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Amely létrejött egyrészről,
Név:

Tettye Forrásház Zrt.

Székhely:

7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

Cégjegyzékszám:

02-10-060354

Nyilvántartó cégbíróság:

Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

14925889-2-02

Bankszámlaszám:

K&H Bank Zrt.10402427-00027647-00000004

Telefon:

72/421-700

Képviseli:

Sándor Zsolt Vezérigazgató

mint Adatkezelő
másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Képviseli:
mint Adatfeldolgozó, (a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek vagy Szerződő Felek)

között az alábbi helyen és napon, a lentebb részletezett feltételekkel.
I. ELŐZMÉNYEK
Adatkezelő, mint Ajánlatkérő a „Számlanyomtatási, fizetési felszólító levél nyomtatási,
tértivevény nyomtatási, borítékolási, számlák archiválási és tárolási feladatainak ellátása”
tárgyában
nyílt beszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: Beszerzési Eljárás).
Adatfeldolgozó, mint ajánlattevő a beszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Adatkezelő Adatfeldolgozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek szerződést kötnek
egymással.
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II. A FELEK SZERZŐDÉST ÉRINTŐ KIJELENTÉSEI
Adatfeldolgozó kijelenti, hogy
− kész és képes Adatkezelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas
színvonalú teljesítésére;
− a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;
− rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb
engedéllyel,
− nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen
szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére,
illetve képességére;
− az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához
szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak.
III. A MEGBÍZÁS TÁRGYA
III.1. A megbízás tárgyát képező, Adatfeldolgozó által Adatkezelő részére nyújtandó
szolgáltatások körét, az Adatfeldolgozó által elvégzendő feladatok részletes tartalmi
meghatározását a Pályázati Felhívás, a beszerzési dokumentumok (kifejezetten, de nem
kizárólagosan a műszaki leírás) és jelen szerződés tartalmazza (továbbiakban:
Megállapodás).
III.2. Adatkezelő megbízza Adatfeldolgozót az Adatkezelő ügyfélkörén belül
számlanyomtatási valamint felszólító levél szolgáltatás nyújtására, a számlák valamint a
fizetési felszólítók tértivevénnyel a fogyasztó részére történő bemutatásával, az
Adatkezelő részére folyamatos adatszolgáltatási tevékenységgel (továbbiakban:
Szolgáltatásnyújtás). Az adatok nyilvántartását nem az Adatfeldolgozó végzi, input
adatállományból feldolgozó program biztosításával küldemény előállítást végez.
III.3. A számlabemutatás magában foglal minden olyan tevékenységet és eszközt, amely
ahhoz szükséges, hogy a fogyasztók megfelelő időben és alátámasztottsággal
értesüljenek az általuk fizetendő díjról, továbbá azt megfelelő fizetési határidőig
kiegyenlíthessék. Ilyen tevékenység és eszköz, nem kizárólagos felsorolással:
•

perszonalizált,
nyomtatása;

postai

készpénz-átutalási

megbízással

ellátott

számlalevél

•

számlalevél kézbesítése postai úton, illetve átadása Adatkezelői kézbesítésre

III.4. Adatfeldolgozó az Adatkezelőtől kapott adatokat az általa kifejlesztett és folyamatosan
karbantartott adat-nyilvántartási rendszerben tárolja, mely adat-nyilvántartási
rendszernek mindenkor kompatibilisnek kell lennie az Adatkezelő által használt adatnyilvántartási rendszerrel. Amennyiben az adat-nyilvántartási rendszerben bármelyik
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Fél részéről bármilyen módosítás történik, Felek kötelesek egyeztetéseket folytatni,
amelyek során ésszerű határidőt állapítanak meg Adatfeldolgozó számára a
kompatibilitás megteremtéséhez szükséges fejlesztések elvégzésére. A tárolt adatokhoz
Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére közvetlen hozzáférést biztosít.
III.5. Adatkezelő a pályázati felhívásban valamint a Műszaki Leírásban meghatározott
mennyiségű opció lehívására a jelen szerződés teljesítése során bármikor jogosult. Az
opció lehívása során a jelen szerződésben foglalt feltételek nem változnak.
IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA
IV.1. Jelen szerződés időtartama: A megbízási szerződés 2019. január 1. napján lép
hatályba. Felek a szerződést a hatályba lépéstől számított 12 hónapos időtartamra kötik.
IV.2. Adatfeldolgozó feladatait jelen szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul
köteles megkezdeni, azokat folyamatosan végezni.
IV.3. A szerződés módosítása:
A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:
Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a
szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által
tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
V. A MEGBÍZÁSI DÍJ JELLEGE, MÉRTÉKE
V.1. A megbízási díj jellege:
V.1.1.

Felek rögzítik, hogy a megbízási díj magában foglalja az Adatfeldolgozó
valamennyi költségét és egyéb kiadását (ideértve többek között a szerződés
teljesítése során Adatfeldolgozó által igénybevett közreműködők díját is).

V.1.2.

Adatfeldolgozó kijelenti, hogy a megbízási díj kialakításához szükséges
információkat, körülményeket megismerte, azokra figyelemmel ajánlotta meg
annak mértékét Adatkezelő, mint ajánlatkérő számára.

V.2. A megbízási díj mértéke:
Számla előállítási díj mértéke: [...] *nyertes ajánlat szerint kitöltendő
Ft+ÁFA / db.
Felszólító levél előállítási díj mértéke: [...] *nyertes ajánlat szerint kitöltendő Ft+ÁFA /
db.
V.3. A megbízási díj fizetési ütemezése:
V.3.1. Adatkezelő előleget nem fizet.
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V.3.2. Adatkezelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő
Adatfeldolgozói teljesítésről teljesítésigazolást állít ki. Adatkezelő a szerződés
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról
legkésőbb az Adatfeldolgozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
V.3.3. Adatkezelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag … * szerződéskötéskor
kitöltendő vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.
V.3.4. Adatfeldolgozó a számlát, Adatkezelő által kiállított teljesítés-igazolás alapján,
magyar forintban (HUF) állítja ki.
V.3.5. Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. (Áfa tv. 58. §).
Adatkezelő a szerződésszerű teljesítés esetén, havonta egy alkalommal,
tárgyhónapot követően jogosult számla kiállítására. Adatfeldolgozó a számla
ellenértékét annak kézhezvételétől számított legkésőbb [...] *nyertes ajánlat
szerint kitöltendő naptári napon belül teljesíti.
Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően
kibocsátandó számlán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ban
meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-ában meghatározottakon túl, köteles az
Adatkezelő által megadott szerződés-azonosító számot, valamint a teljesítés
jogcímét (a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése) feltüntetni. Ezen
megjelölések hiánya esetén Adatkezelő esetleges fizetési késedelmének a
szerződés szerinti jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak. A számlát a teljesítésigazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül Adatfeldolgozónak el kell juttatnia
Adatkezelő részére az Adatkezelő által aláírt teljesítés-igazolás egy eredeti
példánya kíséretében.
A kifizetésekre a Ptk. 6:130. §-a (1)-(2) bekezdése irányadó.
V.4. Késedelmi Kamat:
Fizetési késedelem esetén Adatkezelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamat megfizetésére köteles. Adatfeldolgozó számláján szereplő minden
ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
.
V.5. Adatkezelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak
a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

VI. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
VI.1. Felek megegyeznek abban, hogy Adatfeldolgozó jelen szerződésből eredő feladatait
folyamatosan köteles végezni. Amennyiben célszerűségi szempontok vagy a feladat
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jellege indokolja, az Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó számára az adott feladathoz
kötődően ésszerű mértékű konkrét teljesítési határidőt szabni.
VI.2. Amennyiben Adatfeldolgozó az Adatkezelő által megadott határidőre nem tudja a
szóban forgó feladatokat teljesíteni, úgy köteles az Adatkezelőt erről előzetesen írásban
értesíteni, egyidejűleg megjelölve a késedelem alapjául szolgáló körülményeket.
VI.3. Adatkezelő vállalja, hogy az Adatfeldolgozó feladatainak ellátásához, az esetleges
képviselethez minden szükséges információt és dokumentumot Adatfeldolgozó részére
a felkészüléshez szükséges időben átad, folyamatosan ellátja Adatfeldolgozót a
megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információval.
VI.4. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmét felhívni a feladatok megoldása
tekintetében az megbízói utasítás esetleges célszerűtlenségére. Adatkezelő által
Adatfeldolgozó számára adott utasítások nem terjedhetnek ki az Adatfeldolgozó által
végzendő munka megszervezésére, és nem tehetik az Adatfeldolgozó teljesítését az e
szerződésben foglaltaknál terhesebbé.
VI.5. A feladatok ellátásához szükséges egyeztetések helyszíne Adatkezelő székhelye.
Adatfeldolgozó jelen szerződés szerinti feladatai végzésével összefüggően, és szükséges
mértékben Adatkezelő székhelyén, telephelyein köteles rendelkezésre állni és
konzultációs lehetőséget biztosítani Adatkezelő munkaidőrendje szerint.
VI.6. Adatfeldolgozót jelen szerződés szerinti feladatainak ellátása során együttműködési
kötelezettség terheli nemcsak az Adatkezelő vonatkozásában, hanem az Adatkezelő
egyéb tanácsadói tekintetében is.
VI.7. A Szerződés teljesítése magyar nyelven történik.
VI.8. Adatfeldolgozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a Szerződés teljesítésével
összefüggésben készült, Adatkezelő részére átadásra kerülő dokumentumok és az
Adatfeldolgozó tanácsadói javaslatai az alkalmazandó jog előírásainak a Legjobb
Szakmai Gyakorlatnak, az Adatkezelőre vonatkozó követelményeknek és az Adatkezelő
által vállalt kötelezettségeknek megfeleljenek, valamint az Adatkezelő által a jövőben
vállalandó kötelezettségei az Adatkezelő érdekeit maximálisan szolgálják.
VI.9. Az Adatkezelő jogosult az Adatfeldolgozó részére utasításokat adni, az
Adatfeldolgozónál a megbízáshoz kapcsolódó valamennyi a jelen megbízás
teljesítésével kapcsolatos iratba, nyilvántartásba az Adatfeldolgozó képviselőjének
jelenlétében betekinteni, a szerződéssel kapcsolatos ügyekről másolatot készíteni.
VI.10. A megbízással kapcsolatos iratok selejtezésére a hatályos jogszabályi rendelkezések,
illetőleg a szerződő Felek saját belső szabályzatai irányadóak, amely utóbbi
rendelkezéséről a szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni, ennek elmulasztása
esetén a hatályos jogszabályok megtartása mellett bármely Fél jogosult a saját
szabályzata szerint eljárni.
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VII.

SZERZŐDÉSSZEGÉS

VII.1. Adatfeldolgozó szerződésszegése esetén követendő eljárás:
Adatkezelő Adatfeldolgozó szerződésszegése esetén
felszólítani a továbbiakban: Felszólítás) arra, hogy:

jogosult

Adatfeldolgozót

−

szüntesse meg a szerződésszegést, és tegyen eleget szerződéses kötelezettségének
a Felszólításban jelzett ésszerű időtartamon belül; vagy

−

adjon be javaslatot és részletes ütemezést a szerződésszegés helyrehozatalára (a
továbbiakban: Program) a Felszólítás kézbesítésétől számított 8 napon belül,
megfelelő részletességgel meghatározva, hogy az Adatfeldolgozó a
szerződésszegés helyrehozatalát milyen módon és határidővel javasolja. (A
Programot az Adatkezelő kizárólag arra hivatkozva utasíthatja el, hogy nem
alkalmas a mulasztás ésszerű határidőn belül történő orvoslására. Az Adatkezelő a
Program elutasítását megelőzően köteles az Adatfeldolgozótól a Program további
7 napon belül történő ésszerű módosítását kérni);

VII.2. Adatkezelő a Felszólítással egyidejűleg jogosult bármely, az Adatfeldolgozó részére
járó fizetését felfüggeszteni a szerződésszegés fennállásának illetve orvoslásának
időtartamáig. Amennyiben Adatkezelő a Programot megfelelő indokok alapján
elutasítja, vagy Adatfeldolgozó az Adatkezelő által elfogadott Programban rögzített
kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését elmulasztja, vagy Adatfeldolgozó
nem szünteti meg a szerződésszegést a Felszólításban rögzített határidőn belül, vagy a
szerződésszegés súlyára tekintettel a szerződés fenntartása az Adatkezelőtől nem
várható el, úgy Adatkezelő jogosult a szerződést felmondani és meghiúsulási
kötbérigényét érvényesíteni.
VII.3. Kártérítés:
Adatfeldolgozót Adatkezelő irányában teljes Kárfelelősség terheli a jelen szerződés
szerinti feladatainak ellátása tekintetében. Felek az egyértelműség érdekében rögzítik,
hogy megbízott kárfelelősségét nem érinti, ha a feladatok elvégzését követően részére
Adatkezelő a megbízási díjat megfizeti, azonban később válik nyilvánvalóvá, hogy
Adatfeldolgozó teljesítése a jogszabályi előírásoknak, a legjobb szakmai gyakorlatnak, a
pályázati kiírásnak, a pályázatnak, vagy Adatkezelő érdekeinek nem megfelelő.
VII.4. Késedelem esetére kikötött kötbér:
Amennyiben az Adatfeldolgozó a szerződést olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186.
§ (1) bekezdés] késedelmesen teljesíti, az Adatfeldolgozó késedelem esetére kikötött
kötbér megfizetésére köteles.
A késedelem esetére kikötött kötbér alapja a késedelemmel érintett számlák, illetve
felszólító levelek megbízási díja, mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt vagy
határnapot követő nappal kezdődően számított 5 %/naptári nap.
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A késedelem esetére kikötött kötbér összegének felső határa a szerződés szerinti, ÁFA
nélkül számított ellenszolgáltatás (opció nélkül) 20 %-a. A késedelem esetére kikötött
kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. Adatkezelő jogosult a
jelen szerződéstől indokolás nélkül elállni abban az esetben, amennyiben a késedelem
esetére kikötött kötbér mértéke a maximum értéket eléri. Ebben az esetben Adatkezelő
érdekmúlást nem köteles bizonyítani.
VII.5. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a teljesítés Adatfeldolgozónak felróható okból
bekövetkező elmaradása (például de nem kizárólag: teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása, Adatkezelő szankciós elállása vagy felmondása, Adatfeldolgozó
szerződésszegése) esetén Adatfeldolgozó a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított
teljes ellenszolgáltatás (opció nélkül) 20 %-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni
Adatkezelő részére. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja.
Adatkezelő a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mellett a teljesítés
elmaradásáig terjedő időre késedelem esetére kikötött kötbért, valamint a
rendkívüli felmondás alapjául szolgáló hiba miatt hibás teljesítés miatti kötbért
nem jogosult érvényesíteni.
VII.6. Adatkezelő késedelme:
Adatkezelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek,
hogy munkavállalói a szerződés teljesítése során Adatfeldolgozó rendelkezésére
álljanak, vele együttműködjenek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Adatfeldolgozó
feladatait teljesítse. Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó a fenti határidők elmulasztását
nem mentheti ki arra hivatkozással, hogy az Adatkezelő részéről közreműködő
kollégáknak nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Abban a nem várt
esetben, ha az Adatkezelő valamelyik munkavállalója nem működik együtt az
Adatfeldolgozóval, akkor Adatfeldolgozó köteles ezt jelezni az Adatkezelő
kapcsolattartója részére, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben
Adatfeldolgozó e kötelezettségét elmulasztja, az egyes határidők elmulasztását nem
mentheti ki arra hivatkozással, hogy az Adatkezelő részéről közreműködő kollégáknak
nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Amennyiben Adatfeldolgozó a
teljesítés érdekében dokumentumok átadását, információk adását kéri Adatkezelőtől,
úgy ezt köteles írásban jelezni Adatkezelő kapcsolattartója felé. Adatkezelő köteles a
kért dokumentumot, információt Adatfeldolgozó részére legkésőbb 2 munkanapon belül
átadni. Az átvett dokumentumokat Adatfeldolgozó köteles bizalmas információként
kezelni, azok tartalmát harmadik személyeknek nem hozhatja tudomására. Adatkezelő
késedelmének jogkövetkezménye a teljesítési határidő meghosszabbodása az
Adatkezelő vonatkozásában, mégpedig főszabályként a késedelem időtartamával.
Amennyiben Adatfeldolgozó úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő késedelembe esett, úgy ezt
köteles haladéktalanul írásban jelezni Adatkezelő felé.
VII.7. Hibás teljesítés miatti kötbér:
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A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítésére
jogosult Adatkezelő abban az esetben, amennyiben Adatfeldolgozó a Műszaki
Leírásban meghatározott teljesítési feltételektől eltérően teljesít.
A hibás teljesítés miatti kötbér mértéke a hibásan teljesített számlák, illetve felszólító
levelekmegbízási díjának 5 %-a naponta, a hiba kijavításáig tartó időtartamra. A hibás
teljesítés miatti kötbér összegének teljesítésenkénti felső határa a szerződés szerint a
teljesítésért járó, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (opció nélkül) 20 %-a.
Adatkezelő jogosult a jelen szerződéstől indokolás nélkül elállni abban az esetben,
amennyiben a hibás teljesítés miatti kötbér mértéke a maximum értéket eléri.
VII.8. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
Amennyiben Adatfeldolgozó Adatkezelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt
haladéktalanul, írásban megtenni.
Felek megállapodnak abban, hogy Adatkezelő jogosult az esedékessé vált, nem vitatott
kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján
érvényesíteni; valamint amennyiben Adatkezelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára
keletkezik, azt jogosult Adatfeldolgozó felé továbbhárítani. Adatfeldolgozó köteles
megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Adatkezelő
partnerei és ügyfelei által jogosultan Adatkezelőre hárított kártérítést.
A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem
jelent joglemondást Adatkezelő részéről. Adatkezelő a nem vitatott, lejárt kötbérigényét
az Adatfeldolgozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a megbízási díjba minden
kötbér esetében beszámíthatja. Amennyiben Adatfeldolgozó Adatkezelő kötbérigényét
kifogásolja köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.
VIII.

A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

VIII.1. Jelen szerződés megszűnik a Felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnésével,
illetve megszüntethető közös megegyezéssel, valamint rendes és rendkívüli
felmondással (Ptk. 6:278. §).
VIII.2. Adatkezelő jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondani, különösen
azokban az esetekben, ha Adatfeldolgozó:
-

bármilyen módon megtéveszti Adatkezelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges
szerződéses kötelezettségek teljesítésére;

-

a neki felróható mulasztásokon túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően
befolyásolja a szerződésszerű teljesítést;

-

az Adatfeldolgozó által fizetendő késedelem esetére kikötött kötbér mértéke eléri a
maximális mértéket;
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-

az Adatfeldolgozó által fizetendő hibás teljesítés miatti kötbér mértéke eléri a
maximális mértéket;

VIII.3. Adatkezelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:
-

feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében új
beszerzési eljárást kell lefolytatni;

VIII.4. Adatfeldolgozó az Adatkezelőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan
felmondhatja a szerződést, ha az Adatkezelő
a)

ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg az Adatfeldolgozónak járó –
korábban általa elfogadott teljesítés után járó vételárat, annak esedékességétől
számított 30 nap eltelte után sem;

b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
A felmondási nyilatkozat az Adatkezelő általi kézhezvételt követő 30 nap elteltével
válik hatályossá.
VIII.5. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést a Felek bármelyike jogosult a másik
Félhez intézett rendes felmondással, indokolás nélkül 60 napos határidővel felmondani.
A felmondási határidő a felmondás ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve a
kapcsolattartó útján való kézbesítése napját követő napon kezdődik.
VIII.6. Adatfeldolgozó a szerződés megszűnése esetén köteles Adatkezelővel együttműködni
a szerződés alapján kifejtett tevékenységével kapcsolatos ügyek átadás-átvétele
érdekében. Jelen szerződés megszűnése és felmondása esetén a Felek kötelesek
elszámolni úgy, hogy az elszámolás után egymással a jövőre nézve anyagi és egyéb
követelésük ne legyen.
VIII.7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés határozott időtartamának lejárta előtti
felmondását Adatkezelő jogosult kezdeményezni, amennyiben Adatfeldolgozó
felfüggeszti a kifizetéseit, tárgyalásokat kezdeményez a hitelezőivel történő megegyezés
céljából, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, Adatfeldolgozó legfőbb szerve a
társaság végelszámolásának, felszámolásának megkezdéséről határoz, vagy egyéb
módon Adatfeldolgozó az üzleti aktivitását befejezi.
VIII.8. Adatkezelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, ha a
számlázási rendszerre vonatkozó jogszabályi előírások olyan módon változnak, hogy
Adatfeldolgozó az új előírások szerint nem lenne jogosult szolgáltatni.
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IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
IX.1. Ellenőrzés:
Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával
kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén
ellenőrizni olyan módon, hogy Adatfeldolgozó teljesítését Adatkezelő ez irányú
tevékenysége ne akadályozza. Felek tudomásul veszik, hogy a jogszabály meghatározott
esetekben a Feleken kívüli szervek számára is meghatározhat ellenőrzési jogosultságot.
IX.2. Tájékoztatás, kapcsolattartás:
Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által
megkívánt vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak
szerint kell közöltnek tekinteni:
-

kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,

-

ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő
kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában.

A fenti közlési formától Szerződő Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben
mindennemű közlést (értesítést, tájékoztatást) késedelem nélkül kell a másik Fél
kapcsolattartója tudomására hozni, amelyet legkésőbb három munkanapon belül írásban
is meg kell erősíteni. Mivel a munka során gyors döntések, állásfoglalások
szükségessége merülhet fel, Felek megállapodnak abban, hogy ezen rendkívüli
esetekben a közléseket telefax, e-mail formában elfogadják egymástól.
Mindkét Fél kijelöli a felelős személyt, - illetve később szükség esetén ennek helyettesét
- a jelen szerződés teljesítése során történő kapcsolattartásra. A megjelölt képviselők
jogosultak a Felek képviseletére, a jelen szerződés alapján.
Adatkezelő részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Adatfeldolgozó részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő

A fenti személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen szerződés teljesítése
vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére.
A képviseleti jogosultság nem terjed ki: a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás
Oldalszám: 10/17

Megbízási szerződés
/K-1/2018

átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását
eredményezné.
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik Fél kapcsolattartója részére megküldött
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott Fél írásban be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó
személyében bekövetkezett változásokat.
IX.3. Irányadó jogi és egyéb irányadó rendelkezések:
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést
megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések
beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi
szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).
Adatfeldolgozó köteles jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésével
összefüggésben álló valamennyi jogszabályt követni, azokban várható vagy beállt
változásokról Adatkezelőt időben tájékoztatni.
IX.4. Vitás kérdések rendezése:
Felek az egymás között a jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatosan
közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket ésszerű rövid időn belül, egymás között
kísérlik meg rendezni. Felek alávetik magukat - hatáskörtől függően - az Adatkezelő
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
IX.5. Személyes adatok feldolgozása
Hacsak a körülményekből nyilvánvalóan más nem következik, azok a fogalmak,
amelyek a jelen Megállapodásban előfordulnak, de nincsenek definiálva, ugyanolyan
jelentéssel bírnak, mint ahogy azt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet”, vagy
„GDPR”)meghatározza.
IX.5.1. .Az Adatkezelő, adatkezelői minőségében, felelős azon személyes
adatfeldolgozásért, amelyet a Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Megállapodás
hatálya alatt végez.
IX.5.2. .Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében a jelen Megállapodással
összhangban, beleértve az Adatfeldolgozónak adott dokumentált utasításokat is, és
az Adatkezelő által időről időre adott dokumentált, specifikus utasításoknak
megfelelően személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adatok kategóriáit és az
érintettek kategóriáit, valamint a célt, amelyért a személyes adatokat feldolgozzák,
az 2. sz. melléklet határozza meg.
Oldalszám: 11/17

Megbízási szerződés
/K-1/2018

IX.6. További (harmadik személy) feldolgozó alkalmazása
IX.6.1.
Jelen Megállapodás aláírásával az Adatkezelő hozzájárul ahhoz, hogy az
Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében a jelen Megállapodás értelmében a személyes
adatfeldolgozás során további feldolgozókat vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó
köteles az Adatkezelőt bármely olyan módosítási szándékáról értesíteni, melynek során
további feldolgozót kíván igénybe venni, vagy egy további feldolgozót mással kíván
helyettesíteni. Az Adatkezelő, adott esetben, jogosult az ilyen változás ellen tiltakozni,
feltéve, hogy a tiltakozás ésszerű indokon alapul, mint például az adatvédelem hiánya
vagy a biztonság. Ilyen esetben az Adatkezelő jogosult a Megállapodást és a
Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Megállapodást megszüntetni a további feldolgozó
személyében bekövetkezett tényleges változás időpontjától kezdődő hatállyal.
Ugyanakkor az Adatkezelő nem jogosult ilyen idő előtti megszüntetésre, ha az
Adatfeldolgozó ehelyett a tervezett új további feldolgozót egy másik további
feldolgozóval helyettesíti, amelyet az Adatkezelőnek ésszerűen el kell fogadnia az
alapján, hogy a további feldolgozó teljesíti a hatályos adatvédelmi követelményeket és
biztonsági előírásokat.
IX.6.2.
Az Adatfeldolgozónak naprakész listát kell vezetnie az általa időről időre
igénybevett további feldolgozókról („Aktuális Lista”), és az Adatkezelő kérésére köteles
az Adatkezelőt az Aktuális Lista egy másolatával ellátni.
IX.6.3.
Amennyiben az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében speciális feldolgozási
tevékenységek elvégzésére további feldolgozót vesz igénybe, az Adatfeldolgozó köteles
biztosítani, hogy a további feldolgozó szerződésben vállalja, hogy megfelel az
ugyanazon adatvédelmi kötelezettségeknek, illetőleg ugyanazon szintű adatvédelmet
biztosító követelményeknek, mint amelyeket a jelen Megállapodás, illetőleg a jelen
Megállapodás vagy a Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Megállapodás értelmében az
Adatkezelő által adott utasítások meghatároznak. Az Adatfeldolgozó felelősséggel
tartozik az általa az Adatkezelő vonatkozásában igénybevett további feldolgozó által
végzett valamennyi személyes adatfeldolgozásért.

IX.7. Az Adatfeldolgozó kötelezettségei
IX.7.1.
Általános jogok és az érintettek jogai
IX.7.1.1. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozását a jelen
Megállapodás rendelkezéseivel összhangban végzi. Adatfeldolgozó így a személyes
adatok feldolgozását az Adatkezelő dokumentált utasításainak megfelelően és kizárólag
a Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Megállapodásban és a jelen Megállapodásban
meghatározott célból végezheti.
IX.7.1.2. Amennyiben az érintett a GDPR III. fejezetének értelmében a személyes
adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármely jogát gyakorolni kívánja, az
Adatfeldolgozó köteles, az adatfeldolgozás természetét figyelembe véve, amennyire ez
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lehetséges, megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel segíteni az Adatkezelőt,
hogy ez utóbbi teljesíteni tudja azon kötelezettségét, miszerint az érintettek ilyen jellegű
kérelmére válaszolni tudjon.
IX.7.1.3. Amennyiben egy érintett az Adatfeldolgozóval közvetlenül veszi fel a
kapcsolatot személyes adatainak feldolgozására vonatkozó panasszal, vagy jogainak
gyakorlásával összefüggő kérdéssel kapcsolatban, az Adatfeldolgozó köteles az ilyen
kérést indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem tárgyára vonatkozó világos információt
magában foglalva továbbítani az Adatkezelőnek. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő
előzetes utasítása nélkül nem kezelheti az ilyen jellegű kérelmet.
IX.7.2.
Az Adatfeldolgozó értesítési kötelezettségei
IX.7.2.1. Ha az Adatfeldolgozó úgy ítéli meg, hogy egy, az Adatkezelőtől származó,
személyes adatok feldolgozására vonatkozó utasítás ellentétes a GDPR-ral, vagy más
hatályos adatvédelmi szabályozással, az Adatfeldolgozó köteles erről az Adatkezelőt
haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben az Adatfeldolgozó jogosult várni a megfelelő
utasítás alapján történő eljárással, amíg az Adatkezelő azt megerősíti vagy módosítja.
IX.7.2.2. Amennyiben a jelen Megállapodás szerinti személyes adatokat érintő
személyes adatok megsértése az Adatfeldolgozó tudomására jut, az
Adatfeldolgozónak, miután tudomást szerzett a személyes adatok megsértéséről,
indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell erről az Adatkezelőt.
IX.7.2.3. Az Adatfeldolgozó köteles továbbá az Adatkezelőt segíteni a GDPR 33-34.
cikkei szerinti kötelezettségeknek való megfelelés biztosításában, figyelembevéve a
feldolgozás természetét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információt.
IX.7.3. Ellenőrzések
IX.7.3.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni, hogy jelen Megállapodás értelmében az
Adatfeldolgozó által, az Adatkezelő nevében feldolgozott személyes adatok
feldolgozása a jelen Megállapodásnak és az Adatkezelő által adott utasításoknak
megfelelően történik. Ennek során az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátani valamennyi olyan információt, amely szükséges az ilyen
megfelelés igazolásához. Az Adatfeldolgozónak szintén meg kell hoznia azokat az
intézkedéseket, amelyekkel lehetővé teszi és hozzájárul az ellenőrzések, beleértve a
vizsgálatokat is, az Adatkezelő vagy az általa kijelölt harmadik fél által történő
lefolytatásához. Az ilyen harmadik fél nem lehet az Adatfeldolgozó közvetlen
versenytársa, és vállalnia kell, hogy legalább a Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó
Megállapodásban meghatározott szintű titoktartási követelményeknek megfelel.
IX.7.3.2. Az Adatkezelő köteles a tervezett vizsgálatot megelőzően legalább tíz (10)
munkanappal az Adatfeldolgozót erről értesíteni. Bármely más ellenőrzés esetén az
Adatfeldolgozónak legalább 14 munkanap áll rendelkezésére, hogy a IX.7.3.1.
szakaszban meghatározott lényeges információt összeállítsa és az Adatkezelő
rendelkezésére bocsássa.
IX.7.4.
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IX.7.4.1. Az Adatfeldolgozó köteles megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket
hozni annak érdekében, hogy az általa a GDPR 32. cikkének megfelelő
Megállapodás alapján feldolgozott személyes adatok védelmét biztosítani tudja.
IX.7.4.2. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt segíteni a GDPR 32. és 35-36.
cikkei szerinti kötelezettségeknek való megfelelés biztosításában, figyelembe véve a
feldolgozás természetét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információt.
IX.8. Felelősség
IX.8.1. Amennyiben egy érintett, egy felügyeleti hatóság vagy más harmadik fél az
Adatkezelő ellen bármely követeléssel vagy keresettel lép fel, melynek
eredményeképpen az Adatkezelőnél kár merül fel (beleértve az érintetteknél felmerülő
károkat és a felügyeleti hatóságoknak fizetendő közigazgatási bírságokat is), amelynek
oka az, hogy az Adatfeldolgozó (vagy annak további feldolgozója) a személyes
adatok feldolgozását az Adatkezelő utasításaival, jelen Megállapodással vagy hatályos
adatvédelmi jogszabályokkal ellentétesen, vagy azok be nem tartásával végezte, az
Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt az ilyen károkért kártalanítani és őt vétlennek
minősíteni.
IX.8.2. Amennyiben egy érintett, egy felügyeleti hatóság vagy más harmadik fél az
Adatfeldolgozó ellen bármely követeléssel vagy keresettel lép fel, melynek
eredményeképpen az Adatfeldolgozónál kár merül fel (beleértve az érintetteknél
felmerülő károkat és a felügyeleti hatóságoknak fizetendő közigazgatási bírságokat is),
amelynek oka az Adatkezelő nem megfelelő vagy jogellenes utasítása, illetőleg a jelen
Megállapodás vagy hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértése, az Adatkezelő
köteles az Adatfeldolgozót az ilyen károkért kártalanítani és őt vétlennek minősíteni.
IX.8.3.
Mindkét fél felelőssége, a IX.8.1. illetőleg a IX.8.2. szakaszok értelmében
szerződési évenként a Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Megállapodás éves szerződéses
értéke legfeljebb 100%-ig terjedő közvetlen károkra korlátozódik.
IX.8.4.
A kétségek elkerülése érdekében, a Felek soha nem vonhatók felelősségre a
közvetett károkért, beleértve, de nem kizárólag az elmaradt hasznot és/vagy bevételt,
kivéve, ha az ilyen károkat szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.
IX.9.

Titoktartás

Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerint személyes adatra, vagy
annak feldolgozására vonatkozó információt harmadik személy számára nem tesz
hozzáférhetővé, és semmilyen más módon nem ad át. Az Adatfeldolgozónak azt is
biztosítania kell, hogy az adatfeldolgozásra feljogosított, vagy az adatokhoz másképp
hozzáféréssel rendelkező személyek titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy
megfelelő törvényes titoktartási kötelezettség alatt állnak. Ezeket a titoktartási
rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az Adatfeldolgozó olyan uniós vagy
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tagállami jog alapján köteles az információt hozzáférhetővé tenni, amelynek ő
jogalanya. Ilyen esetben az Adatfeldolgozónak erről a jogi követelményről még az
adatfeldolgozás előtt értesítenie kell az Adatkezelőt, kivéve, ha ilyen információ
megosztását a jog fontos közérdekből megtiltja.

IX.10. Adatkezelő felhívja az Adatfeldolgozó figyelmét, hogy az államháztartás központi
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló (Adatkezelő) ezen feltétel
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Adatfeldolgozó kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri valamint Adatfeldolgozó átlátható
szervezetnek minősül. Adatfeldolgozó átláthatóságának változása esetén arról
haladéktalanul köteles tájékoztatni Adatkezelőt. Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Adatkezelő
felmondja, ill. ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.
IX.11. Részleges érvénytelenség:
Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy jogszabályba
ütközik és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a
vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább
alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek
pótolni a határozat jogerőre emelkedését követő harminc (30) napon belül.
IX.12. Jogról való lemondás hiánya:
Adatkezelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése,
illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a
többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
A Felek kijelentik, hogy az általuk nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadóak.
Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 darab egymással teljesen
megegyező példányban készült. A szerződés eredeti példányaiból 2 darab az
Adatkezelőt, 2 darab Adatfeldolgozót illeti meg.
Mellékletek:
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1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Személyes adatok, érintettek, adatkezelési célok
Kelt: […], 2018. […] hó […] napján

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi
Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

* szerződéskötéskor kitöltendő

………………………….

………………………..

Sándor Zsolt

Képviselő neve

vezérigazgató

* szerződéskötéskor kitöltendő

Adatkezelő

Adatfeldolgozó
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2. sz. melléklet Személyes adatok, érintettek, adatkezelési célok
1. A kezelt személyes adatok kategóriái:
a) Fogyasztói adatok (felhasználási hely azonosító száma, vevő (fizető) azonosító
száma, felhasználó neve, címe, értesítési címe, vízmérő gyári száma, induló és záró
óraállás, számla sorszáma, szerződésszám, adóazonosító jele)
b) Kapcsolattartási adatok (név, cím, telefon, e-mail cím)
2. Különleges adatok
Különleges adatok kezelésére nem kerül sor.
3. Adatfeldolgozási célok kategóriái
a) Az Adatkezelő víziközmű-szolgáltatási szerződései alapján a számlázási
tevékenység támogatása
b) Jelen szerződés teljesítése céljából történő kapcsolattartás
4. Érintettek kategóriái
a) Az Adatkezelő ügyfelei (fogyasztói)
b) Kapcsolattartók
5. Adatfeldolgozás kategóriái
a) Az Adatkezelő fogyasztóira vonatkozóan
o számlázási valamint felszólító levél szolgáltatás nyújtása,
o számlák valamint a fizetési felszólítók tértivevénnyel a fogyasztó részére
történő bemutatása
o a Megállapodás időtartama alatt a számlák elektonikus formában történő
tárolása
b) Az jelen szerződés kapcsolattartóira vonatkozóan:
o A Megállapodás szerinti a Felek közti kapcsolattartás
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