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ACE Tele(om Telekommunrkicros es Informatikai Szolsiltato Kft.

cim: 1039 Budapesc, Are^d u.1llb.
tel.: +16 I 437 0590 fax: +16 | 240 55 | 5

e-marl:office@accreleco .hu

web:wwwrceterecom hu EL6FlzET6l szEM6DEs

Mely l6treiiitt egyr6szr6l az

C6gn6v: Madich lmre M0vel6d6si Kiizpont

Sz6khely: 2600 Vric, Dr. Csdnyi Liszt6 kn.63.

Szdmlizisi n6v: Madich lmre Miivel6d6si Ktizoont

Szimldzisi cim: 2600 Vric, Dr. Csinyi Liszl6 kn. 63.

Levelez6si n6v: Madich lmre M0vel5d6si Kiizpont

Levelezrisi cim: 2600 V6c, Dr. Csdnyi Ldszl6 kn. 63.

Telefon/Fax: Tel; (27) 316 - 4t t, (27)5 t8-2OO Fax: (27) 5t8-202

Ad6szim: 15395632-2- 13

Alapit6 okirat egys6ges szerkezetbe foglalisa: 200/20 | 2. (V|1.05.) sz. K6pvisel5testiileti harirozat

BanksziLmlaszdm: | | 742094- | 5395632-00000000

K€pviseli,beosztisa: lvinyiKirolyn6(lgazgat6)

P6nziigyi kapcsolattart6: Adomecz lldik6

Technikai kapcsolattan6; Mritydstry Szildrd; +36 27 5 l8 200; titkarsag@mimk.vac.hu

tovibbiakban, minr El6fizet6, misr6szr6l az

N6v: ACE Telecom Telekommunikici6s 6s Informatikai Szolg,ilot6 Kft.

K6pviseli: Farmosi Attila 6s Varga Gibor tigyvezet6k

Sz€khely: 1039 Budapest, Arpid u.2tlb.

Levelez6si cim: 1039 Budapesg Arp6d u.2llb.

Telefon/Fax: +36 | 437-0590 l+36 | 240-5515

Ad6sz6m: 12255726-2-41

C6giegyz6kszim: 0l-09-569352

Bankszimlaszdm: l0 t02 t03-3 1234804-0000000 |

Hibabejelent6s: +361437-0595;operator@acetelecom.hu

Muszaki iigyelec +36-30-443-4300; +36-2G935-1965; +36-20-557-6805 (H-V O-24h)

Honlap cime: www.acetelecom.hu

Ugl6lszolgilac 1039 Budapest, Arpid u. 2llb. +36 | 437-0590 (H-p 08:30 - l7:00h)

ASZF elerhet6s6ge: http;//acetelecom.hu/dokumentumok/altalanos_dokumentumok

tov6bbiakban, mint Szolgiltat6, egyiittesen Felek ktiz6$ az alibbi felt6telek mellett

Loldal
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l. Szerz6d6s tirgya
A szerz6d6s rirgya a Szolgdltat6 El6fizet6 szimira a 2. pontban €s az al6bbiak szerint r6szletezett 64.20. l8

KSH besorolisi szim[ Internet szolgiltads, 64.20.11 KSH besorolisi szim! VolP telefon szolg{ltatis

biztosirisa a ktjzbeszerz6si elj{rdst meSindit6 felhivdsban, tovibbi a dokumentici6ban, 6s a mindenkor

hatilyos logszabilyokban, el6irisokban megharirozott felt6rclek mellett:

l.t. Telefonszolgiltatis

Polgirmesteri Hivatal: l3 db anal6g-, I db |SDN3O telefonvonallal (iisszesen 150 v6gpont)

egyen6n6k( lP telefonszolg{ltacis. (a megadott mennyis6gekt6l + l5 % elt6r6s lehets6tes)

Egy6b telephelyek 6s int6zm6nyek 70 db anal6g-, l9 db ISDN2 telefonvonallal (<isszesen 274

v6gpont) etyen6rt6k0 lP telefonszolgdltatdsa (a megadott mennyis6gekt6l +15% elt6r6s

lehea6ges)

Havi teljes mennyis6gek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s 7000 perc/h6; belfiildi besz6lget6s

4000 perc/h6; mobil irinyri besz6lget6s 3000 perc/h6 (a megadott mennyis6gekt6l - 50 % elt6r6s

lehets6ges).

1.2. Telefonkiizpont (lP), valamint 6 db digitilis 6s I | 3 db anal6g telefonk6sziil6k biztositisa a muszaki

specifi kici6 szerint, b6rleti konstrukci6ban a Polg6rmesteri Hivatal telephely6re.

1.3. Internetcsatlakozis (szolgriltauis)

A Polgirmesteri Hivatal szdmira I db 20/20 Mbps s{vsz6less6gfi b6relt vonali, redunddns

kapcsolat biztositisa.

A tovibbi telephelyek 6s int6zm6nyek szAm6ra:7 db 10/10 Mbps, 13 db l0/l Mbps, 2l db

I Mbps/S l2 kbps, 2 db 2 Mbps/S l2 kbps garantilt sivsz6less6gfi internet csadakozds biztositisa.

Szolg6ltat6 eltal nyriitott szolgiltatasok

Internet hozzif6r6si szolg6ltat6s

Internet hozzif6r6si szolgilatis*

szerz6d6s l.szdmri mell6klet.
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3.

3. t.

4.

4.t.

Vol P telefonszolgdltaris

Szeru6d6s ellen6rt6k6nek megfi zet6se;

A szolg{ltardsi dijat (ide ertve a b6rlerjogviszony alapiin fizetend6 clsszegeket is), az igazolt

szerzcid6sszer( reljesit6st kijvet6en havonta, ut6lag, a felhasznilisi hely szerinti v6telez6

int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasig (felhaszn{16) egyenliti ki a Kbt. lj0. g (l)-(6) bekezdese szerint

itutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet€s sorin az ad6zis rendi6r6l sz6l5 2003. €vi XCll. tiirv6ny 36/4. g-ban

fotlaltakat teljes kijrben alkalmazza.

A szolgiltat6 iltal megaiinlott dii artalmaz valamennyi, a szolgiltatdssal kapcsolatos kolts6get,

dijat, igy rovribbi fizet6si ig6nnyel a Szolgiltat6 a kesedelmi kamaton kiviil nem €lhet.

K6sedelmes fizet6s eset6n a Ptk. 30l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fizetendci.

Szolgiltat6 eltal nyfitott szolgiltatisok havidijai, egy6b fizet6si feltetelek
El6fizet6 a szolgdltatisok l6tesit6s6€n 6s ig6nybev6tel66rt az alibbi tiblizatban foglalt havid(jakat

fizeti meg a Szolgiltat6 szimldja alaplan.

Internet hozzif6r€si szolgiltar.6s

szerz6d€s l.szimrl mell6klet.

Vezet6kes VolP telefonszolgiltaris dijai$

4.2.

4.3.

VolP telefonszolgiltat6sn*

Hozz'if6r6s tipusa

lP telefonvonal

lP trunk

Egyes 6"".f,"6f -4ft^'A ;..'^r;r^rr.-^ a r^--:(A-a.^t, ;^rl.--:^.,^^r. felsorolisa

szerz5d6s l.szdmri mell€klet.

3.oldal
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hagrominyos telefon megajinlisa

eseten: 83 db anal6g, 19 db |SDN2, I

db |SDN30 vonal

vagf

lP telefon eset6n: 424 v6gpont

ha$/ominyos telefon

megajinkisa eset6n: 83 db

anal6g 19 db |SDN2, I db

lSDN30 vonal

vagf

lP telefon eset6n: 424

525 Fr +Afa

v68pont

Helyi hivisok

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)
7000 perc/h6* 2,60 Ft +Afa

Belfiildi hivisok

(csricsid5ben 6s csricsid6n kiviil)
4000 perc/h6+ 3,00 Ft +Afa

Mobil h6l6zat fel6 irinyul6 hiv6sok

(csicsid6ben 6s cs0csid6n kiviil)
3000 perdh6* 16,00 Ft +Afa

Az

l.szimri mell6klet

1r. Telefonszolgriltat6shoz kapcsol6d6 telefonkitzpont 6s k6sziil6kek b6rleti dfia *

| .szAm0 mell6klet

Vezet6kes VolP telefonszolgdlatis
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Nemzetkiizi 7 . dfiz6na 124,50 Ft +Afa

Nemzetk6zi 8. diiz6na 170,20 Ft +Afa

Nemzetkiizi 9. diiz6na 1580,00 Ft +Afa

szen6d6s

Fenti <isszegek nett6 6rt6kek, az AFA a mindenkor 6rv6nyes AFA tiirv6nyek szerint kerijl szimlizisra.

4.7.

A szerz5d6s l. srimrj mell6klete tartalmazza a szolgilotdsok r6szletes (t6telenk6nti) bontisit

int6zm6nyenk6nt.

A szolg{ltatisi diiat (ide 6nve a b6rletjogviszony alaplin fizetend6 dsszegeket is), az itazolr

szerz6d6sszer( teljesit6st kiivet6en havonta, ur6lag, a felhaszn6l{si hely szerinti v6telez6

int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasig (felhaszn6l6) egyenlfti ki a Kbt. | 30. $ ( l)-(6) bekezdEse szerint

itutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sorin az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. tiirv6ny 36/4. $-ban

foglaltakat teljes kijrben alkalmazza.

A Szolgiltat6 iltal megajinlott dil tarolmaz valamennyi, a szolg{ltat6ssal kapcsolatos k6lts6get,

diiat, igy toviibbi fizet6si ig6nnyel a Szolg6ltat6 a k6sedelmi kamaton kiviil nem 6lhet.K6sedelmes

fizet6s eset6n a Ptk. 30l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fizetend6.

Az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. tiirv6ny 36/4. $-inak rendelkez6seinek alapjin a

kijzbeszerz€sek teljesit6s6hez kapcsol6d6an a kijzbeszerz6sekr6l sz616 tiiweny (a tovibbiakban:

Kbt.) szerinti nyenes ajinlattev6 - jelen esetben Szolgiltat6 - k6ziitt megkritott villalkozdsi

szerz6d6sek alapjin tdrt6n6, a havonta nett6 m6don szimitott 200 000 forintot meghalad6

kifizet6sn6l El6fizet6 Szolgiltat6nak a teljesit6s6n - visszatartisi kiitelezetts6g n6lkiil - abban az

esetben fizethet, ha

a) Szolgiltat6 bemuat, 6tad vagy megkiild a t6nyleges kifizet6s id6pontiitol szimiton 30

napnil nem r6gebbi nemlegesnek min6s0l6 ad6igazol6st, va$/

b) Szolgiltat6 a kifizet6s id6pontjlban szerepel a kiiztartozismentes ad6z6i

adatb6zisban.

A Szolgiltacishoz kapcsol6d6 egy6b dijak nincsenek

Szimlapanaszok bejelent6s€nek m6dia a kijel6lt kapcsolattan6kon keresztiil tiirt6nhet irdsban,

faxon, vaty e-mail-en. A belelent6shez mlnden esetben az alebbi adatokat kell megadni: n6v,

szimlizisi cim, l6tesft€s helye.

4.4.

4. .

4.12.

5.oldal
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5.

5.t.

4.12.1. Ha az El6fizet6 a bejelent6s6t a diifizet6si hatirid6 lelirta el6tt nytiltia be a

Szolg6ltat6hoz, rigy a bejelent6sben 6rintett dijt6tel vonatkozds{ban a diifizet6si hatirid6 a

dijreklamici6 megvizsgilisinak id6tartam6val meghosszabbodik.

4.12.2. Ha a Szolg{ltat6 az el6fizet6i bejelent6snek hel},t ad, havi dijfizet6si kiitelezetts6g eset6n

a kiivetkez5 havi elsz{molis alkalm{val, egy6bk6nt a bejelent6s elbir{kisit6l szimitott harminc

napon beliil a dijkuliinbozetet az El6fizet6 szdmldjdn egy iisszegben l6v6irja vagy azt az El6fizetij

vilaszgisa szerint az El6fizet6 iltal ir6sban vagy elektronikus lev6lben jelzett banksz6mldra vagy

magyarorszigi cimre az El6fizet6 r6sz6re egy iisszegben visszafizeri, amennyiben az el6fizet6nek

nincs a Szolgiltat6val szemben fenn6ll6 lejdrt dijtanozisa.

K6sedelmi ktitb6r

K6sedelmi kiitb6rr koteles fizehi a szolgiltat6, ha olyan okb6l, mely6n felel6s k6sedelembe esik.

A Szolgiltat6 szolgiltatdsi k6sedelembe esik, ha a hiba fetmeriil6s6t6l szimitott 4 6rin beli.il nem

sz{ll ki a helyszinre - ill. tivoli hibajavicis eset6n a hiba kiiavitisdt ezen id6n beliil nem kezdi meg -,

6s ha a hiba felmeriil6s6t6l szimitott 8 6rin beliil a hibdt teljes kor(en nem hdritia el.

K6sedelem eset6n az alibbi k6sedelmi kiirb6rt kdrreles fizetni az 6rintett El5fizet6 r6sz6re;

5.2.1. Telefonszolgiltatiseset6n:

a) rlrgyh6t megel6z6 havi teljes, 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolgiltatisi dij 5%-

a./6ralint6zmAny; tovdbbi

b) uirgyh6t megel6z6 havi teljes, 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolgdkatrisi dij 7%-

a./6ra./ Polgirmesteri Hivatal eset6ben

5.2.2. Internetszolgiltatis eset6n:

a) egyhavi teljes szolg{ltatisi dii S%-al 6n I intlzmfiny

b) 6s egyhavi teljes szolgdltatCsi dii 7%-a!6n / Polgirmesteri Hivatal az

internetszolgiltatis esetdn.

Meghirisulisi kiitb6rt koteles fizetni a Szolgiltato, ha olyan okb6l, mely6n felel6s a szerz6d6s

teljesit6se lehetetleniil, tovibb6 ha a szerz6d6st az 6rintett int6zm6ny a Szolgriltat6nak felr6hat6

okb6l rendkivtli felmonddssal felmondja. A meghirisul{si kiitb6r: a szerz6d6s 24 h6napra szimitott

nett6 €rt6k6nek 20%-a.

A kiitb6r dsszeg6t a El6fizet6 kiilon fizet6si felsz5lfrissal 6rv6nyesiti, melynek 8 naptiri napon

beli.il kell hiinytalanul eleget tennie a Szolgiltat6nak Amennyiben a Szolg6lat6 a k6tb6r

megfizet6s6re vonatkoz6 felhivis k6zhezv6tel6t k<ivet6 3 napon beliil magataruis{c ill. mulasztris{t

- bizonyit6kokkal aldcimaszwa - nem menti ki, akkor a kiivetel6s elismertnek tekintend6,

5.4.
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Szerzcid6 Felek rogzitik, hogy a kotb6r megfizet6se nem 6rinti El5fizet6nek azt a jotit, hogy a

kcitb6ren feliili kirit 6rv6nyesitse a Szolgiltat6val szemben.

Az 6rintett El6fizet5 a kijvetel6s6t irisbeli felsz6litls ritjin 6rv6nyesitheti, melynek a Szolglltat6

koteles 8 napriri napon beliil marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a szolg6ltat6 a felhivds

k6zhezv6tel€t kiivet6 3 napon beliil 6rdemi - indoklissal 6s bizonyit6kokkal aldt{masztott -
kimentest nem tesz, akkor a kcitb6rkovetel6s a szolgdltat6 r6sz6r6l elismennek tekinthet6 6s

ezzel beszdmithat6vd vdlik, a Kbr. 130.! (5) bek. felt6teleinek teljesiil6se eser6n. El5fizer6

k6vetelheti a fentieken tril felmerLj15 kirit. A kirt6rit6s 6rv6nyesit6s6re a kcitb6r 6rv6nyesit6s6re

vonatkoz6 szabilyok megfelel6en alkalmazand6ak.

El6fi zet6 iogai 6s kiitelezetts6gei

El6fizet6 joga az Internet szolgiltatisok rendeltet6sszer( hasznilata. Az El6fizet6t 6rint6 6s nem

rendeltet6sszeru hasznllatb6l keletkez6 kirok6rt valo felel6ss6get a szolg{kar6 elhiritja magdt6l.

Az Internet szolgiltatisok mindenkor a szolgdltat6 tulajdon6t k6pezik, Elcifizet6 a szolgiltarisokra
vonatkoz6an hasznilati joggar renderkezik, mery jogok kizir6ragosak, de nem dtruhizhatok 6s nem

tovibb 6n6kesithet6k.

Elcifizetci kiiteles a szolgiltatisokat jogszerfi, tiirv6nyes celokra 6s modokon hasznilni. Tilos a

szolgdltarist a harilyos magyar jogszabilyok szerint Uzleti va$, matintitkot s6rt6,
bUncselekm6nynek min5siilci vagy kiizmegbotrdnkoztarisra alkalmas m6don haszndlni.

El6fizet6 hozzdjirul az Eht r57.$ (2) bekezd6s6ben fogrart adatilom{nyon kiviiri iisszes adat

kezel6s6hez, illetve az adarirrominyban szerepl6 adabinak az Eht.-ban meghatdrozott c6lokt6l
elt616 felhasznilisdhoz.

Szolgiltat6 iogai 6s kaitelezetts6gei

Szolg6lot6 kijtelezetts6ge a megrendelt Internet 6s lP telefonszolg6ltatisokat El6fizet6 rtisz6re a

2 6s 3 pontban meghatirozottak szerint, ielen szerz6d6s 6rv6nyess6g6nek id6tartama aratt

folyamatosan biztositani.

szolg{ltat6 kiiteles az El6fizet6 adatait a hatdlyos adaw6delmi el6irisoknak megfelel6en kezelni.

Szolgiltat6 kiitelezetts6ge az Internet 6s lP telefonszolgiltatlsokkal kapcsolatos iigrf6lszolgilati
tanicsaddst ingyenesen biztositani Elcifizet6 r6sz6re. Ebbe beletanozik a v6gpontokon szolgiltat6
dltal biztosirott eszkiiziik berendez6sek install{l{sa, javitisa, karbantartisa, a szolgiltatis
fogadisira val6 alkalmass6 t6tere de nem tartozik bere az Er6fizet6i v6gpontokon ijzemer6

alhel6zatok €s sz6mitog6pek iizemeltet6se, javitisa.

5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7 .2.

T.oldal
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8. Szolgiiltatis megkezd6s6nek illetve a csatlakozis telepit6senek hatirideie (ASZF 4.

oont)

8. L Szolgiltat6 a szolg6ltacis ig6nybev6tel6hez sziiks6ges berendez6seket jelen szerz6d6s

megkot6s6t6l szdmitott harminc(3O) napon beliil az El6fizet6 iltal megjelcilt l6tesit6si helyeken

0zembe helyezi 6s a szolg6ltatds ny0ltisit megkezdi.

a.2. A telepit6st kovet6en Felek itadds-itv6teli jegyzcikonyvet k6szitenek. Felek k6pviselet€ben lelen

l6v6 szem6lyek a jegyz6konyvben riigzitik a szolgiltacis min6s6g6re vonatkozo m6r6si

eredm€nyeket illetve El6fizet6 k6pvisel6je iweszi a m(szaki kialakicist (kibelez6s 6s itadisi

feliilet). A jegyz6konyvet a Felek 16sz616l ielen l6vci szem6lyek hitelesitik aldirdsukkal, Felek

kijelentik, hogy a jegyz6konyv felv6tel6hez nem sziiks6ges aliirisra jogosult szem6ly jelenl6te 6s

al{irdsa. Az dtadis-itv6tel lebonyolirisit Felek meghatalmazottaik r6szv6tel6vel bonyolitlrik le.

Szo196ltat6 a iegyz6kiinyvben feltUntetett id6pontt6l logosult a szolgiltatis sz6mlizdsdra.

B.l. A telepitett berendez6sek a szolgiltaris nyijtislnak id6tartama alatt a SzolgAltato tulajdondban

maraonaK.

9.2.

9.3.

L

9.t.

9.4.

Rendelkez6sre rilkis, min6s6gi garanciik, hibabeielent€s (ASZF I l. pont)

Szolg{ltat6 szavatolja, hogy valamennyi {ltala ny0itott szolglltaris m(kddcik6pes a telepit6s

naplit6l. Szolgdltat6 a szolgiltarisok mUkod6s6re 99,8%-os id6beni rendelkez6sre 6ll{st vdllal 6s

garancilja, hogy az szerz6diitt sivsz6less6gek bels6 adathil6zat 6s belfoldi internet irinyban 100%,

nemzetkiizi internet irinyban 100%-ban, mindenkor elcifizet6 rendelkez6s6re ill.

Szotgihato kcjteles minden r6sszer{ ercifeszitest mettenni a szolgiltatis hat6konysig{nak 6s

folyamatossiginak biztosit'isa 6rdekdben.

Amennyiben a szolgiltat{s a villalt m(szaki param6terekkel r6szben vagy eg6szben nem 6rhet6 el

az El6fizet6 szimira, akkor az Elcifizet6nek ezt jeleznie kell a Szolgilut6 kiiel6lt timogat"isi

kozpontla, illetve kapcsolattart6ja fel6. A szolgilot6s kies6se annak hibaietyen riigzitett

beielent6s6t6l tekinthet6 igazoltnak. A hiba beielent6s a rogzitett telefonszimok valamelyik€n, e'

mailben vagy faxon tehetci meg. Szolg6ltat6 minden beielentett hib6t hibajegyen riigzit, melynek

azonosit6 sz6mit 6s a beielent6s param6tereit El6fizet6nek visszakiildi.

A szolgiltatis marad6ktalanul ton6n5 visszaillitisir6l a Szolgiltat6 kijteles az El6fizet6 kiieliilt

kapcsolattan6inak egyik6r 6rtesiteni. A szolgiltatis ezen 6nesit6ssel tekinthet6 vissza.dllitottnak.

Rendelkez6sre 6ll6sba nem szimitanak bele az aldbbiak esem6nyek9.5.
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o El6re iitemezett rendszerkarbanorris, mely pontos id6pontiir6l 6s a virhat6 kies6s

id6tart:mir6l Szolg6ltat6 legalibb 3 nappal megel6z6leg hivatalos €nesit6st kiildott. Az

6rtesit6s megkUld6se e-mailen 6s a honlapon tort6n6 kozz6t6tellel tort6nlk. (ASZF

ll.l4). Szolgiltat6 kizir6lag a sajit rendszer6n v6gez karbantartist" El6fizet6i oldalon

karbantanisi szolgiltat6st nem v6gez.

. A vismajor esem6nyek dltal okozott iizemsziinetek mint p6ldiul a term6szeti

katasztr6fik, szind6kos vagy gondatlan rongllis, lop6s illewe b0ncselekm€nyek.

o Srlllos energia elldrisi zavarok, melyeket az elektromos szolg{ltat6 hibdla vagy el6re

iitemezett karbantan6si munkii okoznak,

llyen esetekben a Szolgiltat6 kijteles az iizemsz0net t6ny6t 6s annak kiv6lt6 okit jegyz6kiinyvezn .

melynek egy p6ldinylt eliuttatja El6fizet6h,iiz. Szolgiltat6 tovibbi kciteles minden t6le elvirhat6t

megtenni a szolgiltatis mihamarabbi irjrainditisinak 6rdek6ben.

9.6. Amennyiben a hiba elhiritisa helyszini szem6lyes kijzrem0kiid6st kivin, Szolgiltat6 kijteles a hiba

elhiritisit 4 6rrin belUl megkezdeni a hibit 8 6rdn beliil elhlritani. A hibaelhiritis megkezd6se

tSvoli hozzifir6ssel is tijft6nhet" ebben az esetben a megkezd6s hatirideje szint6n 4 6rdn beli.ili.

El5fizet6 tudomisul veszi, hogy a hibaelhiritis rldi6s h{l6zati elemek eset6n €iszakai 6rikban

illewe rossz id6jiris eset6n munkav6delmi szempontok miatt nem lehets6ges.

9.7. A hibabeielent6ssel 6s kezel6ssel kapcsolatos egy6b rendelkez6seket az ASZF ll. pontla

tarlatmiu;za.

10. Szolg6ltatisszilneteltet€se,korlitozisa

10.1. A Szolg6ltat6 az el6fizet6i szolgiltarist az El6fize6 el6zet€s vagl eg/deif 6nesit6se mellett az

alibbi esetekben korlitozhatja, vaty csiikkentheti annak min6s6gi vary mis iellemz6it
f0.l.l. Amennyiben El6fizet5 akad|lyozzz vagy vesz6lyezteti a Szolg tat6 h6l6zacinak

rendeltet6sszerU m0kod6s6t, i$/ kUloniisen, ha:

. Az El6fizet6 az el6fizet6i hozzif6r6si ponthoz medelel6s6g tanUsiwennyal nem

rendelkez6 v6gberendez6st yagy nem megfelel5 interf6sszel rendelkez5

v6gberendez6st csatlakoztatott

. Az El6fizet6 a szimira nyuitott szolgilacist felhasznilva k6reden levelet kiild,

K6retlen lev6lnek min6s0lnek azok az elekronikus 0zenetek amelyek

i. kereskedelmi vagy egy6b informici6t tartalmaznak 6s a cimzetek nem k€rt6k

kifelezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapidk
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ii. o[ran ttlmegesen kiild6tt, nagr mennls6gfi e-mail, amelyeknek artalma

erymissal nagm6n6kben azonos 6s a camzettek nem k6n6k kifeiezetten, ho$/

ezen e-mail-eket megkapjir,

iii. az olfan e-mail-eket, amelyek tiibb mint 50 cimzettet aralmaznak a

,,cimzettek" listiban (Io, Cc, Bcc)

A Szolgiltat6 az ilyen k6reden kereskedelmi vagy k6retlen tiimeges e-mail-ek illewe nagy

mennls6gri levelek 6w6tel6t illewe to*ibbitis{t a hil6zadnak 6s rendszereinek v6delme

6rdek6ben szoftveres 6s/vary hardveres eszkiiz6k segits6g6vel megtagadhatla.

Szolgiltat6 fenti korldtozist abban az esetben alkalmazza amennyiben El6fizet6 a

Szolgtiltato iltal biztositott v6dett lP cim opci6t vilasztorta teh6t az iltala k0ldiitt

elekronikus levelek a Szolgiltato SMTP szerver6n keresztiil keriilnek tovibbitisra.
. Az El5fizet6 a szim6ra nyriitoa szolgdltauist felhasznilva olyan elekronikus levelet

k0ld, amely:

i. felad6iinak e-mail cim6t szind6kosan hamisan adiSk meg vagy elfedik

ii. virussal fert6ziitt csatolt dllominp artalmaz.

iii. amely csatolt Sllomdnyk6nt olyan v6grehait6d6 illominp tanalmaz, amely a

cimzea(ek) vag a Szolgiltat6 6rdekeivel ellent6tes tev6kenys6get feit ki 6s

ezen tev6kenys6g a cimzett i6hiszemri akarata ellen6re is v6gbemehec

iv. amely tartalma a tirsadalmi 6rt6kekre 6s az n€zve s6n6.

llyen p6ldiul a f6lrevezet6, tr{g6r,

tiirv€nyellenes cselekedetre

mail.

Az El6lizet6 a szimira nyuitott

adatkiild6sre vagr mis

kis6rletet illewe halt v6gre,

i, az Internethasznil6k

inernetez6s kiizben

illomdnyok enged6ly

kis6rlet,

ii. az internetlrasznil6k

dllominyok enged6ly
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iii. az internethaszndl6k szem6lyi szimit6g6p6re vagy szerver6re olyan adatok,

illom{nyok enged6ly n6lkiili feltiilt6se vagy ennek kis6rlete, amely az El6fizetcit

kompromittilhatia, illewe a szimit6g6p mUk6d6s6t hitrinyosan befoly{solhatja,

iv. misok tulajdon{t k6pez6 szimitog6pek 6s azok er6forrisainak enged6ly n6lkili

felhasznil6sa sajit c6lra.

o Az El6fizet6 a szimdra ny(jtott szolgiltatist felhasznilva Szolgiltat6 szerver6n olyan

adatokat, informici6kat drol vagy tovibbfq amely:

i. jogosulatlanul megszerzett, illewe szerz6i jogokat s€rt

ii. a tirsadarmi 6rt6kekre €s az emberi m6rt6sdgra n6zve s6n6. Iyen p6rddur a

f6lrevezet6, tratdr, szexu6lis, er6szakos tartalm(, a ttirv6nyellenes cselekedetre

felbujt6 illewe vall6si, politikai ellent6tet szit6 tartalom,

iii. az Alkotminyba vagy a harilyos tijrv€nyekbe, jogszab6lyokba titkiiznek,

iv. az El5fizet6 iiltal kinrilt term6k tulajdonsigair6l vagy szolgiltaris tartalmir6l,
illetve ezek drir6l birkit f6lrevezethetnek.

' Amennyiben az El6fizet6 az el6fizet6i szolgdltatist a Szolgiltat6 hozz6jirulisa n6lkl,
harmadik szem6ly r6sz6re tovlbb6n6kesiti vagy azt a h6l6zati szerz6d6sekr6l sz6lo

korminyrendelet szerinti hil6zati szolgiltatis c6lj6ra haszn6lia.

I l. A szerz6d6s id6tartama, felmondis, reklamici6
ll.r' Felek jelen szerz6d6st hasirozott id6re: a szerz6d6s harilyba l6p6s6t6l szimitoft 24 h6napos

id6tartamra k6tik.

11.2. A szerz6d6s hatilyba l6p6se a mindk6t f6l iltali dliiirisit kiivet5 5. nap.

| 1.3. Jelen szerz6d6s a | | . | . pontban meghatirozott id6artam letelt6vel megszfinik

ll4. A szerz6d6s harirozott id6tartamira tekintecel a szerz6d6s rendes felmondissal nem

szfintethet6 meg.

rl's Birmely f6l jogosult a szerz6d6st rendkiviili felmondissal felmondani, ha a misik f6l srilyos

szerz6d6sszeg6st kcivet el, 6s azt - amenn),iben orvosolhat6 - irisbeli megint6st kiivet6en, az

abban megjeliilt haririd6n beltil sem orvosolja.

11.6. Srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n a ferek fermondisi id6t ktitnek ki, figyeremmel arra, hogy a
szolgiltatis megszfin6se az int6zm€nyekn6l azok tev6kenys6g6nek ellehetetlentl6s6t eredm6nyezi

A felmonddsi id6 m6n6ke: 30 nao.

| 1.7. Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil a Szolgiltat6 r6sz6r6l:

a) ha a szolg6ltat6st az el6irt hatirid6ben teljesk6rfien nem kezdi meg

I l.oldal
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b) ha eg naptiri h6napon beliil legalibb 3 alkalommal k6sedelmi ktjtb6r fizet6s6re

lenne k6telezhet6.

c) ha birmely hibit 24 6rin tril nem javit ki,

d) ha a szimhordozist nem biztosltja eljes kiir0en,

e) ha az aiinlatban meghatirozott rendelkez6sre illisi m6n6ket nem tellesiti a

Szolgilato,

f) ha az adott szolgriltacisra ininyad6 min6s6gi param6tereket e$/ebekben nem teliesiti

a szolgiltat6,

g) ha titoktartdsi ktitelezettseg6t megszegi,

h) ha Szolgiltatoban kiizvetetten vagy k6zveden0l 25%-ot meghalad6 tulaidoni

r6szedes6st szerez valarnely otFn ioSi szem6ly vagr iogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 gazdas{gi eirsasig amely nem felel meg a Kbc 56.$ (l) bekezd6s k)

ponti6ban meghatirozott felt6teleknek.

tt.8. Srilyos szerz5d6sszeg6snek min6siil az El6fizet6 r6sz6r6l:

a) ha a teliesitesigazolds kibocsitisit alapos ok n6lk0l me8tapdia,

b) ha titoktartisi kiitelezetts6gAt megszegi,

c) a szolgilatisi diiat - inisb€li 30 napos fizetesi hatirid6t biztosi,ro megint6st

kiivet6en - sem fizeti meg

I t.9. A srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n a s6relmet szenvedeft f6l kiiteles a megfelel6,

de legalibb 8 napos hatirid5vel a szeru6d6sszer0

s6relmet szenvedea f6l, ha a szerz6d6sszeg6s

orvosolhat6.

I t. t0. El6fizet6 a me*iitiitt szerz6d6s

szerz6d6sm6dositist fogad el a KbL 303.$

lehets6ges.

t2.

tz t.

Yis maior

Szolgilat6 nem felel az

malor). Vis maior-nak min6siilnek a

kiiriilm6nyek, amelyek megakaddlyozzik

. titz" lwiz, belviz foldreng6s, iirvriny,

. hadiizenettel vagy hadiizenet n6lk0l

fegrueres konfl iktus, terroriso- vaty
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' sztriikok, munkiskizirisok, kiv6ve amelyekben a szolgiltat6 alkalmazottai nem vesznek r6szt.

13, Zir6 rendelkez6sek

13.1. Felek kiielentik, hogy tev6kenys6giik sordn a tudomi,sukra jutotr ijzleti titkot meg6rzik. Uzleti

titokk6nt definiilnak minden olyan adatot, mely a szerz6d,ls keretein belijl a misik f€lle

kapcsolatban tudomisukra jur. Kiv6tek k6peznek ezal6l azon adatok, amelyek a Kbt. vagy mls

jogszab6lyok szerint nyilvdnos adatnak min6sijlnek, illetve amelyet jogszabily vagy egy6b

dokumenrum az iizleti titok ko16b6l kizdr.

132. A titoktartisi kiitelezetts6g megszeg6s6b6l eredci kir6n az ez€rt felel6s f6l kin6rit6si

kiitelezetts69gel tanozik.

1r.3. Felek titoktartisi kajtelezetts6ge kiteried a munkavdllal6kra, illetve valamennyi polgdri iogi

szerzcid6s alaplin munkav€gz6sre irdnyul6 jogviszony, vagy mis jogviszony alapj6n a f6lle

kapcsolatban l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szem6lyek magatanisd6n a titoktarcis

kiitelezettseg viszonylatdban az 6rintert f6l, mint saiit magatarrisi6n felel.

13.'{. Felek iognyilatkozabikat kiz{r6lat irisban, az {w6tel hely6t €s idej6t azonosithat6 m6don tehetik

meg 6rv6nyesen. A felek fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-mail) formdjit is.

11.5. A Felek megegyeznek abban, hogy a viris k6rd6st megkis6rlik peren kivLili bek6s iton rendezni, €s

csak ennek eredm6nytelens6ge eset€n fordulnak bir6sdghoz. Amennyiben az egyeztetes nem

vezet eredm€nyre, [g/ ielen szerz6d6sb6l ered6 jogvitiiuk tekintet6ben kikcitik - haiiskon6,
fiigg6en - a Vici Vdrosi Bir6sdg/Pest Megyei Bir6sig kizir6lagos illet6kess6g6c

13.6. Amennyiben Szolg6ltat6 a Ptk. szerinti iltal6nos szerz6d6ses felt6telnek min6sfil6 szer:6d6ses

felt6teleket (Pl.: iizletszabdlfzat, stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezehek kifeiezetten tartalmaznia

kell, hogy Szolg{ltat6 dltal6nos szerz6d6si felt6telei csak a Felek kitzdtt l6treiiitt szerz6d6sben

nem szabdlyozott k6rd6sekben irinyad6ak.

t3.7. Amennyiben a szerz6d6s birmely rendelkez6se k6gens jogszabiillyal, vagy a megk6tris6hez vezet6

eliirds birmely dokumentumival ellent6tes lenne, akkor a iogs6rr6 szerz6d6ses rendelkez6s

helyett a megs6rtett jogszabdlyi, ill. eljirisi okirati rendelkez6s az alkalmazand6, minden tovibbi
jogcselekm6ny - igy kiilcinosen a szerz6d6s m6dositisa - n6lkiil.

13.8. A szerz5d6s mell€klet6r k6pezi a kozbeszer:6si eljiris iratanyaga.

l3e. Szolgiltat6 adatv6delmi el6ir6sai 6s nyilatkozata az ASZF 3. sz. mell6klet6ben talilhat5 met

reszletesen.

13.10. Felek kijelentik, hogy hozzijirulnak nevuk m6sik f6l r6sz6r6l referenciak6nt ttjn6n6
megjeliil€s6hez elektronikus rls nyomtatott feliileteiken.

lS.oldal
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l3.ll. Felek kijelentilq hory rendelkeznek azzal a k6pess6ggel 6s meghaulmazissal, hogy ielen

szerz6d6ses kiirclezetts6s0ket teliesits6k ez6rt mint akaratukkal mindenben egez6t i6vihag/6lag
irtik ali. El6fizet6 kiielenti, hogy e szerz6d6sben foglaltakat megismene 6s elfogadia.

A szerz6d6s elrailaszthaodan mell6kletet k6pel a ktizbeszerz6si elliris iraanyaga-

V6c, 2012. o8. t-<

Farmosi Attila 6s Varga Gibor

,1| rotr 8u.rapal.Ar,ljd u 2ta
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telekommun,ht,os 
es lnlormarikai Szolgiltatri lft.
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I szirnt mell6klct

A dbllzetban fehiintetett havidilek netto iisszcgeh llletv. ezeken Hiil fzetend6 a forgrlml dil fogaszds
alaplin, a rzerz6d6s .t.3. pontl{ban foglah p€rcd|ak szerinL

Int€an6nyek {ltal lg6nybcvctt szolgdftatisok r€szletezese, Int6zm6nyenk6nti €c 6sszesftea havidiiak




