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között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett. 
 
PREAMBULUM 
 
A Megrendelő, mint ajánlatkérő a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú 
mellékletében foglalt ajánlattételi felhívást küldött meg közvetlenül az ajánlattételre felkért 
szervezetek számára a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
vonatkozó rendelkezései alapján egyszerű közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás) megindítására. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2008. június 26-án kihirdette. A Megrendelőnek 
a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A 
Vállalkozó ajánlatát a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. A jelen szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen 
szerződés 3. számú mellékletében megjelölt sajtótermékek sajtófigyelését a jelen szerződésben 
rögzítettek szerint.  
 
1.2. A sajtófigyeléssel kapcsolatos megrendelői elvárásokat és a Vállalkozó feladatait részletesen 
az ajánlattételi dokumentációban is közzétett „Feladatleírás és követelményspecifikáció” c. 
dokumentum (3. számú melléklet) tartalmazza.  
 
2. A VÁLLALKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
2.1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek 
megfelelően, első osztályú minőségben, azaz hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.  
 
2.2. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti szolgáltatásainak a Megrendelőnél lévő helyszínen 
történő esetleges teljesítése során köteles betartani a Megrendelőnél hatályban lévő, a külső 
gazdálkodó szervezetek munkavégzésére vonatkozó belső szabályokat (6. számú melléklet). 
 
2.3. A Vállalkozó a feladatai teljesítése során köteles az ajánlatában bemutatott személyeket 
alkalmazni. Amennyiben ezen kötelezettségének rajta kívül álló okból nem tud eleget tenni, 
köteles a szóba jöhető helyettesítő személyeknek a jelen szerződés szerinti feladatra való 
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alkalmasságát a Megrendelő részére hiteles módon igazolni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy amennyiben a munkavégzésére a Megrendelőnél lévő helyszínen is szükség van, ott 
csak olyan munkavállalót, illetve egyéb természetes személyt foglalkoztat, aki a munkavégzés 
megkezdését megelőző 90 napon belül kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal, és az adott tevékenység 
végzésére feljogosító, a szakképzetséget igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik. 
 
2.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban 
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 
2.5. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 
haladéktalanul írásban figyelmeztetni. A Vállalkozó figyelem felhívási kötelezettsége arra az esetre 
is kiterjed, ha a Megrendelő által adott utasítások nem elegendőek a Megrendelő szerződéses 
igényeinek a kielégítéséhez. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.  
 
 
3. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
 
3.1. A Megrendelő alvállalkozó bevonását nem tiltja. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére – 
a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult. Ez alapján a Vállalkozó a szerződés teljesítésébe 
kizárólag csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozót vonhatja be. Ezen kötelezettség alól a 
Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, amennyiben a szerződéskötést követően – a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a 
szerződés vagy annak egy része a megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthető. A Megrendelő 
az újonnan megjelölt szervezet közreműködéséhez akkor járul hozzá, amennyiben az megfelel a 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az alvállalkozók tekintetében meghatározott feltételeknek és 
követelményeknek. 
 
3.2. A Vállalkozó a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzés értékének 10 %-os mértékét 
meg nem haladó alvállalkozói tekintetében a jelen szerződés megkötését követő 10 (tíz) napon 
belül, az ezt követően megkötésre kerülő alvállalkozói szerződések esetén a szerződéskötést 
követő 10 (tíz) napon belül írásban köteles értesíteni a Megrendelőt a szerződés keretében általa 
kötött összes ilyen alvállalkozási szerződésről, amennyiben ezt ajánlata nem tartalmazza. A 
Vállalkozó ilyen esetben sem vehet a szerződés teljesítéséhez – a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meg nem haladó mértékben – igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. által meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll. Az alvállalkozókra vonatkozó értesítés – akár az eredeti ajánlatban, akár 
később – nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése 
alól. 
 
3.3. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont munkavállalók/alvállalkozók 
tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó az alvállalkozók tevékenységért úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna el.  Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő 
kötelezettségek. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak 
alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az alvállalkozók 
nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. 
 
4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. A Megrendelő írásban kérheti indoklás nélkül, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója 
(illetve a Vállalkozó részéről a munkában közreműködő egyéb személy) a szerződés teljesítésének 
további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a Felek által meghatározott határidőn, de 
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legfeljebb 10 napon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt 
munkába állítani. A Megrendelő vállalja, hogy a lecserélésre vonatkozó indítványt csak olyan 
esetben terjeszti elő, ha erre alapos oka van. A Megrendelő azt is vállalja, hogy a jelen bekezdés 
szerinti jogosultságát nem gyakorolja visszaélésszerűen, vagyis alapos ok hiányában a lecserélést 
nem fogja kezdeményezni. 
  
4.2. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a jelen szerződésben 
rögzített szerződéses ellenértéket megfizetni. 
 
4.3. A Megrendelő a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködik a Vállalkozóval, ennek 
keretében elsődlegesen biztosítja a Vállalkozó számára azon rendelkezésére álló információkat, 
amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.  
 
5. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
5.1. A Megrendelő a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti sajtófigyelési szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítése után 

nettó ,110 000,- Ft + 20% ÁFA, bruttó 132 000- Ft, azaz egyszázharminckettőezer forint 
 fix havi szolgáltatási díjat fizet. A Megrendelő a fix havi szolgáltatási díjon felül a jelen szerződés 
4. számú mellékletében részletezett médiumok esetében, az ott meghatározott egységdíjak 
(Ft/letöltés) alapján, a havi letöltés-szám függvényében jogdíjat is fizet a Vállalkozónak.  
 
5.2. A jelen szerződés 5.1. pontjában rögzített díjak magukban foglalják a Vállalkozónak a 
sajtófigyelési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos összes költségét és díjigényét. A Vállalkozó 
semmilyen – így különösen szerzői jogi - jogcímen nem léphet fel további költség- vagy 
díjigénnyel a Megrendelővel szemben a jelen szerződés szerinti feladatok elvégzésével 
kapcsolatban. 
 
5.3. Előleg nyújtására nincs lehetőség. A Vállalkozó minden hónap végén az adott hónap 
teljesítéséről összesítőt készít, amelyben nyilatkozik a havi sajtófigyelési szolgáltatás elvégzéséről, 
és feltünteti az 5.1. pont szerinti jogdíjas letöltések számát, valamint az ennek alapján fizetendő 
jogdíj összegét. Az összesítőt a Megrendelő aláírásával igazolja (teljesítésigazolás), és rögzíti, a 
Vállalkozó jelen szerződés 10.1. pontja szerinti esetleges késedelmi kötbérfizetési 
kötelezettségének a tényét és az összegét. A Vállalkozó a havidíjról szóló számlát a Megrendelő 
teljesítésigazolását követően jogosult benyújtani utólag úgy, hogy abban külön feltünteti a fix 
havidíjat és a letöltések jogdíját, valamint az esetlegesen fizetendő kötbér összegét. A Megrendelő 
kapcsolódó teljesítésigazolása a számla mellékletét képezi. A számlák címzettje: MNB Számviteli 
és pénzügyi osztály, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. A Vállalkozó a számláin köteles feltüntetni 
a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító, a Megrendelő Banküzemi számviteli és 
pénzügyi osztálya által a Vállalkozó részére megküldött írásos tájékoztatóban található SAP 
megrendelési bizonylatszámot is. A Vállalkozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §-ra tekintettel 2009. január 1-jétől a számlabenyújtásakor köteles a benyújtás napjától 
számított 15 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást bemutatni, vagy 
azt a számlához csatolni. 
 
5.4. A jelen pontban rögzítetteknek nem megfelelően megküldött számlát a Megrendelő jogosult 
visszaküldeni a Vállalkozónak. 
 
5.5. A Megrendelő a Vállalkozót megillető díj kifizetését a teljesítésétől számított 30 napon belül 
átutalással teljesíti a Vállalkozó számlájában megjelölt pénzforgalmi számlaszámra. A számla 
kifizetésének feltétele a számla Megrendelő általi kézhezvétele. A Vállalkozó köteles gondoskodni 
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arról, hogy a kifizetés alapjául szolgáló számlát a Megrendelő a kifizetési határidőt legalább 15 
munkanappal megelőzően kézhez vehesse. Fizetési késedelme esetén a Megrendelő a késedelem 
időtartamára, a késedelembe esés napján hatályos Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi 
kamatot fizet a Vállalkozónak. A számla kiegyenlítése nem jelenti a teljesítés elfogadását, és a 
Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Vállalkozó esetleges hibás 
teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak. 
 
5.6. Ha a Vállalkozó nem a szerződés szerint teljesít, a Megrendelő jogosult a számla 
kiegyenlítését részben vagy egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben 
az esetben a Vállalkozó nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni vagy 
megszüntetni. 
 
6. KAPCSOLATTARTÓK ÉS ÉRTESÍTÉSEK 
 
6.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 
 
6.1.1. A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: 

Név: Listár Dániel 
Tel.: 428-2600/1270 
Fax: 428-2751 
E-mail: listard@mnb.hu 
 
Technikai kapcsolattartó: 
MNB Helpdesk 
Tel: 428-2600/1585 
E-mail: helpdesk@mnb.hu 

 
6.1.2. A Megrendelő részéről kapcsolattartónak megjelölt személyek a jelen szerződés bármilyen 
módon történő módosítására nem jogosultak. 
 
6.1.3. A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: 

Név: Kovács Roland 
Tel.: 3224609 
Fax: 2696591 
E-mail: rolamd.kovacs@hiradas.hu 
 
Technikai kapcsolattartó: 
Oláh Tamás 
Tel: 3224609 

 
 
6.2. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 
elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni 
a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
a mulasztó Fél a felelős.  
 
6.3. Minden, jelen szerződésben előírt értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 
a/ kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 
b/ ajánlott, tértivevényes, küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés 
esetén a kézbesítés időpontjában; 
c/ telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus 

mailto:listard@mnb.hu
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levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában. 
 
7. TITOKTARTÁS 
 
7.1. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés és az annak teljesítése során megismert, a 
másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: 
adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy 
felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Felek üzleti 
titkát képezik. 
 
7.2. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben 
foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra 
jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, 
nyilvánosságra nem hozhatják.  
 
7.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik 
személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon. A Vállalkozó köteles felhívni e 
személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, 
amelynek megtörténtét a Megrendelő részére bármikor igazolni is köteles. 
 
7.4. A titoktartási kötelezettség a jelen jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül 
áll fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A jogviszony bármely 
okból történő megszűnését követően a Vállalkozó köteles - a Megrendelő választása szerint -  
haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó 
dokumentumot, illetve arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási 
kötelezettség terheli.  
 
7.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt 
kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. 
 
7.6. A jelen titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl - a Felek 
egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
7.7. A Vállalkozó részéről a szerződés alapján feladatot teljesítő személyek a jelen szerződés 5. 
számú melléklete szerinti Titoktartási nyilatkozat aláírására is kötelesek, amelyeket a Vállalkozó a 
jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott a Megrendelőnek. 
 
8. JOGSZAVATOSSÁG ÉS HASZNÁLATI ENGEDÉLY 
 
8.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti sajtófigyelési szolgáltatások 
teljesítése mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait nem sértik, és a szolgáltatások 
teljesítéseképpen átadott termékeken nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői 
vagyoni/felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti felhasználását korlátozná 
vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése 
esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében és a saját 
költségén jogvédelmet biztosít a Megrendelő részére, továbbá átvállal minden költséget és 
kártérítést – az ésszerű mértékű jogi képviseleti költséget is beleértve - amelynek megfizetésére a 
jogvita eredményeként a Megrendelőt kötelezik. 
 
8.2. A Megrendelő a jelen szerződéssel felhasználási jogot szerez a 8.1. pontban meghatározott 
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termékek alábbiakban rögzített módokon történő felhasználására. 
 
A Megrendelő az Intranet hálózatán megjeleníti a sajtófigyelés termékeire (cikkek és leiratok) 
mutató linkeket, amelyeket a Megrendelő arra jogosult alkalmazottai a Megrendelő belső 
számítógépes hálózatán keresztül jogosultak megnyitni. A Megrendelő jogosult továbbá a 
sajtófigyelés termékeinek saját célra történő elemzésére 3. személlyel szerződést kötni, és e 
személy részére a sajtófigyelés termékeihez a jelen pontban rögzített módon történő elektronikus 
hozzáférést biztosítani.  
 
9. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 
A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződésnek – az ajánlattételi felhívás és a hozzá 
kapcsolódó dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részének – 
a módosítására közös megegyezéssel írásban, kizárólag abban az esetben van mód, amennyiben a 
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott 
körülmény miatt a szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti. Nem minősül a 
Megrendelő részéről történő változtatásnak, ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében felmerült 
ok miatt szükséges. Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyának 
teljesíthetősége/megvalósíthatósága szempontjából a szerződéskötést megelőzően saját 
felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges 
hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem 
kezdeményezhető. A vállalkozói díj nem növelhető azon az alapon, hogy a szerződés tárgyának 
teljesítéséhez szükséges munkarészt, illetve tételt a kiírás nem tartalmaz. Abban az esetben, ha a 
módosítás a Vállalkozó érdekkörében merül fel, a Megrendelő jogosult a módosítás szakmai 
megalapozottságát a Vállalkozó költségén ellenőriztetni. 
 
10. KÖTBÉR 
 
10.1. A sajtófigyelések Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő 
havonta utólag összesíti, hogy az egyes szolgáltatási kategóriák (nyomtatott sajtó, elektronikus és 
on-line média, kapcsolódó szolgáltatások) esetében a Vállalkozó alkalmanként milyen 
időtartamban mulasztott el a Feladatleírás és követelményspecifikációban rögzített határidőket, 
majd a percben mért késések alapján kategóriánként számtani átlagot kalkulál. A Megrendelő 
összeadja a kategóriánkénti késések átlagos időtartamát (percben), majd az így kapott eredmény 
alapján minden megkezdett negyedóránként felszámítja a nettó fix havi díj 1%-ának megfelelő 
összegű késedelmi kötbért. Az adott hónapban követelhető késedelmi kötbér összege nem 
haladhatja meg a fix havi szolgáltatási díj 20%-át. 
 
10.2. Késedelmi kötbér felmerülése esetén a Vállalkozó a havi díjról szóló számláját úgy köteles 
kiállítani, hogy abban feltünteti a jelen szerződés 5.1. szerinti összeget, negatív tételként a 
késedelmi kötbér összegét, és ezek egyenlegeként a számla fizetendő (pénzügyileg rendezendő) 
összegét. 
 
103. A szerződésszegésével okozott károkért a Vállalkozó a kötbéren felül is kártérítési 
felelősséggel tartozik. 
 
11. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE  
 
11.1. A jelen szerződés az azt utóbb aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.   
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11.2. Jelen szerződés megszűnik  
 (a) a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 2 éves határozott időtartam elteltével, 

azzal, hogy amennyiben ezen idő előtt a Megrendelő által fizetett ellenszolgáltatás összege 
eléri a nettó 12.499.999.- forintot úgy a szerződés a Felek minden egyéb cselekménye nélkül  
automatikusan megszűnik, 

 (b a Felek közös megegyezésével, ez esetben a Felek között a már teljesített de még ki nem 
fizetett szolgáltatások tekintetében elszámolási viszony jön létre, 

 (c) ha súlyos szerződésszegés esetén valamelyik Fél azonnali hatályú - rendkívüli - 
felmondással él, 

 d) a Ptk.-ban rögzített egyéb esetben. 
 
11.3. Bármelyik Fél jogosult írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen 

szerződést súlyos szerződésszegés esetén (rendkívüli felmondás). Súlyos 
szerződésszegésnek minősül, ha valamelyik Fél a jelen szerződésből származó lényeges 
kötelezettségét jelentős mértékben megszegi, így különösen, ha: 

• a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége több hónapban meghaladja a fix havi díj 10%-
át, 

• a Vállalkozó több hónapban a Feladatleírás és követelményspecifikációban rögzített 
megrendelői elvárásoktól jelentősen eltérő mértékben teljesíti a sajtófigyelést,   

• a Megrendelő a fizetési kötelezettsége teljesítésével több alkalommal, írásbeli felszólítást 
követően is késedelembe esik,  

• a Vállalkozó a jelen szerződés 2.3. és 4.1. pontjai szerinti helyettesítési vagy lecserélési 
kötelezettségét felszólítás ellenére, megfelelő póthatáridőn belül sem teljesíti, valamint ha 
a bankbiztonsági vagy titoktartási kötelezettségét megszegi, 

A Megrendelő jogosult továbbá a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a 
Vállalkozóval szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként 
fizetésképtelenné vált. 

 
11.4. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől 

számított 8 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A szerződés megszűnése 
nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői jogi tárgyú 
rendelkezések teljesítését, illetve fennálltát. 

 
12. IRÁNYADÓ JOG 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság hatályos 
jogszabályainak (különösen a Ptk., Kbt. és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény) 
rendelkezései az irányadók. 
 
13. DÖNTES VITÁS ÜGYEKBEN 
 
A Megrendelő és a Vállalkozó törekszik arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban közöttük 
felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján 
rendezze.Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Megrendelő és a 
Vállalkozó nem képesek békés úton megoldani a szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, a 
jogviták eldöntésére a Felek pertárgytól és annak az értékétől függően a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
14.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen jogviszonyból keletkező követelése másra nem 
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ruházható át, nem engedményezhető - ide nem értve a Vállalkozó törvényes jogutódját, valamint 
a Vállalkozó szerződéses jogutódját, feltéve, ha a Vállalkozó szerződéses jogutódját a Megrendelő 
is írásban elfogadta szerződéses partnerének -, és az sem hitel, sem kölcsön fedezeteként fel nem 
használható. 
 
14.2. Ha a szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek, vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés többi részét nem érinti. Az 
érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy 
a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. 
 
14.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a 
társaságot és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással, továbbá az 
ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak a jelen szerződés megkötéséhez. 
 
14.4. A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és a 
jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása. 
 
14.5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a közöttük a 
jelen szerződés tárgyában korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás hatályát 
veszti, és a jogviszonyukban kizárólag a jelen szerződésben foglaltak az irányadók. 
 
14.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek 
szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy 
választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyan annak a feltételnek a jövőbeni 
teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől 
el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő 
lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 
14.7. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésszerű teljesítést követően a Vállalkozó 
referenciaként a Megrendelőre – a cégnév és amennyiben szükséges a kapcsolattartó személyének 
feltüntetésével – hivatkozzon. Egyebekre a Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül jelen szerződéssel kapcsolatban nem hivatkozhat. 
 
14.8. 14.12. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen szerződésben 
rögzített kötelezettségeinek vétkes megszegése folytán a jelen szerződésen kívülálló harmadik 
személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt 
kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a 
kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és 
korlátlanul megtéríti. Ebben az esetben a Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie 
azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről 
merülnek fel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel 
szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő 
oldalán beavatkozóként belép. 
 
14.9. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megrendelő ellenőrizheti vagy 
auditálhatja a Vállalkozó teljesítésével és a jelen szerződéssel összefüggő bármely dokumentumot 
vagy információt, vagy ilyen ellenőrzést vagy auditálást végeztethet a Megrendelő által megbízott 
külső vállalkozóval, megbízottal, könyvvizsgálóval vagy tanácsadóval. A Vállalkozó a jelen 
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő által kért vizsgálat, ellenőrzés, audit folyamán a 
Megrendelő által a jelen pontban leírt tevékenységek ellátására megbízott harmadik személlyel 
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együttműködik, és számára a tevékenység ellátásához szükséges információkat és 
dokumentumokat rendelkezésre bocsátja. 
 
 
A jelen szerződés kilenc számozott oldalból áll, és négy egymással teljesen azonos eredeti 
példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői kézjegyükkel láttak el, és 
amelyből a Feleket kettő-kettő példány illeti meg. 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: A Vállalkozó kivonatolt ajánlata 
3. számú melléklet: Feladatleírás és követelményspecifikáció 
4. számú melléklet: Letöltési díjak  
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
6. számú melléklet: Megrendelői kikötések (Az MNB kikötései a szolgáltatást végző külső 
gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződésekhez) 
 
A Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírják. 
 
Budapest, 2008. június 30.. Budapest, 2008. június 30. 

Magyar Nemzeti Bank Hír-Adás Kft. 
  

…………………………… …………………………… 
„Megrendelő” „Vállalkozó” 

 
 

 
 

 


