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Vici En6ktir - K6z6rdek0 Muzeilis Gljtem6ny
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1039 Budapesg Arpid u,

+36 t437-0590/+36

t22s5776-241
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tovlbbiakban, mint SzolSiltat6, egyiittesen Felek kcizcitt az alibbi {elt6telek mellett'

l. Szerz6d6s tirgya

A szerr6d6s rirgya a Szolgiltat6 El6fizet6 szimira a 2. pontban 6s az alibbiak szerint r6szletezett 64.20. l8

KSH besorolisi szimo Interner szolgiltacis, 64.20.11 KSH besorolisi szimrl volP telefon szolgiltatis

biztosirisaakijzbeszerz€sieljiristmegindit6fe|hivisban,tovibbiadokumenrici6ban,6samindenkor

hatllyos logszabilyokban, el6irisokban meghat'irozott felt6telek mellett:

Ll. Telefonszolgiltarls

Po|girmesteriHivata|:|3dbana|6g.,ldb|sDN3ote|efonvona||a|(iisszesen|50v6gpont)

egyen6n6kfi lP telefonszolgiltatis (a megadott mennyis6gekt6l + l5 % elt6r6s lehets6ges)

Egy6b telephelyek 6s int€zm6nyek 70 db anal6g-' 19 db ISDN2 telefonvonallal (osszesen 274

v€gpont) egyen6n6kfi lP telefonszolgiltatisa (a megadott mennyis6Sekt6l +15% €lt6r6s

lehets6ges)

Havi telies mennyis6gek (telefonbesz6lget6s): helyi besz6lget6s 7000 perc/h6; belfoldi besz6lget6s

4000 perc/h6; mobil irinyri besz6lget6s 3000 perc/h5 (a megadott mennyis6gekt6l ' 50 % elt6r6s

lehets€ges).

r.2. Telefonkozpont (lP), valamint 6 db digitilis 6s I l3 db anal6g telefonk6sziil6k biztosirisa a mUszal'

specifikici6 szering b6rleti konstrukci6ban a Polgirmesteri Hivatal telephely6re'

t.3. Internetcsatlakozis(szolgiltatis)

A Polgirmesteri Hivatal szimira I db 20/20 Mbps sivsz€less6gU b6relt vonali' redundins

kaPcsolat biztositisa'

A tovibbi telePhelyek €s int6zm6nyek szimarz: 7 db 10/10 Mbps' 13 db l0/l Mbps' 2l db

lMbps/5l2 kbps, 2 db 2 Mbps/Sl2 kbps garantilt sivsz6less6gfi internet csatlakozAs biztositisa'

2.

2.1

Szolgriltat6 eltal nyiitott szolSiltatfu ok

lnternet hozz'if6r6si szolgiltatis @l

lnternet hozzif6r6si szolgiltatis*

szerr6d6s l.szimi mell6klet'

2.oldal
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VolP telefonszolgiltacis

3.

3.t.

3.1.

3.4.

4.

4.t.

Szerz6d6s ellen6rt6k6nek megtizet6se:
A szolgdltarisi drlat (ide 6nve a b6rletjowiszony alapjdn fizetendci <isszegeket is), az igazolt
szerz6d6sszer( terjesit.st kitvet6en havonta, ut6rag, a ferhasznirdsi hery szerinti v6terez6
int6zm6ny vagy gazdasigi tirsasig (felhasznil6) egyenliti kt a Kbt. l3o. ! ( l)-(6) bekezd€se szerint
dtutaldssal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet6s sor{n az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCll. t<!rv6ny 36/4. !-banfoglaltakat teljes kcirben alkalmazza

A szolgdltat6 dltal megajdnloa dij tartalmaz valamennyi, a szolgiltacissal kapcsolatos kcilts6geg
drjac igy royibbi fizet6si ig6nnyel a Szolgiltat6 a k6sedelmi kamaton kiviil nem 6lhet.
K6sedelmes fizet6s eset6n a ptk. 30l/A.$ szerinti k6sedelmi kamat fzetendci.

Szolgiltat6 iltal nyfitott szolgiiltatiisok havidijai, egy6b fizet€si felt6telek
El6fizet6 a szorgdrtatdsok r6tesit6s66n 6s ig6nybev€ter66n az arribbi cibr{zatban fogrart havidijakat
fizeti meg a Szolgiltat6 szimldja alapjin.
Internet hozif6r€si szolgiltaris

szerz6d6s l.szim! mell6klet.

internet kapcsol-

Ery"tinr6.r6ny

szerz6d6s l.szdmri mell€klet.

3.oldrl
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Vezet6kes VolP telefonszolgiltaris diiai*

4.4. Telefonszolgiltatishoz kapcsol6d6 telefonkozpont 6s k6sziil6kek b€rleti dija *

Egyes

| .szimrl mell6klet.

525 Ft +Afa

megajinlisa eset6n: 83 db

anal6g, 19 db |SDN2, I db

lSDN30 vonal

vogY

lP telefon eset6n: 424

va8pont

hagyominyos telefon megajinlisa

eset6n: 83 db anal6g, 19 db ISDN2' I

db 15DN30 vonal

vogy

lP telefon eset6n: 424 v6gPont

2,60 Ft +Afa

(cs0csidSben €s csricsid6n kiviil)

3,00 Fr +Afa

(csricsid6ben 6s csricsid6n kiviil)

| 6,00 Ft +Afa

(csricsid6ben 6s cstcsid6n kiviil)

l.szimi mell6klet.

EeyGgir (6st!sen) Ftlh6

95 200 Ft +Ala

osszesen FuhogtFt-
95 2oO ft +AhTelefonkiizPont es keszuleKeK

b6rleti diia

----6s-zesi6ttldia;6e-
----Ts-t66f-TFra

t\z

Vezet€kes VolP telefonszolgiltatis Nemzetk6zi percdiiai*

(cs0csid6ben 6s csricsid6n kiviil)Vezet6kes VolP telefonszolgiltatis
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Nemzetkrizi 5. diiz6na 49,80 Ft +Afa

Nemzetkcizi e. dilz6n- 74,70 Ft +Afa
r lsrrr.sr^vzr ,. (JrJzona

| 24,50 Ft +Afa

v. urt.vr14
170,20 Ft +Afa

1580,00 Ft +Afa

Fenti <isszegek nett6 6rt6kek. az AFA a mindenkor €rv6nyes AFA torv6nyek szerint keriir szimrizdsra.

4.7.

A szerz6d6s l. szim0 mell6klete analmazza a szolgilatisok r6sztetes (t6telenk€nti) bontisit
int€zm6nyenk6nt.

A szolgilbrisi dijat (ide 6nve a b€rretjogviszony arapjin fizetend6 <isszegeket is), az igazort
szerz6d6sszer0 terjesr*st k6vet5en havonte, ut6rag, a ferhasznirdsi hery szerinti v6terez6
int6zm6ny vagy gazdasigi rirsasig (ferhaszndr6) egyenriti ki a Kbt. r30. $ ( r)-(6) bekezd6se szerint
itutalissal, forintban (HUF).

El6fizet6k a kifizet€s sordn az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. tcirv6ny 36/4. $_banfoglaltakat teljes krirben alkalmazza.

A szolgiltat6 drtar megajinlott dij tartarmaz varamennyi, a szortirtatissar kapcsoratos kcira6get,
duac i'' tovibbi fizet6si ig6nnyer a szorgirtat6 a k6sedermi kamaton kiv'r nem 6rhecK6sedermes
Iizet6s eset6n a ptk. 30l/A.$ szerinti k€sedelmi kamat fizetend6.
Az ad6zis rendj6r6l sz6l6 200!

kcizbeszerz6sekter jesit6s6hez"r:..rJii'.1'JJ"i.#.L1,ff Tiffi :ffi :il;Kbt') szerinti nyenes ajinrattev6 - jeren esetben szorgrirat6 - k6zdrtt megk6t6a v'rarkozisiszeru5d€sek arapiin t6ft6n6. a havonta nett6 m6don sdmitott 200 000 forintot megharad6kifizet€sn6r Er6fizet6 szorgdrtat6nak a terjesit6s6rt - visszatanisi k6terezetts6g n6rkiil _ abban azesetben fizethet ha

a) Szolgiltat6 bemutat. dtad vagr megk0ld a dnyleges kifizet6s id6pontiit6l szimitoa 30napnil nem r6gebbi nemlegesnek min6siil6 ad6igzotist, vagr
b) szorgirat6 a kifizet.s id6pontjriban szereper a k6zartozismentes ad6z6iadatbizisban.

A Szolg6l6tishoz kapcsol6d6 e$,6b dijak nincsenek
szimlapanaszok bejerent6s6nek m6dja a kier6rt kapcsoratan6kon keresztiir t<in6nhet irisban,faxon' vagy e-mair-en A bejerent6shez minden esetben az ar.bbi adatokat ke, megadni: n6v,szimlizisi cim, l6tesit6s helye.

4.9.

4.10.

{.1 t.

4. t2.
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5.

5.1.

4.12.1. Ha az El6fizet5 a beielent6s6t a diifizet€si hatirid6 lejirta el6ft nyrijtia be a

Szolgiltat6hoz, rigy a belelent6sben 6rintett dijt6tel vonatkozisdban a diifizet6si haririd6 a

diireklamici6 meSvizsgilisinak id6tartamival meghosszabbodik'

4.12.2. Ha z Szolgiltat6 az el5fizet6i beielentesnek helyt ad' havi dijfizetesi kiitelezetts6g eseten

akovetkez5havielszimo|isa|ka|mival,egy6bk6ntabeje|ent6se|birilisit6|szimitottharminc

napon beliil a diikiilcinbozetet az El6fizet6 szimliiin egy iisszegben i6viiria vagy azt az El6fizet6

vilaszgisa szerint az El6fizet5 iltal irisban vagy elektronikus lev6lben ielzett bankszimlira vagy

magyarorszigi cimre az El6fizet6 r6sz6re egy 6sszegben visszafizeti' amennyiben az el6fizet6nek

nincs a SzolSilt2t6val szemben fennillo leiirt diitartozisa'

K6sedelmi ktitb6r

K6sede|mikijtb6nkote|esfizem.aszo|g6|tat6,hao|yanokb6|,me|y6rt{ele|6sk6sedelembeesik.

A Szolgiltat6 szolgiltarisi k6sedelembe esik' ha a hiba felmeriil6s6t6l szi'mitott 4 6rin beliil nem

szill ki a helyszinre - ill. civoli hibajavit'is eset6n a hiba kilavitisit ezen id6n beliil nem kezdi meg -'

6s ha a hiba felmeriil6s6t6l szimitott 8 6rin beliil a hibit telies kiir{en nem hiritia el'

K6sedelem eset€n az alibbi k6sedelmi kotb6rt koteles fizetni az 6rintett El6fizet6 r6szere:

5.2. l. Telefonszolgiltaris eset6n:

a) tirgyh6t megel6z6 havi telies' 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szolgiltatisi dii 5%-

a/6ra.f int6zm6nY; tovibbi

b) uirgyh6t megel6z6 havi teljes' 6rintett int6zm6nyre vonatkoz6 szoltiltatiisi dii 7%-

a./6ra-/ Polgirmesteri Hivaul esereben

5.2.2. Internetszoltelaris eseten:

a) etyhavi telies szolgiltatisi dii s%'al 6ra / int6zm6ny

b) 6s eryhavi teljes szolgiltatisi di1 7%-e|6ra / Polgirmesteri Hivatal az

internetszolgiltacis eseten'

Meghirisulisi kijtb6rt kijteles lizetni a Szolg6l6t6' ha olyan okb6l' mely6n felel6s a szerz5d6s

tellesit6se leheteden0l, tovibbi ha a szerz6d6st az 6rintett int6zm6ny a Szolgiltat6nak felr6hat6

okb6l rendkivi.ili felmondissal felmondja' A meghi0sulisi k'iitb6n a szerz6d6s 24 h6napre sz6mftott

nett6 6ft6k6nek 20%-a'

A kijtb6r iisszeg€t a El6fizet6 k0liin fizet6si lelsz6litissal 6rv6nyesiti' melynek 8 naPtAri naPon

beliil kell hiinytalanul eleget rcnnie a Szolgiltat6nak' Amennyiben a Szolgiltat6 a k'iitb6r

megfizet6s6re vonatkoz6 {elhivis k6zhezv6tel6t k6vet6 3 napon beliil magatartisit' ill' mulaszris6t

- bizonvit6kokkal alicimaszwa - nem menti ki' akkor a k6vetel6s elismennek tekintend6'

5.4.
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6.

6.'t.

szeru6d6 Felek r6gzirik, hoty a kotb6r megfizet6se nem 6rinti Er6fizet6nek azt a log6c hogy a

kotb6ren feliili kirdt 6rv6nyesitse a Szolgiltat6val szemben.

Az €rintett El6fizet6 a kcivetel6s6t irisbeli felsz6liris ritjin 6rv6nyesitheti, melynek a Szolgiltat6
kciteles 8 napriri napon beriir marad€ktaranur ereget tenni. Amennyiben a szorgirtat6 a ferhvis
k6zhezv€tel6t kcivet6 3 napon beriir 6rdemi - indokrissar 6s bizonyit6kokkar aririmasztott -
kiment6st nem tesz' akkor a kcitb6rk<iveter6s a szorgirtat6 r6sz6rcir erismennek tekinthet6 6s
ezzel beszimithat6vd v6lik, a Kbt. 130.! (6) bek. felt€teleinek teljesiil6se eset6n. El6fizet6
kcivetelheti a fentieken tdl felmeriil6 kirit. A kin€ritEs 6rv6nyesit6sere a kcitb6r 6rv6nyesit6s6re
vonatkoz6 szabilyok megfelel6en alkalmazand6ak.

El6fi zet6 iogai 6s kijtelezetts6gei
El6fizet6 joga az Internet szorgdrtatisok rendertet€sszerri hasznirata. Az Er6fizet6t 6rint6 6s nem
rendertet€sszerii haszndratb6r keretkez6 kdrok6n var6 ferer6ss6get a szorgirtat6 erhiritja magit6r.
Az Internet szorgirtar'isok mindenkor a Szorgirtat6 turajdondt k6pezik, Er6fizet6 a szorgirtatisokra
vonatkoz6an hasznilati joggal rendelkezik, mely jogok kizir6lagosak, de nem itruhizhat6k 6s nem
tovibb 6n6kesithet6k.

El6fizet6 kciteres a szorgirtarisokat jogszerri, tcirv6nyes c6rokra 6s m6dokon hasznirni. Tiros aszolgiltatist a hatilyos magyar jogszabilyok szerint iizleti vagy magintitkot s€rt5,
biincselekm6nynek min6stil6 vagy kcizmegbotrdnkoztatisra alkalmas modon haszndlni.
El6fizet5 hozzijirul az Eht 157$ (2) bekezd6s€ben foglalt adatdllominyon kiviili 6sszes adat
kezer6s6hez' i'ewe az adadtomanyban szerepr6 adaoinak az Eht-ban meghatirozott c6rok6l
elt6r6 felhaszn6lisdhoz.

Szolgiltatri jogai 6s kiitelezetts6gei
5zolgiltat6 k<ltelezetts6ge a megrendelt Internet 6s lp telefonszolgdlatdsokat Eldrizet6 r6sz6re a2 6s 3 pontban meghatirozottal

folyamatosan biztositani. 
k szering jelen szerz6d6s 6w6nyess6g6nek id6artama alatt

szolgirat6 k<iteres az Er6fizet6 adatait a hatdryos adaw6dermi er6irdsoknak megferer6en kezerni.
szolgdrtat6 koterezetts6ge az Internet 6s rp terefonszorgiltacisokkar kapcsoratos iigrf6rszorgirati
tanicsadist ingyenesen biztositani Er6fizet6 resz6re. Ebbe beretartozik a v6g)ontokon szorgirtat6ikal biztosftott, eszkozcjk berendez6sek insallilisa, lavit{sa, karbantaftisa, a szolgilatjsfogadisira val6 alkalmassi t6tele de nem tanozik bele az El6fizet6i v6gpontokon 0zemel6alhil6zatok 6s szimit6g6pek iizemertetese, iavirisa.

5.l.

6.4.

7.

7.1.

7.3.

T.oldai
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8.

pont)

8.1.

Szolgiltat6s megkezd6s6nek illewe a csatlakozis telepit6s6nek hatirideie (ASZF 4'

Szolgiltat6 a szolgdltaris ig6nybev6tel6hez sziiks6ges berendez6seket jelen szerz6d6s

megkot6s6t6l szimitott harminc(3O) napon beliil az El5fizet5 iltal medelolt l6tesit6si helyeken

iizembe helyezi €s a szolgiltacis nyiit'isit meSkezdi'

A teleoit6st kovet6en Felek itadis-iw6teli legyz6konyvet k6szitenek' Felek k6pviselet6ben jelen

l6v6 szem6lyek a iegyz5konyvben r6gzitik a szolgiltatis min6s6g6re vonatkoz6 m6resr

eredm6nyeketilleweEl6fizet6k6Pvise|6ieitvesziam0szakikia|akitist(kdbelez6s6s6taddsi

feliilet). A ieSfz6konyYet a Felek r6sz€r6l ielen l6v6 szem6lyek hitelesitik aliirisukkal' Felek

kijelentik, hogy a iegyz6konyv felv6tel6hez nem sziiks6ges aliirisra iogosult szem6ly ielenl6te 6s

a|iirisa.Azitad6s-itv6te||ebonyo|irisitFelekmeghata|mazottaikr€szv6te|6ve|bonyo|it|ikle.

Szolgiltat6 a legyzcikiinyvben feltflntetett id6pona6l iotosult a szolSiltads szimlizdsira

A telepitett berendez6sek a szolgiltads nyriitisinak id6tartama alatt a Szolgiltat6 tulaidoniban

maradnak.

Rende|kez6sre 6||is, min6s6gi garanciik, hibabe|e|ent6s (AszF | |. pont)

Szolgiltat6 szavatolja, hogy valamennyi iltala ny0jtott szolgiltaris mfikod6k€pes a telePit6s

naplit6l. Szolgiltat6 a szolgiltarisok miikod6s6re 99'8%-0s id6beni rendelkez6sre illist villal 6s

garantilla, hogy az szerz6d'itt savsz6less6gek bels6 adathil6zat 6s belf6ldi internet irinyban 100%'

nemzetkiizi internet irinyban 100%-ban' mindenkor elofizet6 rendelkez6s6re ill'

Szolgiltat6 koteles minden 6sszer0 ercifeszit6st megtenni a szoltSltatis hat6konysiginak 6s

folyamatossiginak biztosirisa 6rdek6ben'

Amennyiben a szolgiltatis a villalt mUszaki param6terekkel rAszben vagy eg6szben nem 6rhet6 el

az El6fizet6 szimira, akkor az El5fizet6nek ezt ieleznie kell a Szolgiltat6 kijel6lt trimogcisi

kiizpontia, illewe kapcsolattan6la fel6' A szolgiltatis kies6se annak hibajegren r6gzitett

bejelent6s6t5l tekinthet6 iSazoltnak A hiba beielent6s a rogzitett telefonszimok valamelyik6n' e'

mailben vagy faxon tehet6 meg' Szolgiltato minden beielentett hib6t hibaiegen r6gzL melynek

azonosit6 szimit 6s a beielentes param6tereit El6fizet6nek visszakiildi'

A szolgiltatis marad6ktalanul ton6n6 visszaillitisir6l a Szolgiltato k6teles az El6fizet6 kiielolt

kapcsolattart6inak egyiket 6rtesrteni A szolgiltatis ezen 6nesit6ssel tekinthet5 visszaillitottnak'

Rendelkez6sre illisba nem szimitanak bele az alibbiak esem6nyek

8.3.

9.

9.t.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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9.6.

r El6re iitemezett rendszerkarbantarris, mery pontos id6pontJir6r 6s a virhat6 kies6s

id5tartamdr6l szorgirtat6 regaribb 3 nappar meger6z5reg hivataros 6rtesit6st kiirdon. Az
6nesit6s megkiird6se e-mairen 6s a honrapon tdrt6n6 k6zz6t6re er t6rt6nik. (AszF
ll l4)' szoltiltat6 kizir6rag a sajit rendszer.n v6gez karbantan'sg Er6fizet6i ordaron
karbantartdsi szolgiltatdst nem v6gez.

. A vismajor esem6nyek iltal okozott 0zemsz0nete( mint p6ldiul a term6szeti
katasztr6fik szind6kos vagy gondatlan rongilis, lopis illetve b0ncselekm6nyek.

r Srilyos energia elldcisi zavarok, mel),eket az elek*omos szolt{ltat6 hibija vagy el6re
iitemezett karbantartisi munkii okoznak.

llyen esetekben a Szorgdr."t6 koteres az iizemsztinet t6ny6t 6s annak kivirt6 okdt jetrz6kdnyvezni,
melynek egy p6rdinyit erjunetja Er6fizet6hdz. szortirtat6 tovibbi kciteres minden t5re ervdrhat6t
me$enni a szolgiltaris mihamarabbi rijrainditisinak 6rdek€ben.
Amenn)'iben a hiba erhdririsa heryszini szem6ryes kcizremukcid6st kiv6n, szorgdrtat6 k6teres a hiba
erhdrir'isdt 4 6rdn beriir megkezdeni a hibit g 6rin beriir erhiritani. A hibaerhiricis megkezd6se
rivoli hozz.f6r6sser is tdrt6nhet, ebben az esetben a megkezd6s harirideje szint6n 4 6rin beriiri.
El6fizet5 tudomisul veszi, hogT a hibaelhiricis ridi6s hil6zati elemek eset€n 6jszakai 6rdkban
illewe rossz id6jirds eset6n munkav6delmi szempontok miatt nem leheueges.
A hibabejelent6ssel 6s kezel6ssel kapcsolatos egy6b rendelkez6seket az ASZF ll. pontja
tartalm azza.

Szolgiltatis sziineteltet6se, korlitoz6sa
A Szorgirtat6 az er5fizet6i szorgirtarist az Er6fizet6 er6zetes vagy eg/idei' 6rtesft6se meretr azalibbi esetekben korlitozhatja, vagy cscikkentheti annak min6s6gi ragy mis jellemz6ie
f0'l l Amennyiben Er6fizet6 akad^yoru \a&/ vesz6ryezteti a szortdr6t6 hir6zaainak
rendeltet6sszerij m0kcid6s€t, igy kiil<incisen, ha

r Az Ef6fizet6 az el6frzet6i hozzif6resi
rendelkez6 v6gberendez6st vagr
vegberendez6st csaalakoztatott

ponthoz megfelel6s6g antisiwinnyar nem
nem megfelel6 interf6sszel rendelkez6

9.7.

t0.

r0. L

r Az El6fizet6 a szimira nyrijtott szolgilatist felhaszndlva k6retten leyelet k0ld.
K6retlen lev6lnek min5siilnek azok az elektronikus iizenetek amelyeki. kereskedelmi vagy egy6b informici6t taralmaznak 6s a cfmzettek nem k6n6k

kifejezenen, hogy ezen e-mail_eket megkapjdk

9.oldal
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ii. olyan tomegesen kiildcitt, nagy mennyis6g( e-mail, amelyeknek tartalma

egymissal nagym6rt6kben azonos 6s a cimzettek nem k6n6k kifeiezetten' hoty

ezen e-mail-eket megkaPjik.

iii. az olyan e-mail-ekeq amelyek tobb mint 50 cimzettet tartalmaznak a

,,cimzettek" lisriban (To, Cc' Bcc)

A Szolgilut6 az ilyen k6retlen kereskedelmi vagy k6reden tiimeges e-mail-ek illewe nagy

mennyis6gU levelek iw6tel6t illewe tovibbitis{t a hil6zarinak 6s rendszereinek v6delme

6rdek6benszoftveres6s/vagyhardvereseszkciz<iksegits6g6ve|me$agadhatja.

Szolgiltat6 fenti korlitozist abban az esetben alkalmazza amennyiben El6fizet6 a

Szolgilot6 dltal biztositott v6dett lP cim opciot vilasztotta tehit az dltala kiildittt

elektronikus levelek a Szolgiltat6 SMTP szerver6n keresztiil keriilnek tovibbitisra'

. Az El6fizetci a szimira nyuitott szol$ltarist felhasznilva olyan elektronikus levelet

kiild, amelY:

i.fe|ad6iinake-mai|cim6tszind6kosanhamisanadjikmegvagye|fedik.

ii. virussal fenozijtt csatolt illominyt tanalmaz'

iii. amely csatolt illominyk6nt olyan v68rehait6d6 illominyt tanalmaz' amery a

cimzett(ek) vagy a Szolgiltat6 6rdekeivel ellentEtes tev6kenys€get feit kr €s

ezen tevekenysrlg a cimzett i6hiszem( akarata ellen6re is v6gbemehet'

iv. amelv tartalma a rirsadalmi 6rt6kekre 6s az emberi m6lt6sigra n6zve s6rt5'

llyen p6ld6ul a {6lrevezet6' trigir' szexuilis' er6szakos tartalmu' a

tiirv6nyellenes cselekedere felbuit6 illewe vallisi' politikai ellent6tet szit6 e-

mail.

e Az El6fizet6 a szimira ny0jtott szolgiltatist felhaszndlva iogosulatlan adatszerr6sre'

adatk0ld6sre vagy mis szimit6g6pes rendszerekbe t6rt6n6 behatol6sra tesz

kis6rletet illewe hait v€gre' ktil6niisen:

i.azinternethasznilokszem6IyiszimitogEp6nvagyszerver6ntiro|t,i||ewe

interneteztisk6zbenhaszniltnemnyi|vinosvagyiiz|edtitkotk6pez6adatok,

illominvok enged6ly n6lkiili megtekint6se' megszerz6se vagy az erre irinyul6

kis€rlet,

ii.azinternethasznil6kszem6|yiszimltog6p6nvagyszerver6ntiro|tadatok

illominvok enged6ly n€lkiili megviltoztatisa vaSy az erre irlnyul6 kis6rlet'

l0.oldal



lD I tetecom

ACETelecom Telekommunikicios 6s lnformatikar Suolgdltato Kfr.
cim: 1039 Budapest, Arpid u.2llb.
tol.. +16 | 437 0590 frr: +16 i 2€ 55t5
e-nrlrl: oflice@acetelecom_hu

webi wwwacetelecom.hu

I t.

. t.

|.2.

I t.3.

I t.4.

I t.5.

I I.6.

iii. az internethesznil6k szem6lyi szimit6g6p6re vagy szerver6re olyan adatok,

6llominyok enged6ly n6lk0li feltcilt6se vag ennek kis6rlete, amely az El6fizet6t

kompromitrilhatja, illewe a szimit6g6p mfikcid€sGt hitrinyosan befolyIsolhatja,
iv mdsok rurajdonit k6pez6 szimitog6pek 6s azok er6forrisainak enged6ry n€rkiiri

felhasznilisa sajit c6lra.

o Az El6fizet6 a szimira nyrijtott szolgiltatist felhasznilva Szolgilat6 szerver6n olyan
adatokaL informici6kat cirol vag), tovibbit, amely:

i. jogosulatlanul megszerzeft, illewe szerz6i jogokat s6n
ii. a tirsadalmi 6n6kekre 6s az emberi m€lt6sigra n6zve s6n6. llyen p6ldiul a

f6lrevezet5. tr&ir, szexuilis, er6szakos tartalm6, a t6rv6nyellenes cselekedetre
felbuit6 illetve valldsi, politikai ellent6tet szit6 tartalom,

iii. az Alkotminyba vagy a hatilyos tcirv6nyekbe, jogszabilyokba iitkijznek,
iv. az El6fizet6 ittal kinilr term6k tulajdonsigair6l vagy szolgiltatis unalmir6l,

illewe ezek irir6l birkit f6lrevezethetnek.

' Amennyiben az Er6fizet6 az er6fizet6i szorgirtatist a szorg6rtar6 hozzijirurisa n.rkiil
harmadik szem6ly r€sz6re tovibb6n6kesiti vagy azt a hil6zari szerz6d6sekr6l sz6l6
korminyrendelet szerinti hil6zati szoltiltads c€ljdra hasznilja.

A szerz6d6s id6tartama, felmond6s, reklamiciri
Felek jelen szerz6d6st harirozott id5re: a szerz6d6s hauilyba l6p6s6t6l szimfrotr 24 h6napos
id6tar6mra k6tik.

A szerr6d6s hatilyba l6p6se a mindk6t f6l dltali iliirdsit k6vet6 5. nap.
Jelen szen6d6s a I l.l. pontban meghatirozott id6taram letelt6vel megszonikA szerz6d6s harirozott id6tanamira tekintetter a szerz6d6s rendes fermondissal nem
sz0ntethet6 meg.

Birmery f€r jogosurt a szerz6d6st rendkiviiri fermondissar fermondani, ha a misik f6r sriryos
szerz6d6sszeg€st kcivet el, 6s azt _ amenn)4ben orvosolhat6 _ irisbeti megint6st kdvetden, azabban medel6lt ha6rid6n bel0l sem orvosotia.
S0lyos szerz6d6sszeg6s eset6n a felek felmonddsi id6t kdtnek ki, ,i$/elemmel arr4 hogy aszolgiltatis megsz'n{rse az int6zm6nyekn6r azok tev6kenys6g6nek etehetetreniir6s6t eredm6nyezi.
A felmondisi id6 m€rt6ke: 30 nap.

Srilyos szerz5d€sszeg6snek mindsiil a Szolgdltat6 r6sz6r6l:
a) ha a szolgiltatist az el6irt haririd6ben teljeskd,r{en nem kezdi meg,

|.7.
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b) ha egy napriri h6napon beliil legalibb 3 alkalommal k6sedelmi kd$6r fizet6s6re

lenne kiitelezhet6,

c) ha birmely hibit 24 6rln til nem iavit ki,

d) ha a szimhordozist nem biztositia telies kor(en'

e) ha az ajinlatban meghatirozott rendelkez6sre illisi m6n6ket nem teliesiti a

Szol96ltat6'

0 ha az adott szolgiltat'isra irinyad6 min6s6gi param6tereket etyebekben nem teliesiti

a szolg6ltat6,

d ha titoktaftisi kiitelezetts6g6t megszegi'

h) ha Szolgiltat6ban kijzvetetten vagy kiizvedentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni

r6szedesest szerez valamely olyan joti szem6ly vagy iogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 gazdasigi tirsaslg' amely nem felel meg a Kbc 56'$ (l) bekezd6s k)

pontliban meghatirozott felt6teleknek'

11.8. S0lyos szerz6dEsszeg€snek min6siil az El6fizet6 r6sz6r6l:

a) ha a tetiesit6sitazolis kibocsirisit alapos ok n6lkiil meStagadia'

b) ha titoktartisi kiitelezetts6g6t megszegi'

c) r szolgiltatisi dijat - irisbeli 30 napos fizet6si hatirid6t biztosit6 megint6st

kiivet6en - sem fizeti meg'

||'9.Asri|yosszerz6d6sszeg€seset6nas6re|metszenvedettf6|kiitelesamisikf6lfigre|m6tmegfe|e|6'

de legalibb 8 napos hadrid6vel a szerz6d6sszerU teliesit5sre felhivni' Nem k6teles erre a

s6relmet szenvedett 16l, ha a szerz6d6sszeg6s ism6tl6d6 iellegfi' vagy a szerz6d6sszeg6s nem

orvosolhat6.

tt.to. El6fizet6 a metk'itott szer:6d6s vonatkozisiban kizir6lag k6zds megegyezeses

szerz6d6sm6dosicist fotad el a Kbt. 303.$ alapiin, egyoldalt szerz6d6sm6dositis kik6t6se nem

lehets6ges

t7.

12. L

Vis maior

Szolgiltat6 nem felel az elh{rithatatlan kiils6 ok miatt bek6vetkez5 szerz6d6sszeg6sAn (Vis

maior). Vis maior-nak min6siilnek a felek ittal el6re nem litott 6s nem befoly6solhato olyan

koriilm6nyek, amelyek megakadilyozzik a szolgilat6t a megfelel6 tellesltesben' klil6n<isen:

. r(jz, ir'viz,belviz, fiildreng6s' jirviny' hurrikin' tomld6' villimcsapis;

. hadiizenecel vagy hadiizenet n€lkiil folFatott hibor0' zendiil6s' polgiri zavaryis' inv{zi6'

feglveres konlliktus, terrorrsta' vagy szabotizscselekm6nyek robbantis:

l2.oldal
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' sztriikok, munkiskizdrisok, kiv6ve amelyekben a szolgiltat6 alkalmazottai nem vesznek r6szr.

13. Zir6 rendelkez6sek

13.l Felek kijelentik, hogy tev6kenys6giik sordn a tudomisukra jutott iizleti titkot meg5rzik. Uzleti

titokk6nt deliniilnak minden olyan adatot, mely a szerz6d€s keretein beliil a misik f6llei

kapcsolatban tudomisukra iut. Kiv6rek k6peznek ezalol azon adatok, amelyek a Kbt. vagy mis
jogszabilyok szerint nyilvinos adatnak min5siirnek, illetve amelyet jogszab6ly vagy e$/6b

dokumentum az iizled titok kor6b6l kizir.

11.2. A titoktartisi k<itelezetts6g megszeg6s6b6l ered6 kdr6n az ez6n felel6s f6l kirt€rit6si
kcitelezetts6ggel tartozik.

l3S Felek titoktartisi kiiterezetts6te kiterjed a munkavdfiar6kra, illewe varamennyi porgdri joti
szerzcid6s alapjin munkav6gz6sre irinyul6 jogviszony, vagy mis jogviszony alapjin a f6llel

kapcsolatban l6v<5 egyeb szemelyekre is. Ezen szem,6lyek magatan.isi6n a tiroktart.jsi
kotelezetts6g viszonylatiban az 6rintett f6t, mint sajit magann.isi6n felel.

l3 4 Felek jognyilatkozataikat kizir6lag irisban, az iw6tel hely6t 6s idei6t azonosithat6 modon rehetiK

meg 6rv6nyesen. A felek fentieken 6njk az elektronikus levelezes (e-mail) formijit is.

l3 5 A Felek megetyeznek abban, hogy a vitis k6rd6st megkis6rlik peren kiviili b6k6s iton rendezni. 6s

csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6sighoz. Amennyiben az egyeztet6s nem
vezet eredm6nyre' dgy jelen szerz5desbcil ered6 jogvitijuk tekintet6ben kik6rik - hatisk6rtol
fiigg6en - a Viici Virosi Bir6sig/pest Megyei Birosdg kizirolagos illet6kess6g6r

136 Amennyiben Szolgdltat6 a Ptk. szerinti dltalinos szerz6d6ses felt6telnek min6si.il6 szerz6d6ses
feltdteleket (pl.: iizletszabilyzac stb.) alkalmaz, a szerz6d6s-tervezetnek kitejezetten tartalmaznia
kell' hogy Szolgiltat6 iltalinos szerzcid6si felt6telei csak a Felek k6z6tt l6trejdtt szerz6d6sben
nem szabilyozott k6rd6sekben irinyad6ak.

t3T Amennyiben a szerz5d6s birmery renderkez6se k6gens iogszabriflyar, vagy a megkcit6s6hez vezet6
eljirds birmely dokumentumivar e ent6tes renne, akkor a jogs6rt6 szerz6d6ses renderkez6s
helyec a megs6rtett jotszabil/i, ill. eljirisi okirati rendelkez6s az alkalmazand6, minden tovibb
jogcselekm6ny - r'gy kiiloncisen a szerzcid6s m6dosiuisa _ n6lktit.

13.8. A szerz6d6s mell6klet6t k6pezi a kcizbeszerz6si eljiris iratan),ata.
11.9. Szolgiltato adatv6dermi er6irisai 6s nyiratkozata az Aszr 3. sz. mel6kret6ben tarirhat6 meg

16szletesen.

l3 l0 Felek kijelentik, hogy hozzdlirulnak neviik misik f€l r6sz€r6l referenciak6nt ton6n6
megjelcil6s6hez elektronikus €s nyomtatott feli.ileteiken.
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f3.lf. Felek kiielentik hogr rendelkeznek azzl z k6pess6ggel 6s meghaelmazissal, hogl lelen

szerz6d6ses k6telezetts6€iiket teliesis6k ez6n mint akaratukkd mindenben €g/ez5t j6vihag6lag

irtik ali. El6fizet5 kilelenti, hogr e szerz6d6sben fogldtakat megismerte & elfogadja.

A szerz6d6s elvilaszthatadan mell6kledt k6pel a k6zbeszez6si eli{nis iraanyaga-

^ ^a)
vlc. zo I 2..-o..5..'.*F..'.....
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Szolgiltato

Farmosi Attila 6s Vrrga Gibor
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