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Szim\aszima: 1 370001 6-01 549010
-\d6szima: 111071 92-2-14
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K6pviseli: Sz6l6si Kom6l drtdkesitdsi vezet6 6s BemAth Ardr:is k6zbeszerz6si szakdrt6
mint szolgiltat6 (a tovibbiaLban: Szolgdltat6)

El6fizet6 6s Szolgdltat6 Szerz6d6 F6l, egi'iitt Szerz6d6 Felek (a tor'6bbiakban: Szetz6d,6 F6l 6s egyiiLtt SzetzidS
Felek) kcizott

az aluJirott helyen 6s napon az dibbi felt6telek szednt.

L El6zm6nyek

I.1 Eldfizetd ,Veietiku ls nobil tiukd{iti t4olgihanis bi<!o!/td:a" tatgyb^t ^kcjzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi C\IIII.
to1n'6o)' (a tor.ibbiakban: Kbt.) Nlisodik R6sz I\r. fejezete szerinti n).ilt k<izbeszerz6si elj6r6st inditott, amely
k<izbeszerz6si eljiris ^\jlolati Fellivisa az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjiban, a TED adatbankban 2012.
december h6 78. nepjiLn 2012/3 243-400064 nyilvintartisi szimon jelent meg.

I.2 Az L1. pontban hiv^tkozottkozbeszetz6si eljiris 2. r6szfeladata: Mobil MukdzlAsi szolgdkatds tekiateteben ̂
nyertes ajinlatter''6 a SzokAltat6 lett.

I.3 Szen6d6 Felek az I.1. pontban hivatkozott kcjzbeszerz6si ellfuis alapj6n kdtik meg a jelen szolglltatisi
szerz6d6st (tovibbiakban: Szetz6d6s).

II. A Szerzcidds dokumenrumai

ILl Szerz6d6 Felek jogviszony6nak teljes k6d szez6d6ses megillapod6sdt az al6bbi dokumentumok egyiittesen
alkotjik, me\ek egyritt oh.asand6k 6s 6rtelmezend6k:

a) a Szerz6d6s;
b) a Szerz6d6s I.1. pontj6ban hivatlozott k<izbeszetz6si eljdras Aj,olati Felhiv6sa 6s n AliLtial

Dokumenricioja:
c) a Szerz6d6s I.1. pontjdban hir.atkozott krjzbeszez6si eljir6s sor6n kelt I{ieg6szit6 TiL!'koztat6Ls(ok) (adott

eJetben).,

d) a Szolgiltat6 ilt^I ^ Szetz6des L1. pontjdban hivatkozott k<izbeszerzdsi elj6r6sban benyrijrott aj6nlat (a
tovdbbiakban: Afinlat);

e) a Szolgriltat6 .mobil tivk<izl6si szo\altatAs nimjt6sdra vonatkozo -f.ltaldnos Szeo6desi Felt6telei (a
tovdbbiakban: ASZD.

Szerzdd6 Felek kijelentik, hogy a Szetz6d6s IL1. pontjiban megjelcilt dokumentumok k<jz<itti ugyanazon
kifejez6sre, meglllapitisra, k6rd6ste vonatloz6 b6rne\' elt6r6s, ellentmondis, 6relmez6si neh6zs6g eset6n a
sorrendben el5bb ill6 dokumentum tendelkez6sei mesel6zik a sorban k6s6bb ill6 dokumentum rendelkez6seit.
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II'3 Szetz6d6 Felek togzitik, hogy a Szolgdltat6 ASZF-i6nek a Szerz6d6s IL1. a)-d) pontjaiban meghatirozott
dokumentumok rcndelliez6seibe iithciz6 t6szei nem alka.ln-razbat6k.

II.4 Szetz6d6 Felek a Kbt. 132. $-6ban foglalt rendelkez6sek, tovibbi az elektronilrrs hirkozl6st6l sz6l6 2003. 6r.i
C. tcin€ny (a tor-ibbiakban: Eht) 132. \-dnak tendelkez6sei alapjin, kiikincis f€r'elemme.l az Eht. 6s v6grehajtdsi
rendeletei iltal a Szolgiltat6 .\SZF j6nek egloldali m6dositis biztositottsiginak lehet6s6g€re, a Szetz6dts
m6dosit6sa tekintet6ben az al6bbiak szerint 6llapodnak meg.

II'1.1 Szetz6d6 Felek a kcizbeszerz6si eljiris eredm6npk6nt kcitcitt Szetz6d6st, amak az,\jinlati Felhivis, az
Aj6nlati DokumentAci6 felt6telei, \.alamint az ;\jinlat tartalma alapjin meghatdrozott r6sz4.t, azaz a Szexz6d6s II.
1. b), c) 6s d) pontjaiban foglalt rendelkez6seket, csak a I{bt. 132. \-6ban meghat6rozott felt6telek feff;llisa
alapj6o jogosultak kho/.da/ti megdllapodisuli aJapj6n - a jogszabdlvban meghatirozott felt6telek eset6n
m6dositani.

II.4 2 -\ Szolgziltat6, az -iSZF-ben foglalt rendelhez6seinek a Szerz6d6s n.1.4d) pontjaiban meghatdrozott
dokun.rentut.rok tartalrr-tdta l<tet1ed6 ego/da/i m6dositisdra kizir6lag jogszabdllt'dltozis r.agl hat6sigr d<int6s
eredm6nyek6nt jogosr.rlt.

II4.3 -\ Szolgiltat6 az,-!SZF m6dositdsa eset6n k6teles etx6| az F,l6fizet6t a m6dositis hatdlybal6p6s6t megel6z5en
legaldbb 30 nappal 6rtesiteni, 6s a m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foflalt , az esetleges tdd6seket 6s a
beilleszt6seket is tartalmaz6 - m6dositott ASZF-et oz El6fizet6 r6sz6re elektronikus (ton, a Szoki,ltat6
honlapiifl tort6n6 k6zz6l€te16t6l sz|nrritott 3 munlianapon belul tendelliez6sre bocsitani

III. A szerz6dds tirgya 6s id6beli hatilya

III.1 El6lrzetd szAmaxa nabil furkii<lisi r<olgAltufur biztositisa - a meg16v6 kapcsoldsi szimok megtart6sival a
Szerz6d6s I.1. pontjdban hi\-atkozott kcizbeszerz6si eljdrds Szetz6d6s II.1. a)-d) pontjaiban meghatirozott
dokumentumaiban foglaltak szerint - a Szexz6d€s \rIIL 8. c) pontjdban foglaltakra tekintettel - az alibbt
meorryis6gben:

. 181 db + 20 7o mobiltelefon el6fizet6s (SIN! biztositisa,
r 28 db * 20 94 Internet hozzif6r6s biztositisa mobil telefonli6sail6kek szimdra,
o 3:t db * 20 7o mobil internet biztositasa adatit\itdi eszkcizzel (stick).

III.2 SzetzSdii Felek a Szeu6d6st ar' .rak mindliett6 Szerz6d6 Fdl ,ltali aliir's napjdt6l kezd6d6en, ̂  Szolg6lt^t6
;k^l ^z El6fizet6 szAmAra liatositott mobil telefon tdvkcizl6si 6s internet szolgdltatis t6nyleges megkezd6s6t6l
szimitott 24 h6nap hatirozott id6tartamra kcjtik.

IIL2.1 .\bban az esetbefl, ha a Szetz6d6s alatxasixa a Szerz6d6 Felek r6sz6r6l nem eg'idejfleg, azaz egl napon kenil
sor, a Szet6d6s az azt m6sodikk6nt alito Szerz6d6 F6l iitali aldirisinak a napjin l6p hatilr.ba.

IIL2.2 Ha a szolg6ltat6s(ok) megkezdds6re a Szetz6d6.s alaitas6tol sz6mitott 45 napon behil elt6r6 id6pontokban lieriiLl
sor, rigy a Szerz6d6s 2,1 h6napos id6tartama kezd6 id6pontj6nak a legutols6k6nt megkezdett szolgiltatis
id6pontja rnin6siil.

.\ szolglltatis megkezd6s6nek ezen id6pontjlt, hatirnapjdt - ^ SzoE ltat6 t6sz(r6l a teljesit6s teljes kcirf
megkezd6s&e r-onatloz6 irdsbeli nrilatkozat alapjin a Szetzijd,6 Felek krjLlcjn irisbeli dokumentumban
r<;giot.

IV. A szep6d6s ellen6rdke. a sz6ml6z6s 6s a fizet6si feltdtelek

IV.1 Szolgiltat6 a Szetz6d6s alapjin teljesitend6 szolgdltatisokat a Szez6d6s II.1. d) pontja szerinti dokumentumba
foglalt, 6s a Szerz5d6s /. :idni ne/likhtit k6pez6 AttiblAzatben (a tovibbiakban: Afi6bl6z^t) meghatdrozott
dijakon, 6takon nyrijtja.

Szetz6d6 Felek megillapod6sa szerint ^z ,\rt6bl6zatben nem szerepl6 tdvkrizl6si szolglltatisok eset6ben a
Szolg6ltat6 mindentori hatrili-os ,tSZf-16ben meghatirozot dijak, dijszabisok az irdnyad6k.

Iy.z A Szolgdltat6 ez l\xtibl|zatbat rneghatarozottak szednt trr, har,.i dijt6telelet (a tovibbiakban: El6fizet6si dij),
to\'6bbi a forgalomt6l fugg6 dilt6telek (a tor'6bbiakban: Hivdsdij) eset6ben misodperc alapi sz6nilLz6st
biztosit, amely ut6bbi esetben az adott h6napban keletkezett forgalom alapj6n sz6mol el.

IV.3 Az El5fizet6 kijelenti, melvet Szolgriltat<i a Szexz6d6.s diixitsival, egvidejrileg tudon.dsul vesz, hog1' az
el6fizet6sekre oem villal kcitelez6 forgalmat.

IV.4 Szerz6d6 Felek r6gltik, hogl az alibbi kiegeszit6 szolg6ltatisokat Szolgiltatri har,i alapdijmentesen biztositja:

. hir'-istartis,

. hivi svitakoztatis,



o hiv6sitirinvitds,
o hiv6 f6l azonosit6sa.
r konferenciahfi.6s,
. hangposta,
r hiv6szim kiild6s tiltisa (alapbe6llitis a hir.6szimkrild6s enged6ljiez6se),
. foglaltsig je1z6s,
o elektronikus hir'6sr6 szletez6 s,
r el6fizet6sek6nt havonta 30 db SN{S krild6se (belfcil&61 inditott, belfrildi hil6zatba ir6ni'u16, nem emelt dijas

SNIIS).

IV.5 Szolgriltat6 kotelezetts6get villal arra, hogl a csadakozisok ki6pit6s6rt 6s a mobil hir-6szimok bekapcsolisi6rt,
a szetz6d6s futamideje alatt a SIN{ kirtydk flott6ba be/ki mozgatds66rt kiii<in dijat nem szimit fel, 6j 6s meg16v6
el6fizet6sek esetdn nem alkalmazhat csadakozisi, bel6p6si 6s egr'6b dijat, r'alamint k<ilts6get sem.

IV.6 Szolgriltat<i a Dijtibl6zatban 6gzitett eliiJti<etlri dijat a. titg,vh6t t.regel6z6 h6nap 10. napj6ig szirnl zz^ ^z
E16fizet6.16sz6re.

IV.7 Szolgdltati ,az ,irtiblizatban szerepl6, r'alamint az -\ttibl5,zatban nem szerepl6 t6r.kcjzl€si szo\6ltatdsok
eseteben az \SZF-ben rcigltett dijak eset6q a forgalomt6l fi.igg6 dijt6telek, a Hiati lak esetlber. a m6sodpetc
alapri szimlizissal megillapitott Hiui ijat bavorta ut6lag, a tirgrh6t krJl.et6 h6nap 10. napjiig szimTizza az
El6frzet6 fele.

\ Hifurdiat ^ Szolgriltat6 a biwis megkezd6sekor 6rv6q'es napszak szeittt sz6rnTAzhatja, fiiggetleniil att61, hogl
az adott hivis az egJ'ik napszakb6l itnlt ik a misikba.

IV'8 Szolgiltat6 a Szerz6d6s alapj6n nyujtott szolg6ltat6sokr6l b:rvonta iiLgyf6lsz6monk6nt legallbb egy darab
illetve az adott mfszaki felt6teleh Altal megengedett legkevesebb szdmri - csoportos sziorldt dllit ki az El6frzetS
reszele.

IV.g Szolg:iltat6nak valamenry sz6m16hoz az El6frzet6 erre irin)r.:16 kiilcjn k6r6se alapjin - biztositani kel az
rngl.enes hivisr€szletez6st.

IV.10 Szolg6ltat6 a har'i dijsz6mla beni.rijt6sdta az El6frzet6 r6.sz6.x6l a teljesit6s igazolisira feljogositotqa r6sz6r6l
ki{lLitott teljesit6s igazolis alapj6n jogosult.

lz El6fizet6 t4.sz6r61 a teljesit6s igazol6s kiillitisira Farkas Sarolta beszerz6si csoportvezet6 jogosult.

IV.1l El6fizet6 a Szerz6d6s I\r. 6. 6s 7. pontjaiban meghatirozoft dijakat a Kbt. 130. $ (3) bekezd6sben foglaltak
szerint itutal6ssal kcjteles megfrzetni a Sz olg|ltat6 szirrr,laszimlta.

IV.12 Fizet6si k6sedelem eset6n El6fizet6 a Ptk. 301/-\. $ inak (z) 6s (3) bekezd6s6ben foglaltak szerirrti
meghatirozott kamatm6rt6knek megfelel6 k6sedelmi kamat megfizet6s6re kciteles.

V, Szolg:iltat6s teliesitds6re, a kdtb6ffe 6s a kertddt6sre vonatkoz6 tendelkezdsek

V.l Szolgeltat6 a Szes6d6s aUiris6.t ktivet6en halad6ktalanul k<jteles a teljesit6st megkezdeni,6s minden az 6rdek-
6s feladatkcjt6be es6, mhden az el6frzet6r szolgahatisi i#ryibe\€tel 6rdek6ben szr.iks6ges feladatot megenni, igy
kr.iltincjsen az El6fizet5 szimhordozis ir6nt.i igenye biztositdsa 6tdek6ben sziiks6ges hat6sigr, valamint
adminisztrdci6s feladatokat, hogy az El6frzet6 a Szexz6d6s tirg;it k6pez6 valamenryi szolgiltatist legk6s6bb a
szerz6d6sk<jt6st6l szirnitott ,15 napon beliil ig6nybe tudja r.enrri.

V'2 Szolgiltat6nak 6ves szinten minimum 98,2%o rendelkez6sre illist kell biztositania a teljes szolg6ltatisi
portf6li6ra vetin'e. Szolgiltatis kies6s eset6n az (.ittett k6sziil6kszimmal sill,oroaa -Udorr szimoland6 a
rendelleTe:re .ill;s mind'69r.

V.3 Szolgdltat6s kimaradisra vonatkoz6an a Szolgdltat6nak 7x24'oxaban m,ik<id6 hiba bejelent6si lehet6s6get 6s
techrrikai kapcsolatot kell biztositania Ff,6frzet6 ftsz6te azzel, hog,t szolg6ltat6,s kimatadis ese6n az El6fizet6
hibabejelent6s6t kovet5 .1 6tin behiLl meg kell kezdenie napt6l 6s napszakt6l fiiggetleniil a hiba elhiritisrit.

V.4 El6frzet6 a Szerz6d6s III.1. pontj6ban meghatirozott szolg6ltatist rendeltet6sszer6eq a jogszabdlyok dltal
el6irt m6don 6s cdokra koteles haszndlni.

V.5 El6frzet6 a Szerz5d6s hatdl)'a alatt iltala ig6ry.bevett szo$tat6sokat kizir6lag saj6t mobiJ tdr,-kozl6si ig6nyeinek
kiszolg6lds6ra jogosult felhaszn6Loi.

El6fizet6 nefn jogosult maglt mobil t6vkcizl6si szolgiltat6h6nt feltiintetni, ^ Szolg6,ltat6 szolgaltat6s6th6l6zatt
szolg6ltatds ciljiLta hasz ini, azt m6sr'ak a jogszabilyi el6itisokt6l elt6r6en tov6bb6rt6kesiteni, valamint a
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tovibbadott szolgiltatis fej6ben birmilyet cimen dijat szedni vagr,- a szolg:iltatist t6n'6nvbe iidicjz6 m6don

vagy c6lokra haszniLri.

El6fizet6 nenl akadilyozhatja, r'agy r,-esz6lyeztetheti a Szolg6ltat6 hal6zatitek tendeltet6sszeni mrikod6s6t.

V.6 E,l5fizet6 k6teles lehet6\'6 tenni a Szolgiltat6 s?,6Lnan, hogy a bejelentett vagy ^ Szolgi,ltat6 6ltal felderitett
hiba kir,-izsglldsihoz 6s elhirit6sihoz szriks6ges helr szir:.i ellen6rz6seket elv6gezze.

Ha a Szolg6ltat6 a koriilm6ry-ek alapj6t val6szinisiti, hog,v az El5fizet6 a feljogositott hasznil6kon kivdLl

binlrely mis szem6l,t'eknek a Szolg6ltat6 hozzi\intllsa n6lklil ad it haszndlatra a Szerz6d4s alapj6n rg6rrybe
\,-ett b6flarel,v szolgiltatist, rigv Szolg6ltat6 kci,teles halad6ktalanul irdsban felsz6litari Bl6fizet6t a jogs6rt6s

1-regsziintet6s6te, megjeldlve 6s csatoh.a egl'trttal azokat a t6nveket, rdatokat, bizonyit6kokat, melvekre

Szolgiltat6 al spor'tjit xl^pozz^.

El6fizet6 koteles sajit 6il6spontj{t Szokeltat6val kdzcilfli a ritis k6rd6s peten kiviiii rendez6se 6tdek6ben.

y.7 Szolgiltat6 a Szerz6d6s teljesit6se sorin haladdktalarul ir6sban kcjteles jelezoi a teljesit6s akadilyit, annak
virhat6 megszin6s6t 6s az akad:il,v elh6ritis6ra tett int6zked6seit.

V.8 ,\ Szolg6ltat6 a Szerz6d6sben foglalt kcitelezetts6geioek nem szerz6d6sszeni teljesit6se eset6n - a Szelz6d6s

\rI. fejezet6ben meghat6rozott vis nlaior eset6t kiv6r'-e k€sedelmi 6s,/vagy hibes biiesitesi k61bift, valamht
meghitj,sullisi kdtbirt kdteles fizetni.

\r.8.1 Szolg6ltat6 a szolgiltatisnak a Szerz5d6s III.2.2. pontlt szetinti, a Szerz6d6s \r. 1. pontjiban meghatitozott

teljesit6si hat6rid6n nrli k6sedelmes teljesit6se, r'alamint a Szerz6d6s IX.22. pofltjaban meglutirozott
adatszolgiltat6si k<itelezetts6ge k6sedeLmes teljesit6s eset6n 30.000,- Ft/ nap osszegfi kotb6t megfrzet6s6re
koteles.

\r.8.2 8.2..-\ Szolg6ltat6 dltal a szolgiltatis 24 h6napos id6tattama alatti k6sedelmes 6s hib6s teljesit6s6re, a k<itb6r

6zet6si kdtelezetts6g felt6teleire, a kcjtb6r m6rt6k6re 6s r-etit6si alapj6ra az elektronikus hilktizl6si e16fizet6i

szerz6d6sek r€szletes szabilyair6l s2616 a Nemzeti Nf6dia- 6s Hirkozl6si Hat6sig elncik6oek 6/2011. (X. 6.)
NtrIlIH rendelet6nek 9. $-6ban meghat6rozottak az ir61ry2d6k.

\r.8.3 If.a az El6fizet6 a Szetz6d6st6l a Szolg6ltat6 nem teliesit6se miatt e Szez6d6s YIIL 4 pontj6ban foglaltak szerint

e1611, igv Szolg:iltat6 meghiisuldsi kdtb6ft kdteles fizetni. -{ meghirisu.liis licjtb6r m6rt6ke Szerz6d6s Frx, havi

dijt6telei, az Ehf\etei dq ̂ l^p16n szimitott, a szolgiltatis teljes id6tartamira (24 h6nap) es6 nett6 Ehfr,etiii di,

nrirrt ellenszolgiltatis 3 7o-inali megfelel6 osszeg.

V.9 Ha Szokrltat6 ^z F;l6fizet6 kcitb6rigerry6t kifogisolja, kciteles ezt halad6ktalanul, itdsban rnegtenni.

SzolgSltat6 a bejelentett kotb6rig6ny k6zhezr€te16t krjvet6 5 munkatapon beLil k<iteles kozolni kifogisdt
E16fizet6vel.

V.10 I Szerz6d6 Felek 6ltali kotb6dg6ny, k6sedeimi kamat, ep;6b kirt6rit6si ig6ny 6rw6n1'esit6s6nek felt6tele, hogl'
az adott ig6ni' 6ntnyesit6s6t megalapoz6 esem6nv bekcir.ediezt6t, a kdtb6r alaPiit meghatircz6 szolgiltat6sokat,

ft6r)esem6n1'eket 6s a kritb6ralapot, a kir risszeg6t a k6sedelem, a kir bekor.etkez6se kcjriilm6nleinek

feltrintet6s6r-el az ig6o1'16 fel hatad6ktalanul irlsban kdzcilie a rnlsik f611e1.

VI. Vis maiot

VI.1 Egyik Szerz6d6 F6l sem srijd.rat6 kirt6dt6ssel \'ag,v a Szes6d6s nerr-l teljesitett r6szdt6l val6 elilldssal, illetve

kcjtblrrel, l-ln a kdsedelmes, illen'e hibis teljesit6s vis maior etedmdnve. \ris maior bekcjvetkez6se esetdn a

Szetz6d6 Felek a felmeriilt lidtukat sajit n.raguk viselili. Fl6frzet6 a szolg6ltatisi dijat kiziLt6lag 2 \1s malott

el6id6z5 ok bekc;\.etkezt6ig Loteles fizetni Szolg6lta;t6 r6sz6re, Szolg6ltat6 eddig az id6pontig kriteles a

Szez6d6s III.1. pottja szerinti szolgiltat6st n1'ujtani.

YI.2 .\ r.is maior oh,-an tendkir.iili esetekre r.onatkozik, melyek a Szolgd,ltat6 6rdektcir6n kiviili, elhirithatatlan ol<ok

kor-etlezm6nvei, 6s amelv neki nem felr6hat6. A r.is maiornak kcjzveden osszeftig#sben kell lennie a

bekcjvet kezetc szerzdde"szegessel.

VI.3 \ris maiorra a Szolgiltat6 csak akkor hir.atkozhat, ha ajinlott ler€lben az esem6ny bek<ivetkezt6t kdvet6er

halad{ktalanul 6rtesiti az El6fizet6t a vis maior t6ny&61, okir6l 6s val6szini id6tartamit6l, amer:nyiben az

el6tte ismert.

A Szolg:iltat6nak a k<iriiJrr-r6nvekhez 6s lehet6s6geihez k6pest meg kell ketesnie ninden 6ssze1fi alternativ

m6dot a teljesit6sre, mel-vet a \is 111aior esete nem gitol, kir'-6r'r, ha az Elafizet6vel ett6l e]t6r6 felt6telekben
illapodott rr-reg.

VI.4 Arr.rennriben'a \is maior id6tartama meghaladja a 30 napot, az El6fizet6tek jogiban 611 - hitranyos jogr

k<ivetliezm6nvek n6lkriLL - a Szerz6d6s nem teljesitett t6sz6t61 eldllni oly m6do4 hog,v a Szolgriltat6hoz err6l a



Szolgdltat6 iltali itr.6telt igazolhat6 n.r6don 6rtesit6st kiild. Ha a Szolgiltat6 a jelen pontbat foglalt hatirid6n
beliil a teljesit6st mir megkezdte, a teljesit6s elfogadisit az El6fizet6 a jelen pontban foglaltah alaplin nem
tagadhatj a meg.

VII.A szerz6d6s biztosit6ka

VII.1 Szolg|lt^to a Szerz6d6s teljes id6tartamdra sz6l6an koteles a teljesit6s elnaradisinak biztosit6kali€nt a
szolgiltatdsi szerz6d6s fu<, ha\''i dijt6telei, ̂z Elnfryturi dij ̂ lapj6n szimitott, a szolgdltatds teljes id6tattam6ra (24
h6nap) es6 nett6 Ehfltiti 17, mint ellenszolglltatis 3 -9lo-inali megfelel6 cisszegd Teliesit6si Biztositdkot
n1-rijtani a Szerzcides II.l.d) pontjdban foglalt Ajinlat6ban tett nyiladiozata szerinti n.r6dol.

Szolgdltat6 a Teliesit6si Biztosit6kot kdteles az El6fizet6 rendelliez6s6rc bocsitani a Szerz6d6s alaitlsiL'n|
egridejiileg.
,\ Teliesit6si Biztosit6k El6fizet6 r€sz6re t6rt6n6 biztositisar6l sz6l6 igazol's a Szerz6d6s elidegenid.retetlen
2 . .r1tini nell6Het6r6. viitk.

yll'2 Ha a Szolgiltat6 a Teljesit6si Biztosit6kot bankgarancia r.agr. k6szfizet6 kezess6gr,'illal6st trrrt^lrr\ zo
biztosit6si szerz6d6s fonr.r6jiban rydjtja, abban az esetben a banligarancia, ill€rve a biztosit6 k6szfizet6 kezesi
kdtelezetts6g,-illalisa al,*or megfelel6, ha

. ked\ ezmenlezerdicnt az Llci6zeto rre' erc kii l l iron,
o tirgla a jelen Szerz6d6s,
o futamideje a szerz6d6skcjt6st6l a Szerz6d6s teljes id6tartamdra * 30 napra sz6l,
. t^:It^kn zz^ a baoli/biztosit6 iltal nltjtott biztosit6k dsszeg6t, tovibb6, hogy a biztosit6k feltatel n6lkrili 6s

risszar'-onhatadan, v^l^r].,i]ot azt,hogl ^z El6fizet6 altal lehivni liir.6nt ci,sszeg - a jogr.-iszonv banl< / biztosit6
iltali rizsgilata n6lliiil 5 banti napon beLil igdnlbe r.ehet6.

VII'3 Ha a Szerz6d6s id6tartama rlatt a Teljesit6si Biztosit6kot ^ Szo$|lt^to szerz6ddsszeg6s6re tekintettel
El6fizet6nek igenybe kellett r'-eluri, rigl Szolg6ltat6 koteles a Teljesit6si Biztosit6k risszegdt a Szerz6d6s \'II.1.
pootjiban meghatirozott dsszeg6le kieg6sziteni 5 baoti napon belil.

VIII. A szerz6dds m<idositdsa, megsziindse 6s megsziintet6se

VIII.1 -\ Szerz6d6s megszrinik a Szerz6d6s III.2. pontban meghatdrozott id6tartam lejirtir.al.

Y[II.2 Szerz6d6 Felek erre ir6n)'u16 A li1ilt negqgeiy'1r/ e Szerz6d6st irisba foglaltan a jcir'6re n6zye megsziintethetik.

VIII.3 -\ Szerz6d6s a III.2. pont szerinti l.ratirozott id6tartamra tekintettel, egoldali jqgryilatkary#z/ csak a m6sik
Szexz6d6 Fll sulyos szerz6d6sszeg6se eset6r-r szriotethet6 meg a szerz6d6st szeg6 Szetz6d6 F6lhez rntezett
irisbeJi jogm.ilatkozattal a Szes6d6sben szabil,vozottak szerilt.

VIIL4 Az El6fizet6 jogosult a Szez6d6st6l egloldahi jogqdattozattal elillni, amennviben a Szolg6ltat6 a Szetz6d6s
1II.2.2. pontjiban 6s \r.1. pontjaiban meghatilozott, a szolgiltatis Bl6fizet6 iitali t6wleges igenr.bev6tel6hez
szii&s6ges intezked6seket, igy krilcjncjsen a szolgiltatis g6nr.ber-6teJ6nek tecbniJiai, jogL, stb. felt6telei
el5k6szit6s6t neki felr6hat6 okb6l ell.nlasztva, a szolgiltat6s teljes krirf rr-ujtisit a Szolgeltat6 a
szetz6d6skcjt6st6l szimitort 60 nap eltelt6r,-el sem kezdi meg.

Az El6fizet6 elillAst a Szerz6d6s meghirisulisa - eset6fl El6frzetd a Szerz6d6s YIL1. pontjiban
meghat6rozott cisszegd n.reghiisulasi kritb6rre jogosult, me\ i#nv6t e Teljesit6si Biztosit6kb6l jogosult
kiel6giteni.

VIII.S -\z El6fizet6 jogosult a Szerz6d€st egl oldali jognyila&ozattal felmondani, ha

a) a szolgriltatis min6s6ge a Szerz6d6s II.1. pontjiban megjel<ilt dokumentumokban rcigzitett kdt6riumoknak
nem felel meg, 6s az EI6Ezet6 rr'egfelel6 hat6rid6vel adott ir6sbeli felsz6lit6sdra a Szolgiltat6 neki felr6hat6
okb6l tovdbbta sem tett eleget a Szetz6d6s II.1. pontjdban megjelcilt dokumentun.rokban villaltalinak;

b) a Szolgiltat6 a neki feh6hat6 mulasztisokon tril b6rnely szerz6d6ses kcitelezetts6gdt r-agy azzal kapcsolatos
hat6l1'o5 113O."t jogszabi.llt rnegszeg, amennvibeo az alapr.et6en befolyisolja a szolg6ltatis szerz6dlsszerri
teljesit6s6tl

c) a Szolg6ltat6 ellen joger6sen cs6d vagy felsz6molisi eljitist rendelnek el, r'agv ha a Szolgiltat6 legf6bb
szerr'e a t6$asig \+gelszimolisinak megLezd6s6r6l, felszdmolisinak kezdem6nyez6s6r6l hatdtoz.

VIII'6 El6fizet6 iogosult 6s egr.ben koteles a Szerz6d6st feln.rondani - ha sziiks6ges olyan hatdrid6r'el, ameJy lehet6v6
te.szr, hogll a Szerz6d6ssel 6dntett feladatai elldt6sit6l gondoskodni tudjon ha

a) a Szoig6ltat6ban kcjzveteften vagr lidzvedeniil 25%-ot megbalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely
olyan jogi szem6ly vagr, jogr szem6\is6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi tirsasig, amely nem felel meg a I(bt.
56. $ (1) bekezd6s k) poiqiban heghatirozott felt6teleknek.

r/i



b) a Szokeltat6 kdzvetetten vagr kd21'edetuil 25yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez valamely ollan
jogi szem6ly vagv jogr szen-r6\is6ggel nerrr rendelliez6 gazdas6gr t6rsasigban, amel,v nem felel meg a I{bt.
56. \ (1) behezd6s ,€l pontjiban n.reghatirozott felt6telehnek.

VIII.7 -\ Szerz6d6s \-III.5.-6. pontja szexir:'ri, az El6fizet6 iltali felmond6sa eset6n a Szolg6ltat6 a Szerz6d6s
megszfin6se el6tt szetz6d6sszerten teljesitett szolg6ltat6s(ok) p6nzbeli ellen6rt€k6re jogosuit.

VIII.8 Szokeltat6 jogosult a Szerz6d6st egyoldali jognfilatlozattal felmondani, ha

^) ^z Fl6fizet6 maglt krlzc6[i tir,-kcjzl6si szolgdltat6k6nt tiinteti fel, a Szok6ltat6 kozc6hi szolg:iltatisit a
Szerz6d6sbcl foglakakt6l elt6r6 m6don tris gazdasigt tirsasignak vagl magdnszem6l,vnek tor'6bbadja,
illen'e {tengedni, r.rlamint a to\'{bb adott szolgiltatis fej6ben b6r-rrril,ven cimen dijat szed;

b1 az Elffrzet6:r,ek hirom hari a har.i szimlin fe.lttilltctett fizet6si hatirid6n tili - sziriatartozisa dll fem,6s
e Szolgiltat6 iltal, a hirom har.i dijtartozdsta vonadioz6 ftisbeli felsz6lit6s elleo6rc, az Bl6frzet6 z
felsz6litis k6zhezrttel6t6l szlmitott 30 napon beliil nem fizeti meg a tartozisit;

c) az El6fl.zet6 iltal lizemeltetett ei6fizet6sek, ig6rrybetett szoig6ltatdsok a szolgiltatis teljes szetz6d6ses
id6szakra szimitott osszesitett volumen6hez k6pest t6bb mint 10 % ot meghalad6 m6rt6kben
felfuggeszresre vagl rnegsziir-rtet6src kenllnek a Szerz6d6s id6tartama alatt.

IX. Vegyes rendelkez6sek

IX.1 Szez6d6 Felek a Szerz6d6s teljesit6se sorio kolcscjrrjsen e$.iittm,ikdd\-e k.itelesek eljirn|

lx.z Szolgdttat6 alvillalkoz6 i#n).be\'6tel6€ a l{bt rendelkez6sei szednt 6s - a munlia jellegdre tekintettel -
El6fizet6 el6zetes itdsbeli hozz6jfu'.:16siL-ta1 jogosult. Ha Szokdltat6 ah'd11a11ioz6t vesz ig6nl be, tgy az iltala
elv6gzett muoki6rt r.igy feleJ, mintha azt maga \.6gezte volna el. Szolgdltat6 a Szerz6d6s mell6klet6t k6pez6
,\j?inlatiban n.rep;-nevezett alv;llalkoz6(k) szem6l,v6t csak az El6fizet6 egyet6rt6s6vel 6s a I{bt. 128. $-iban foglalt
koJarozasoLk.rl r l lroztadr.rrja rneg.

IX,3 -\ Szerz6d6s teljesitds6r'el kapcsolatbal Szolgiltat6 oii'an itformici6khoz, adatokhoz f6dret hozzi, amelvek
El6lrzetS szempontjib6l bizalmas jeliegfek. Szolgeltat6 k6telezetts6get villal arra, hogy az adatokat,
infonnici6kat n-regfelel6 gondossigga.l kezeli. SzoE lt^t6 gondoskodik a teljesit6s sor6n esedegesen
tudom;sira jutott adatok, iofolr-r?ici6k bizaLmas kezel6s6r6l, azok megfelel6 v6delm6r61.

IX.4 ,\ Szerz6d6s teljesit6se sorir-r tudomisira iutott biz^Lnas - eg'ebek mellett, de nem kizir6lagosan ̂ El6fizet5
mikcjd6s6r.el, ter€kenys6g6r.el, p6nziigl i-gazdasdgi he\-zet6r'ei, ten'eivel kapcsolatos infornici6kat a
El6fizet6 el6zetes irisbeli hozzijiml6sa n6lkiil har-n-radik szen-r6lvnek net-r szolg{ltatja lii, nem teszi mds szdmara
hozzif6rhet6r'6, illetve nem haszn6lja fel mds szdmdla v6gett tev6kenvs6ge sordn.

IX.5 Ha Szolgeltat6 a Szetz6d6s teljesit6se 6rdek6ben - El6fizet6 el6zetes irisbeli hozzljiuiisa alapjiLn
ah';illallioz6t r.esz ig6n).be, Szolgrltat6 az iltala ig6rrybe r-ett al'illalkoz6 szimfua felt6deniiL sziiks6ges adatokat,
informici6kat csak abban az esetben adl.ratja it, ha a Szolgiltat6val k6t6tt meg6llapodis6ban az olv6lldkoz6
kotelezetts6get r.illal arra, hog,r' az E15fizet6t61, vagv a Szokeltat6t6l szezett adatokat 6s informici6kat a
Szolg6ltat<ival azonos felt€telek szerint kezeli.

IX.6 -\ titoktartisra r.onatkoz6 €s az esetlegesen a Szerz6d6s megszrindse ut:in is fennma.ado kotelezetts6gek a
Szetz6d6s idr3beli hat6\.a alatt, valamint a Szerz6d6s bdrrnel,v okb6l tdtt6n6 megszrin6s6t kcivet6en is
fennmaradnak. Ha a Szok6ltat6, illetr.e ah-illalkoz6ja ez el6z6ekben l6szletezett, illet6leg a jogszabilyokban
r6gzitett titoktartisi kdtelezetts6g6i bizorryitottan megszegr, kciteles az El6fizet6nek ^z ezzel ̂  magatartassal
okozott kdrait megt6titeni.

IX.7 Szolgriltat6 az 6ltala biztositott szolg6ltatis teljesit6se sorin kirt6dt6si felel6ss6ggel tartozik El6fizet6vel
szembei az iltala rg6nybe vett dolgoz6k 6ltal, a muntartgz6sfiiel cisszefugg6sben a megrendel6nek okozott
kirok6rt.

IX.S Szolg6ltat6 r'dllalja, hogy az El6fizet6 irdsbeli L6r6s6re a Szev6d6s megszfin6s6t, illetve megsziifltet6s6t kcivet6
30 napon beliit kiiton kcilts6g felszimolisa n6lkirl az El6frzet6vel el6zetes egl'eztetett id6pontokban 6s
hell52i1s1.. - a Szolg6ltat6 SI\{ kitr,iihoz tartoz6 osszes telefonli6szul6kben bea irott hAl6zati korlitoz;ist
(SItr{ lock) feloldja.

IX.9 Szetz6d6 Felek rcigzitik, hoglr a Szerz6d6s teljesit6s6rd kapcsolatos nJ,ilatkozataikat kiz6r6lag irisbao (ev6l,
fax) kcizlik egrm6ssal.

\z 6ne.rtj. .zeme\e. l izbesites s\eren r m.r.i l  fel dlrah anetel naprdn. posrai kii ldcm6ny c,erin.,r posrri
t6rtiver'6n].en feltiintetett napon, faxon t6rt6nt to\'6bbitis eset6n pedig a fax megkiild6s6t igazol6 jelent6sen
fehintetett id,6pootban tekiothet6 kcizci,ltnek.

IX,10 -\ Szetz6d6 Felek a Szes6d6s tekintet6bcn a szerz6d6.st 6rir.rt6 jognyilathozat t6tehe 6s k6pr'-iselette, a



szerz6d6s teljesit6s6t 6rint6 rig1.iot6z6sre, nfiladiozat t6telre jogosult k6pvise.l6inek megner.ez6se:

a) -\ Szerz6d6st 6riot6 iognyilatkozat t6telte 6s kdpviseletre jogosult k6pvisel6i:

E16fi zet6 k6pr,-isel6je: N6v: Marton Aron igazgat6

Telefonszim: 7 / 309 -2600

E-mail marton,aron@lgk.mta.hu

N6v: Sz6l6si Komdl

Telefonszdm: 20 / 930 -27 40

E-rr-rail: kszolosi@telenor.hu

N6v: Bemith Andris

TeleforsziLm: 20 / 930-37 69

E-mail: abemath@telenor.hu
b) -\ Szerz6d6s teljesit6s6t 6tint6 kapcsolattartisra jogosr.rlt k6pr,.isel5i:

El6fizet6 k6prisel6je: N6v: Fatkas Sarolta

Telefonsz6m: 1 / 411-6742

Szolg6ltat6 kepriselcii:

E-me : falkas.sarolta@lgk.mta,hu

Szolg6ltat6k6pr,'isel6je: N6v:HerczkuR6bert
'l elefor.sziLm: 20 /930-3255

E-mail: rherczku@telenor.hu

IX.11 Szerz6d6 Felek kcjtelesek a Szerz6d6s IX 10. pontjiban meghat6rozott kapcsolattattisla jogosult szem6li'eben,
adetaiban tdfi6n6 \.6ltozisr kdteles halad6ktalanul it6sban bejelenteni a misit f6l r.6sz6re.

lX-72 Szetz6d6 Felek megillapodrak abban, hogv a Szerz6d6sb6l ered6 vitis k6rd6sek rendez6s6t els6dlegesen
b6k6s iiton, tdrgyaldsok sor6n kis6relik meg rendezni,6s csak ennek sikertelens6ge eset6fl fordglnak a
hatiskcjrrel 6s illet6kessdggel rendelhez6 bit6sighoz.

IX,13 Szolg|ltato kijelenti, hog a Szez6d6s al6itds&,al hozz6j6xul a Szexz6d6.s f6bb adatainak az ioformici6s
<inrendelkez6si jogt6l 6s az informlci6szabadsigtol szolo 2011. 6r-i CXII. tciw6ny 1. mell6klet IIL Gazd6lkodisi
adatok ,1. pontia, \,-alamint a Kbt. 31. $ (1) bekezd6se szerinti adatok kcjzz6t6tel6hez.

IX.l.4 Szolg:iltat6 kijelenti, hogl megrsmelt valametur)ii a Szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges adatot, t6nyt, inform:iciot
6s jogtlag kotelez6 dokumentlrmot.

IX'15 Szolg|lt^to kijelenti, hogy nincs olyan fiig6ben lev6 kotelezettsdge vaglr 6rdekkrir6ben 16r'6 mis kcirtirlm6ny,
amely kedvez6deniil hathat a Szerz6d6sben foglaltak 6n€nyess6g6re, teljesit6s6re vagy sajdt teljesit6si
k6szs6g6re, illewe k6pessAg6re.

IX.16 Szokiltat6 k6pr.isel6je kijelenti, hogy a Szolg6ltat6 k6pviselet6re (.s a Szetz6d€s aliirisira megfelel6
jogosults6ggal renden;ezik azzal.hogv az ezzel dsszefugg6sben felmetiii6 kirok6rt a polgiti jog szab6h ar szennt
felel6ss6ggel tartozik az El6frzet6 fel6.

IX.17 Szokeltat6 kotelezetts6get r'6llal, hogy a Szerz6d6.s III.1. pontja szednti szolgdltatdssal kapcsolatos
tev6kenys6ge sor6n az El6fizet6 6rdekeit messzemen6en szem el6tt tattja 6s az Bl6fizet6 6dekeit s6rt6
el6rry<iket, iogokat nem szetez. SzoE ltat6 a Szerz6d6s diixls6val meget6siti minden a Szetz6d6s 1.1.
pontiiban hivatkozott kcjzbeszes6si eljiris sordn tett nyilatkozatdt, tovibbd felel6ss6ge ndat6ban kijelenti,
hogy azok tartalma 6s a Szerz6d6s kcjzdtt ellentmond6s nem ill fenrl

IX.18 Szolgiltat6 tudomdsul veszi, hogy nem fizet, illen'e szimol el a Szerz6d6s teljesitds6r'el <isszeftigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt.56. $ (1) bekezd6s A) pontja szetinti felt6teleknek nem megfelel6 tirsasig
tekintet6ben n.rerdlnek fel, 6s melyek a Szolgliltat6 ad6koteles j<lvedelm6nek cscikkent6s6te alkalrnasah.

IX.19 Szokeltat6 r'illalja, hogy a Szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t az El6fizet6
szimira megrsmedret6\€ teszi 6s a Kbt. 125. \ (5) bekezd6s szeriuti iglrletekr6l ^z F'l6fizet6t halad6ktalanul
6rtesiti.

IX.m A kdf<;ldi ad6illet6s6gri Szokdltat6 ktiteles a Szerz6d6shez ara vonatkoz6 meghatahraz6st csatolni, hogy az
illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyat ad6hat6sdg kozvedenril beszerezhet a Szolgiltat6ta vonatkoz6
^d^tok^t ^z o:sz|gok kozdtti jogsegely igeni'bev6tele n6lkiii.
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Ha a Szerz6d4s misk6nt nerrr rcndelkezik, a Szerz6d6sben foglalt b6rmely jog k6sedelmes 6n'6nvesit6se, illetve
6w6nyesit6s6nek elmulasztAsa neIrr telenti a jogok 6r6nyesit6s6r6l va.l6lemonddst, illen-e valamely jog t6szleges
vagy kiz6r6lagos 6rv6nvesit6se nem zdrja ki a t6bbi, illetve a fenmarad6 jog 6w6nyesit6sdt.

Szolgeltat6 kiielenti, hogy a Szexz6d6.s id6beli hat6lydnak a Szerz6d6s IIL2. pontjiban meghatiiozott
id6pontban tcirt6n6 hegszfin6se eset6n a Szes6d6s megszrin6s6t megel6z6 legk6s6bb 120. napon, az
El6fizet6 t€sz6re a Szetz6d€s teljesit6s6nek idi5taxtamita \'-onathoz6an az Bl6frzet6 6ltal meqhatirozott
tartalommal a forgalomta r-orutkoz6 adatokat szolgAltat.

.\bban az esetbeq ha a Szetz6d6.s felmonddssal szrinik meg, rigy a Szolg:iltat6 ezen adatszolg6ltatdsi
k<itelezetts6gnek legk6s6bb a szerz6d6ses jogviszonv Szerz 6d6 Felek iltali elszdmol6sig kciteles eleget tenni.

SzolgJ.lt^to az adatszoJgiltatisi kdtelezetts6ge elrnulasztisa eset6n a Szerz6d6s V.7.1. pontjiban meghatirozott
osszegii k6sedelmi kdtb6i megfizet6s6re k6teles.

Szetz6f6 Felek tudom6sul r-eszik, hogy a krilts6gvet6si p6ozeszk<jz<iknek a kcilts6gvet6si szen'ek kor6n kiviili
felhasznilisit az -\llami Szdmr.er.6sz6k, illetve a Korminyzati Ellen6rz6si Hivatal, a rijuk r,-onatkozd,
jogszabilr.ok szednt jogosult ellen6rizru.

Szerz6d6 Felek tudomisul r'eszik, hogv a - kcilts6gvet6si p6nzeszkcjz<jk nvilvinossdga 6rdek6ben - rizleti titoli
cim6n nem tagadhatj{k meg a Szerz6d6s l6n1'egg. 1^r,alrr-litat tdrt6n6 tai6koztat6st.

Szetz6d6 Felek a Szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben ̂z Eht., ^ Ptk, a Kbt., 6s a hivatkozott
tdrv6nvek v6grehajtd.si rendeletei, tovdbbd a t6r.kcjzl6si szolgiltatisokr6l sz6l6 szakmai el6fuisok, szabdlyzatok
rendelkez6seit tekintik it6nyad6nak.

-\ Szerz6d6s 8 (nvolc) szimozott oldalb6l ill 6s .1 (n6g) egymissal sz6 szerint mindenben megegl,ez6 eredeti p6ld6wban
k6sziiLlt - me\b61 2 (<ett6) p6ldiny El6frzet6q2 (<ett6) p€ldiny Szokdltat6t illet.i meg, 6s amelyet Szerz6d6 Felek
annak eloh'asdsa 6s 6rtelmez6se utin, mint akatatukkal mjndenben megegl,ez6t j6viha$,6lag futak ali.

Budapest. 2013. n-rdrcius 11.

fb.-.ilo* AS'..
Maton Aron
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