vagy 0j Egy6b
garancia Megrendelo r6sz6re tort6n6 hat5rid6ben t6rt6n6 6tad6s6t 6s / vagy a
jelen Szez6d6s alapj6n fenn6ll6 egy6b kicser6l6si kdtelezetts6g6nek nem

tesz eleget hat6rid6n belUl, rigy Megrendel6 jogosult az Egy6b garancia teljes

osszeg6t lehivni 6s azt a tovdbbiakban 18.6.3 pontban rogzitett felt6tel
bekovetkez6s6ig ovad6kk6nt kezelni. Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se
6rdek6ben rdgzftik, hogy a Megrendel6 nem kdteles az ovad6kot kamatoz6
bet6tk6nt lekotni vagy azzal mds hasonl6 p6nzUgyi mfiveletet v6gezni.
Megrendel6 a V6llalkozonak az 6vad6k dsszege ut6n kamatot nem fizet 6s a
Megrendel6t semmilyen felel6ss6g nem terheli az 6vad6kot kezel6
p6nzi nt6zet cselekedetei6rt 6s I v agy esetleges fizet6sk6ptelens6g66rt.

18.6.3 Megrendel6 az Egy6b garanci6t att6l a napt6l sz6mitott 30 (harminc) napon
belul szabaditja fel krilon nyilatkozatitval 6s kiildi vissza, amikor a jelen

Szez6d6s megsz(nt 6s V6llalkozo a Szerzod6sben v6llalt kdtelezetts6geinek
eleget tett 6s I vagy amikor a V6llalkoz6 az Egyeb garancia 6sszeg6t a jelen

18 pontban meghat6rozott m6s biztosit6k form6j6ban el6zetesen Megrendel6
rendelkez6s6 re bocs6totta.

i
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18'7 Amennyiben a Vdllalkozo az Egyeb Biztositdkot r6szben vagy eg6szben 6vad6k
formdjdban ny0jtja (a tovdbbiakban: Egyeb 6vadek), 0gy az iegyeb ovad6k
vonatkozSs'ban a jeren 1g.7 pontban fogrart renderkez6s"r,"t ir rrk]rmazni ket ajelen 18 pont egy6b rendelkez6seinek alkalmaz6sdn t0r: rl

18.7.1

18.7.2

't

v6llalkoz6 az Egy6b ovad6k osszeg6t a Megrend elo Az MKB Bank zrt-n6l
vezetett 1 0300002-1 0359 1 7 s-49o2oo 19 sz6 m0 ba nksz6m rdj5h kotebs ret6tbe
helyezni, 6s a visszavonhataflan 6tutal6s megtort6nt6t ii es V6llalkoz6
banksz6ml6jAnak ellzoek szerinti megterhel6s6t igazolo teljel bizonyit6 erej(
banki igazol6st kdteles 6tadni Megrendet6 r6sz6re. 

I
l

Felek a f6lre6rt6sek elkerul6se 6rdek6ben rdgzitik, hogy a Megrendel6 nem
koteles az Egy6b ovad6kot kamatoz6 bet6tkent lekotni vagy azzal m6s
hasonl6 p6nzugyi mtiveletet v6gezni. Megrendelo a V6llalkotrotnak az Egyeb
Ovadek osszege utdn kamatot nem fizet.

'18'7 '3 Megrendel6 az Egy6b Ovad6kot - illetue annak ig6nybe nem vltt r6sz6t - attol
a napt6l szSmitott 30 (harminc) napon behil fizeti vissza Vallfkozo r6sz6re a
V6llalkoz6 5ltal ir6sban megjeldlt banksz6ml6ra tort6n6 dtutalls ftjfir, amikor
a jelen Szez6d6s megsztint 6s V6llalkozo a Szezdd6sben v6llalt
kotelezetts6geinek eleget tett 6s I vagy amikor a Vdllatkozo a{ Egyeb Ovad6k
osszeg6t a jelen 18. pontban meghatSrozott mds biztosifek famdjaban
el6zetesen Megrendel6 rendelkez6s6re bocs6totta. j

'l

18.7 '4 Felek megSllapodnak, hogy a Megrendel6t semmilyen felel6s*6g nem terheli
az Ovad6kot kezel6 p6nzint6zet cselekedetei6rt 6s I Ggy esegeges
fizet6sk6ptelens6g66rt.

l

18'8 Amennyiben a VSllalkozo azEgylb Biztosit6kot r6szben vagy eg6sgben biztositdsi
szez6d6s alapj6n ki6llitott k6szfizetri kezess6gv6llal6st tartalmato kdlelezv6ny
form6j6ban ny0jtja (a tovdbbiakban: Egyeb Koterezv6ny), upy a4 Egy6b
Kotelezv6ny vonatkozdsdban a jelen 18.8 pontban foglalt rendelkezdseket is
alkalmazni kell a jelen 18 pont egy6b rendelkez6seinek alkalmazdsfrr tul:

18 .8 .1 A visszavonhatatlan, felt6ter n6lkrili 6s azonnali Egy6b (otelezvenyt a
V6llalkoz6 a Megrendel6 sz6m6ra elfogadhato, az Eu{opai Uni6ban
sz6khellyel 6s Magyarorsz6gon legal6bb fi6kteleppel rendelk{-6 biztosit6val
koteles ki6lllttatni a jelen szeztid6s 1tb. sz. melt6klet6ben h6gzitett minta
szerint. szez6dri felek rcigzitik, hogy az Egyeb Kdtelezvlnyt llibocsat6
biztosit6 Megrendelo sz6m6ra abban az esetben elfogadhat6,ha a Etandard

/tl^?
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6rv6nyess6gi id6tartama alatt 0gy v6ltozik, hogy a min6sit6s nem 6ri el az

el6z6ekben meghat6rozott szintet, fgy a V6llalkoz6 k6teles halad6ktalanul -

de legk6s6bb a lemin6slt6st6l sz6mitott 15 napon belUl az Egyeb

Kotelezv6nyt olyan m6sik biztositoval kibocs6ttatni, amely az el6z6ekben

meghat6rozott min6sit6seknek megfelel. Felek a f6lre6rt6sek elkeriil6se

6rdek6ben r6gzitik, hogy a biztosito a Megrendelo sz6m6ra m6r abban az

esetben elfogadhat6, ha az eloz6ekben hivatkozott min6sit6k b6rmelyik6n6l

el6ri az el6zoekben rdgzitett vonatkoz6 besorol5st. Az Egy6b K6telezv6nyre a
magyar icg ir6nyado. Az Egyeb Kdtelezv6nyb6l vagy azzal dsszefUgg6sben,

annak megszeg6s6vel, megszfi n6s6vel, 6rv6nyess6g6vel vagy 6rtelmez6s6vel
kapcsolatban keletkez6 bdrmely jogvita tekintet6ben a Felek aldvetik magukat
a magyar rendes biros6gok kizd16lagos joghat6sdgSnak.

18.8.2 Felek a f6lre6rt6sek elkertil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy az Egyeb
Kdtelezv6nyben v6llalt k6szfizet6 kezess6get 0gy kell 6rteni, ahogy azt a Ptk.
274. S (2) bekezdese szab6lyozza, azzal, hogy az Egyeb Kotelezv6nyt kiallito
k6szfizet6 kezes a Ptk.273. S (1) bekezd6s6ben foglaltakt6l elt6r6en nem
6rv6nyesitheti azokat a kifog6sokat, amelyeket a Vdllalkoz6 6rvdnyesithet a
Megrendel6vel szemben, 6s saj6t, Megrendelovel szembeni, egy6b
jogviszony(ok)b6l sz6rmaz6 ig6nyeit sem jogosult besz6mitani a
Meg rendel6vel szemben.

18.8.3 Felek rdgzitik, hogy az Egylb Kotelezv6nynek a jelen Szez6d6s teljes
id6tartam5t le kell fednie figyelemmel a jelen Szerz6d6s 18.8.4 pontj6ban
foglaltakra is.

Felek a f6lre6rt6sek elkerril6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a VSllalkoz6 koteles
az Egy6b K6telezv6nyt megfelel6en meghosszabbltani 6s / vagy megfelel6 0j
Egy6b Kotelezv6nnyel kicser6lni - legal5bb a jelen Szez6d6s id6tartam6nak
v6g6ig, figyelemmel a jelen Szez6d6s 18.8.4 pontj6ban foglaltakra is -,

amennyiben a Megrendel6 6l a jelen Szerz6d6s 13.2 pontj6ban biztositott, a
Szez6d6s meghosszabbit6sdra vonatkoz6 jog6val.

Felek meg6llapodnak, hogy - hacsak a jelen Szez6d6s 18.8.1 pontja

kifejezetten elt6r6en nem rendelkezik - a jelen Szez6d6s szerinti
meghosszabbit6snak 6s / vagy kicser6l6snek a VSllalkoz6 legk6sobb a
Megrendel6n6l l6v6 Egyeb Kcitelezv6ny lej6rt6t 15 nappal megel6z6en kciteles
eleget tenni 6s Megrendel6 r6sz6re a meghosszabbitott 6s / vagy 0j Egyeb
Kotelezv6nyt Stadni.

Felek meg6llapodnak, hogy Megrendel6 a kor6bbi Egy6b Kcitelezv6nyt - a
jelen Szez6d6s 18.8.4 pontja szerinti felt6tel bekdvetkezt6t megel6zoen -

kiz6r6lag abban az esetben koteles visszaadni VSllalkozo r6sz6re, ha aA
megel6z6en a VSllalkozo az Egyeb Kotelezv6ny meghosszabbitdsdra 6s i
vagy kicser6l6s6re vonatkoz6 kdtelezetts6g6nek szez6d6sszerrien eleget tett.

lr



@ufrusrnnr
,Call Center szolgdltatds nyrtjtuisa,,

Amennyiben a Vdllalkoz6 elmulasztla a meghosszabbitott esf vagy 0j Egyeb
K6telezv6ny Megrendel6 r6sz6re t6rt6n6 hat6ridrlben t6rt6n$ 6tad6s6t 6s /
vagy a jelen Szezodes alapj6n fenn6ll6 egy6b kicser6l6si k{telezetts6g6nek
nem tesz eleget hat6ridcin berur, rigy Megrendero jog$urt az Egyeb
Kotelezv6ny teljes osszeg6t lehivni 6s azt a tovdbbiatnan$te.e.4 pontban
rogzitett felt6tel bekovetkez6s6ig 6vadekk6nt kezelni. Feled a fdre6rt6sek
elkerul6se 6rdek6ben rdgzitik, hogy a Megrender6 nem kotebs az 6vad6kot
kamatozo bet6tk6nt lekdtni vagy azzal m6s hasonlo pen{iigyi mriveletet
v6gezni. Megrendel6 a V5llalkozonak az ovad6k osszege ut{n kamatot nem
fizet 6s a Megrendel6t semmilyen feleloss6g nem terheli az {vadekot kezel6
p6nzint6zet cselekedeteiert 6s / vagy esetleges fizet6sk6pteten$egeert.

l
18.8'4 Megrendelo az Egy6b Kdtelezv6nyt att6l a napt6l sz6mitott 30 fiarminc) napon

beltil szabaditja fel krilon nyilatkozat6val es krildi vissza, hmikor a jelen
Szez6d6s megsz0nt 6s V6llalkoz6 a Szez6d6sben vdllalt ko{elezettsegeinek
eleget tett 6s / vagy amikor a VAllalkoz6 az Egy6b Kotetezvpny osszeg6t a
jelen 18. pontban meghat6rozott mds biztosit6k form6j6[an el6zetesen
Megrendelci rendelkez6s6re bocs6totta.

18.9 Felek a f6lre6rt6sek elkerul6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a Bi{ositekok, azok
osszege 6s / vagy azok ig6nybev6tel6nek felt6telei semmilyen tlkinteben nem
korlatozzak Vdt ta lkoz6 jeren szez6d6s a ta pjan fen nd I 16 fete t6ss6o ei.

il
19. Konzorcium i

19.1 Amennyiben a V6llalkoz6 konzorcium, minden tag felel6s a
6sMegrendel6 fel6 a szez6d6sb6l fakado kcitelezetts6gek

vezet6k6nt a Magyar Telekom Nyrt.t jelolik meg, amely a konzo kdtelez6
hatSskorrel j5r el. A konzorcium alapszabiilya - mely a jelen
mell6klet6t k6pezi - nem v6ltozhat a Megrendel6 elcizetes
n6lkril. A konzorcium alapszabdly5nak az Elj5rdsban

egyet6rt6se
k mellett

tartalmaznia kell, hogy a konzorcium vezet6je a konzorciumii! tagok milyen
hozzfli{rul6sa mellett v5llalhat tov6bbi p6nzugyi 6s egy6b kotelezetft6geket, illetve
a konzorcium vezetdj6nek megv6ltoztat6s6ra vonatkoz6 elj6rhsi rendet. A
konzorciumban l6v<i c6gek egyetemlegesen felel6sek 6s jogosultak.il

)
19'2 A Magyar Telekom Nyrt. a konzorcium vezet6jek6nt vesz 6t 6s ad fti a SzezoOes

alapj6n minden dokumentumot (az Egyeb garancia 6s I u*y az Egy6b
Kotelezv6ny kiv6tel6vel) a Vdllalkozo nev6ben. A konzorcium bi{osftja, hogy a
konzorcium nev6ben kiadott 6s tovdbbitott valamennyi dokumentfm mggfelel a
vonatkoz6 magyar jogszabdlyoknak 6s rendelkez6seknek.

Amennyiben a V6llalkoz6 nem konzorciumi form6ban terjesztette el{ aj6nlat6t, rigy
a jelen Szez6d6s 19.1 - 19.2 pontja nem alkalmazand6. i

l+
i
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20.K6rtalanit6s

20.1 V6llalkozonak - a fentieken t0l is - a jelen Szez6d6s 20.2 pontlitnak megfelel6en

k6rtalanitania kell 6s meg kell 6vnia a Megrendel6t, alkalmazottait 6s tisztviseloit,

illetve berl6it minden pertol, cselekm6nyt6l vagy igazgat6si elj6r6stol, perbeli

keresett6l, k6vetel6st6l, vesztes6gt6l, kertol, k6lts6gvisel6stol 6s kiad6st6l, b6rmely

term6szetri is az ide6rtve kUldn6sen de nem kiz6rolag a k6telez6

eg6szs6gbiztosit6s ell6t6sairol sz6lo 1997. evi LXXX|ll. torv6ny 68. $-a alapj6n

keletkez6 kdtelezetts6geket is -, bele6rtve tigyv6di dijakat 6s kolts6geket is,

amelyeket a Megrendel6 elszenvedett , 6s/vagy kifizetni k6nyszerUlt harmadik

szemdlyek r1szbre a V6llalkoz6 tev6kenys6g6vel, illetve a V6llalkoz6nak a

Szez6d6s alapj6n tdrt6n6 elj6r6s6val 6sszefUgg6 vagy abb6l ered6 kdvetel6seik
miatt.

2O.2 Ha a Megrendel6 ellen b6rmely, a jelen Szez6d6s 20.1. alpontj6ban felsorolt

eljdr5st meginditanak vagy keresetet nyrijtanak be, a Megrendel6 err6l azonnal -

de nem k6s6bb mint 15 napon belUl - 6rtesit6st krild a V6llalkoz6nak, 6s a
VSllalkoz6 saj6t k6lts6g6n 6s a Megrendel6 nev6ben 6s/vagy meghatalmazflsa
alapjdn eljdrdst kezdem6nyezhet vagy keresetet ny0jthat be vagy v6dekezhet 6s
tdrgyalhat ilyen elj6rdsok 6s keresetek rendez6se 6rdek6ben.

20.3 Ha a V6llalkoz6 nem 6rtesiti a Megrendel6t i[en 6rtesit6s k6zhezv6tel6t6l
sz5mitua 15 (tizenot) napon belul arrol, hogy sz6nd6k5ban 6ll eljSr6st
kezdem6nyezni, vagy kereset beadni vagy v6dekezni, akkor a Megrendel6 jogosult

ezen elj6r6sokat sajdt maga meginditani.

20.4 A Megrendel6 a V6llalkoz6 k6r6s6re meg kell adjon minden lehets6ges 6s 6sszer0
segits6get a VSllalkoz6nak ilyen elj6r6s kezdem6nyez6s6re 6s kereset
benyujt6sra, 6s a V6llalkoz6 koteles megt6rfteni Megrendel6 felhiv6s6t6l sz6mftott
8 (nyolc) napon beltil az osszes felmertilt kolts6get, mely a Megrendel6n6l
keletkezik ezzel kapcsolatban.

21. lr6nyad6 jog 6s nyelv

21 .1 Jelen Szez6d6sre, az abb6l ered6 vagy azzal 6sszefUgg6 b6rmely
v6lem6nykulonbs6gre, ig6nyre, jogvitSra, 6rtelmez6si vit6ra (bele6rtve a szez6d6s
6rv6nyess6g6nek k6rdes6t is) a magyar jog rendelkez6sei az ir{nyad6k, ide nem
6rtve a kollizi6s jogi rendelkez6seket. Az Egyesi.ilt Nemzetek Szervezete Aruk
Nemzetkozi Kereskedelm6re vonatkoz6 Szez6d6sek Konvenci6ja nem
alkalmazando.

I

21.2 Felek rogzitik, hogy a jelen Szez6d6s magyar nyelven k6szUlt.
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22. Szen6d6sm6dosit6s

A jelen Szezod6s m6dosit6sa vagy mds megv6ltoztat6sa ilkkor tekintheto
hat6lyosnak 6s 6rv6nyben l6v6nek, ha irdsba foglalva tartalma*a a modosit5s
idej6t, a jelen szerz6d6sre vat6 hivatkozdst 6s mindegyik fet megiiatatmazottjanak
aldirdsdt.

;i

132, $-aban foglalt

23. Titoktartds

23.1 A V6llalkoz6 6s a Megrendel6 titoktart6sra kdtelezett, 6s a m6sik fet irasO" foglalt
egyet6rt6se n6lktil nem adhat dt b6rmely harmadik szem6ly resiere semmityen
dokumentumot, adatot vagy m6s inform6ciot, amelyet kozveflenul$ vagy kozvefue
kapott a m6sik felt6l a jelen Szezcid6ssel kapcsolatosan, ak6r i Meg6llapod6s
megkdt6s6t megel6z6en, ak6r a szez6d6s id6tartama alatt vagy megszrin6se
ut5n, hacsak a jelen szez6d6sben nincs m5shogy meghat6rozva. i:

Fuggetlenul a fentiekt6l a V6ltatkoz6 jogosutt alv6ltatkfoj6nak azon
dokumentumokat, adatokat 6s mds informdciokat dtadni, ! ametyeket a
Megrendel6t6l kapott - amelyek szem6lyes adat kezel6shez nem
a jelen szez6d6s 6. sz. mell6klet6ben meghat6rozottak szerin!,$de csak olyan
m6rt6kig, ami az alv1llalkoz6 szerz6d6s szerinti teljesit6s6hez
esetben a V6llalkoz6 az ilyen alv6llalkozotol koteles bizalmas

s6ges, mely

22.1

22.2 Felek rdgzitik, hogy szez6d6sm6dosit6sra kizarotag a Kbt.
felt6telek szerint kertilhet sor.

megkdvetelni, megegyez6en azzal, ahogy a V6llalkoz6 erre
Szez6d6s szerint.

v6llal6sSt
kdteletve van a jelen

jl

I
23'2 A titoktartSsi kotelezetts6g nem vonatkozik arra az esetre 

"s 
u=ori informdci6kra,

melyek kiadSs6ra jogszab6ly vagy kotelez6 hatos5gi dont6s kdelezi valamely
Felet. A Szez6d6 f6l fenti alpontokban meghat6rozott kotelezetts6{e nem terjed ki
azon inform6ci6kra:

(a) melyeket a Megrendel6 vagy a V6llalkozo k6teles megosftani a bankkal
vagy m6s, a Meg6llapodds finanszirozlsAban esefleg{sen dsztvevo
p6nzrigyi int6zm6nnyel; ,i

(b) mely most vagy ezt k6vet6en k0zismertt6 vdtik rigy,
valamely F6l titoktartds6t s6rten6,

an6lk{il, hogy

(c) amelyr6l bizonyithat6, hogy a szerz6dci fel ismerte a tisktartdsi korbe
von6sakor 6s kor6bban k6zveflenUl vagy kozvetve nemta masik f6ltcjl
jutott tudomds6ra ; vagy

(d) amely egy6bk6nt jog szerint v6lik el6rhet6ve a szez6dci fU sz6rn6ra egy
harmadik f6lt6l, aki nem kdtelezett titoktart6sra ,i

A jelen 23. pont szerinti kovetelm6nyek semmik6ppen sem a Feleket a

L+

23.3
jelen Szezodesb6l ered6 jogaik birosdg el6tt t6rten6

42ry
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29.4 Hacsak valamely jogszab6ly kdtelezo jelleggel elt6roen nem rendelkezik, a

Szez6d6s jelen 23. pont szerinti k6vetelm6nyei 6rv6nyben maradnak a Szezod6s

teljesUl6sekor vagy ha azbArmely okb6l megsztinik'

23.5 Felek rogzitik tov6bb5, hogy a jelen 23. fejezet alkalmazdsa sordn a jelen

Szez6d6s 6. sz. Inform6ciov6delmi eloir6sok cim0 fejezet6nek szab6lyaira is

figyelemmel kell lenni.

24. Atruhdzds

24.1 A V5llalkoz6 nem ruh6zhatja 6t, sem r6szben, sem eg6szben a jelen Szez6d6s

alapj5n fenn6ll6 kotelezetts6geit, illetve jogait, kiv6ve, ha ahhoz a Megrendelo

el6zetesen, ir6sbeli hozzdj1rulAs6t adja 6s az 6truh6z6s jogszab6lyi felt6telei

fenndllnak. Felek a f6lre6rt6sek elker0l6se 6rdek6ben kifejezetten rogzitik, hogy a

Megrendel6vel szembeni bdrmilyen k6vetel6s engedm6nyez6se (ide 6rtve annak
faktor6lSs6t is), illetve b6rmilyen, a Megrendel6vel szembeni kdvetel6sen z6logjog
alapit6sa csak a Megrendel6 el6zetes ir6sos j6v6hagy6s6val lehets6ges.

24.2 A fenti 24J pontban foglaltakt6l elt6r6en YAllalkoz6 m6r most hozzfiArulls6t adja
ahhoz, hogy - felt6ve, hogy annak jogszab6lyi felt6telei fenn6llnak - a Megrendel6
a jelen Szez6d6sb6l fakad6 jogait harmadik szem6ly r6sz6re engedm6nyezze 6s
a Megrendel6 kotelezetts6geit ugyanezen harmadik szem6ly 6tvdllalja (azaz

Megrendelci szez6d6sbeli poziciq1ba harmadik szem6ly l6pjen). Vdllalkoz6
v6llalja, hogy a Megrendel6 ezirAnyf ir6sbeli megkeres6se eset6n az el6zoektol
fiiggetleniil is minden sziiks6ges nyilatkozatot, int6zked6st halad6ktalanul - de
legk6s6bb a megkeres6st6l sz6mitott 5 munkanapon belUl - megtesz annak
6rdek6ben, hogy a Megrendel6 oldal6n a jogalanycsere b6rmely fennakad6s 6s /
vagy sziiks6gtelen k6sedelem nelktil megtort6nhessen.

25. Joglemondds

25.1 Szez6d6 felek rdgzitik, hogy a Szez6d6 feleket megillet6 b6rmely jog

6rv6nyesit6s6nek elmulaszt6sa, a jog nem gyakorl6sa nem min6sUl jogrol valo
lemond6snak.

25.2 Valamely Szez6d6 f6ljogair6l, felhatalmaz6s6r6l vagy ig6ny6rv6nyesit6s6r6l valo
lemond6s ir6sban, d6tummal 6s az adott F6l kepvisel6j6nek al6ir6s6val ell5tva
6rv6nyes, meghat6rozva a lemond6sra kerU16 jogot 6s annak terjedelm6t.

26. Elkii liinithet6s6g / Rdszleges 6ru6nytelen s6g

26.1 Amennyiben a jelen Szez6d6s b6rmely rendelkez6se vagy a rendelkez6s b6rmely
r6sze 6rvdnytelennek vagy v6gre nem hajthat6nak min6sUl, a jelen Szez6d6s
visszamarad6 rendelkez6sei 6s a rendelkez6s visszamarado r6szei tov5bbra is
teljes m6rt6kben 6rv6nyesek 6s hat6lyosak maradnak.

iln



Ha a jelen szez6d6s b6rmely rendelkez6se vagy annak ibdrmely r6sze
6rv6nytelennek vagy v6gre nem hajthat6nak min6stil, a Felek kotplesek megtenni
minden int6zked6st 6s cselekm6nyt, abb6l a c6lbol, hogy a tetieto legnagyobb
mert6kig el6rjek ugyanazt a gazdasilgi-p6nzrigyi hatdst 6s/vagl megvalosits6k
ugyanazt a c6lt, amit az 6rv6nytelen vagy v6gre nem hajthato rdndelkez6s vagy
annak vonatkozo r6sze el6rni 6s/vagy megval6sitani kivdnt.

27. Cimek

27.1 Felek rclgzftik, hogy jelen Szez6d6sben alkalmazott fejezet {imek kiz1rolag
k6nyelmi szempontokat szolg5lnak, azok semmilyen tekintetben n{m befolyasoljak
a jelen Szez6d6s 6rtelmez6s6t. I

28. Vis Maior

28.1

26.2

h6bor0, embargo, stb.
A sztr6jk, gyArbez1rAs, gy6relhagy5s stb. csak akkor mincisUl majornak, ha

a V6llalkozoregionSlis vagy orsz6gos szinten szervez6dik 6s nem csupd
vdllalatdnak 6rdekkor6ben merril fel. Sztrajk eset6n a a Magyar
Kereskedelmi 6s lparkamara 6ltal kiadott nyilatkozat form kell igazolnia,
hogy a sztrdjkot torv6nyesen szervezte a munkdsok szervezete.

28.2 A Vis maior Sltat 6rintett f6l koteles a mdsik felet 6rtesiteni n6lktil
bdrmely Vis maior esem6ny bekdvetkez6s6r6l vagy fennSllasrir6l,,ik6z6lve annak
v6rhat6 id6tartam5t. A bejelent6s vagy az igazolds elmulaiztdsdyal vagy

28.3

29. E rte s it6sek, ki5te lezettslgvd I I a I 6s

A jelen Szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely, a Felek egymSsnak sfol6 6rtesft6set
irSsban kell megkuldeni - hacsak a jelen szez6d6s mdsk6pp nem fendelkezik - a

@ufru-srnnr
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A Felek mentesiilnek szez6d6sszeg6suk jogkcivetkezm6ny* alol, ha a
szezcld6sszeg6sre Vis maior miatt kerillt sor. Vis maiornak minclsbl minden olyan
rendkivUli, a szez6d6skdt6skor el6re nem l6thato 6s a Felek mtitt$esi ktir6n kivUl
es6 kdr0lm6ny, amely a Fetek dltal elh6rithataflan, es amelf a szez6d6s
teljesit6s6t akadalyozza vagy korlillozza. igy peld6ul vis majorn{k tekintend6 a
jelen Szezt5d6s 2.2 pontj6ban rdgzitett elt6r6sekkel a term6s#ti katasztrOta.

ll4

29.1

jelen pontban meghat6rozott cimre.
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Az ir6sban kifejez6s azt jelenti, hogy az inform6ci6t irott form6ban kozolt6k, a

k6zhezv6tel igazol6s6val. Kifejezetten a napi, operativ mfikod6shez sztiks6ges

egyeztet6si tev6kenys6gek telefonon 6s / vagy e-mailen 6s / vagy faxon keresztul

is lebonyollthat6ak, melyet b6rmelyik fel ig6nye eset6n irSsban kell meger6siteni.

A VSllalkoz6 6rtesit6si cime az al6bbi:

Magyar Telekom NYrt. r6sz6re,
Cim: 1117 BudaPest, Budafoki 0t 56'

Orsz6g: MagYarorsz5g
Telefon: 06 30 2212628
Telefax: 061 4521297
E-mail : baranyi.zoltan@t-systems. hu

A Megrendel6 6rtesit6si cime az alAbbi:
MAV-START Zrl. rflszbre,
Cim: 1087 Budapest, Konyves K6lmdn korut 54-60.

Orsz6g: MagYarorsz6g
Telefon: +36 (30) 2358938
Telefax: +36 (1) 511 2093
E-mail: kerekqvarto. reqina@mav-start.hu

2g.Z A Felek r6sz6r6l az itt megjelolt szem6lyek jogosultak az 6rintett f6l r6sz6r6l a jelen

Szez6d6ssel kapcsolatban kotelezetts6get v6l lal ni.

V6llalkoz6 r6sz6r6l- a jelen Szez6d6s 2.3 pontj6ban rdgzitett elt6r6ssel -

on6ll6an: --

egytittesen: V6rnagy Robert vezeto, Horv6th G5bor K6roly vezet6

Megrendel6 rlsz1rol - a jelen Szez6d6s 5.3 szerinti elt6r6ssel -

on6l l6an : a m indenko ri v ez6rigazgat6
egyrittesen: a mindenkori 6ltal6nos vez1rigazgat6-helyettes 6s a mindenkori

mfi k6d6sellen6z6si vezet6

29.3 Szez6d6 Felek irdsban tartoznak egymdst 6rtesiteni a 29.1 6s 29.2 pontban

foglaltakkal kapcsolatos minden v6ltoz6sr6l. Szez6d6 felek a f6lre6rt6sek

elkeriil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a 29.1 es i vagy 29.2 pontban foglaltak

esetleges v6ltoz6sa nem min6sUl szez6d6sm6dosit6snak.

30. A Szen6d6st alkot6 dokumentumok, Mell6kletek, p6lddnyszdm

30.1 Az altflbi dokumentumok - els6bbs6gi sorrendben - a jelen Szerz6d6s r6sz6nek

tekintend6k 6s ennek megfelel6en olvasand6k 6s 6rtelmezend6k:

(a) aSzez6d1s 6s mell6kletei
( b) M eg rendel6 Kdvetel m6nyei (Aj6nlatt6teti fel h iv6s 6s dokument6cio )
(c) a Vallalkozo alflnlata

/"
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30'2 Jelen szez6d6s elvdlaszthataflan r6sz6t k6pezik az alilbbimell6klltek:

1/a. Egyeb Garancia minta
1/b. Egyeb Kcitelezv6ny minta
2. M0szaki specifik6ci6 6s param6terkdnyv
3. El6legre vonatkoz6 nyilatkozat
4. Oktatds 6s vizsgakovetelm6nyek
5. Az Alkalmaz5sok rovid lefr6sa
6. Informdciov6delmi eloir6sok
7. Riport mintdk
L A konzorcium alapszabdlya
9. Adohatosdgi meghatalmazdsl

30.3 Felek rdgzitik, hogy a jelen szez6d6s 6 (hat) egymdssal sz6 szfint rnegegyez6
eredeti p6td6nyban kerult at6ir6sra, metybcil 4 (n6gy) 

"r"$ti 
petd6ny a

Megrendel6, 2 (kettti) eredeti p6ld6ny pedig a V6llatkozo reszere telun aiaoasra.

A FENTIEK HITELEUL a Ferek a jeren szezrid6st a magyar jogszab6ryoknDk mepferer6en,
az alflbbiakban jelzett keltez6ssel alilirlitk. ,l

Budapest, 2012. O"c"mO", 1!

A MAv-srART zrt. ,y@"nodt6 resz6r6 | atairra:,/

..,...:.'.....'....4.......)....
Ungv6ri Csaba
Vez6rigazgat6

l l r l l r r _ _

A Magyar Teleko

t-p,*

;;;;;;;;;,i.;;
Vezet6 Vezet6

A Magyar Telefon-M6dia Int6zet Kft., mint Vdllalkoz6 r6sz6r6lat6irta:

{;,pct
20ft-E[ 2 0

Felvinczi K6lm6n
Vezet6

t 
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