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Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 5-7. adószám: 15302724-2-41, statisztikai szám: 15302724-8411-311-01,
bankszámla szám: 10032000-01456363-00000000) , mint Megrendelő (a továbbiak
ban: Megrendelő vagy KSH) képviseli: (Kópházi József),
másrészről a Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1222 Budapest, Maros u. 19-21.; adószám: 20933713-2-43,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-921734, bankszámla száma: Magyar Államkincstár
10032000-00285977-00000086), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) kö
zött, együttesen Szerződő Felek között alul írott helyen és időben az alábbi tarta
lommal.
I.
Előzmények
1. A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló
305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2011. (XII.6.) Korm.
rendelet Vállalkozót jelöli ki a 2011. évi népszámlálás papír alapú kérdőívei adatbe
viteli rendszerének kialakítására, megvalósítására és működtetésére és előírja, hogy
ezen feladatok ellátására Vállalkozó a KSH-val vállalkozási szerződést (a továbbiak
ban: szerződést) köt. Fentiekre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX törvény 29 § (2) bekezdés h) pont alapján jelen szerződés megkötését meg
előzően nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni.
II.
A szerződés tárgya
2. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képező műszaki melléklet (a továbbiakban: 1.
számú melléklet), továbbá a vonatkozó jogszabályok szerint a 2011. évi nép
számlálás papír alapú kérdőiveinek adatbeviteli rendszerét kialakítja, megvalósít
ja és működteti, valamint elvégzi az 1. számú mellékletben meghatározott vala
mennyi egyéb kapcsolódó feladatot. Megrendelő köteles a szerződésszerű telje
sítést elfogadni és a vállalkozói díjat megfizetni.
3. Az 1. számú mellékletben található Fogalomtárban meghatározott fogalmak a
jelen szerződésben használt fogalmakra is alkalmazandóak.
III.
Vállalkozó kötelezettségei
4. Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait és kötelezettségeit a jelen szerző
dés és annak 1. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.
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számú melléklet szerinti feladatokat megismerte, és ezeket vállalkozói felelőssé
ge tudatában el végezhetőnek és teljesíthetőnek tartja. Vállalkozó megerősíti,
hogy az 1. számú mellékletben foglalt valamennyi feladatát és kötelezettségét
fenntartás, kifogás és módosítás nélkül teljes körűen elvállalta, és ezeket a jelen
szerződésben meghatározott részteljesítési és teljesítési határidőkben szerző
désszerűen teljesíteni fogja.
5. Vállalkozó köteles a jelen szerződést a meghatározott részteljesítési határidők és
időtartamok betartásával legkésőbb 2012. augusztus 3 1 . napig teljesíteni a 2.
számú mellékletben rögzített ütemezés szerint. Felek a részteljesítési határidők
közül az alábbi kötbérterhes részteljesítési határidőket állapítják meg:
5.1 Az adatbeviteli központ raktárterület kialakításának határideje:
2012. január 20.
5.2 Az IT rendszerek funkcionális specifikációjának elfogadása határideje:
2012. február 15.
5.3 Az adatbeviteli rendszer (központ) felállításának, és az adatbevitel megkez
désének határideje:
2012. március 1.
5.4 Az üzemszerű adatfeldolgozás kezdetének határideje:
2012. március 13.
5.5 A feldolgozott kérdőív adatok 1. ütemének szakértői javításra történő átadási
határideje:
2012. április 10.
5.6 A feldolgozott kérdőív adatok 2. ütemének szakértői javításra történő átadási
határideje:
2012. május 8.
5.7 A feldolgozott kérdőív adatok 3. ütemének szakértői javításra történő átadási
határideje:
2012. június 5.
5.8 A feldolgozott kérdőív adatok 4. ütemének szakértői javításra történő átadási
határideje:
2012. július 3.
5.9 A feldolgozott kérdőív adatok 5. ütemének szakértői javításra történő átadási
határideje:
2012. július 18.
5.10 A feldolgozott kérdőív adatok 5. ütemének szakértői javítást követő átadási
határideje:
2012. július 3 1 .
5.11 Az üzemzárás, a szkennelt képállományok átadásának, a teljes kérdőív ál
lomány megsemmisítésének és újrafeldolgozásra átadásának, valamint az
elektronikus adatok tárolásának megszüntetése teljesítési határideje:
2012. augusztus 3 1 .

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a részteljesítési határidők tekinte
tében, a részteljesítésekkel kapcsolatban felmerült problémák esetén a szerző
dés 46. és 47. pontjainak figyelembe vételével kötelesek eljárni.
A 2. számú mellékletben (Ütemterv) meghatározott egyéb részteljesítési határ
idők Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítéséhez nem kapcsolódik kése-
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6. Vállalkozó jogosult a munkát az általa megválasztott, az 1. számú mellékletben
rögzített helyen végezni.
7. Vállalkozó köteles a körzetdossziék sérülésmentességét azok átvétele során
szemrevételezéssel ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményét körzetdosszié szintű
átadás- átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Szerződő Felek rögzítik, hogy a
szállítási egységek és azok tartalmának sérüléséből, megrongálódásából vagy
megsemmisüléséből származó kárveszély az átadás- átvételi jegyzőkönyv Felek
általi aláírásának időpontjában száll át Vállalkozóra. Az ellenőrzést követően
vagy ennek elmulasztása esetén Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a kör
zetdossziék sérültek voltak. Amennyiben az észlelt sérülés olyan mértékű, hogy
az veszélyezteti az adatbevitelt vagy az egyéb szerződéses kötelezettségek tel
jesítését, akkor Vállalkozó a hibát köteles dokumentálni és erről haladéktalanul
tájékoztatja Megrendelőt. Ebben az esetben a sérült körzetdosszié átvételt Vál
lalkozó megtagadhatja.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által leszállított kör
zetdossziék Vállalkozó általi átvétele a Szerződő Felek által megjelölt nagy fel
bontású kamerákkal megfigyelt területen történik. Szerződő Felek rögzítik, hogy
az átadás-átvételt rögzítő Vállalkozó zárt raktárában tárolt kameraképek minősé
gi és/vagy mennyiségi vita esetén Vállalkozó által bizonyítékként felhasználha
tók.
9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a körzetdossziékban található kérdőív mennyisé
gét a Megrendelő által kiállított és Vállalkozó által írásban jóváhagyott, a körzetdossziékra vonatkozóan szállítási egységenként az azokon elhelyezett jelen
szerződés 1. számú mellékletében megjelölt mennyiségi állapot felvételi lap iga
zolja.
10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítási egységeket azok átadás
átvételét követően haladéktalanul raktár nyilvántartásba veszi és a feldolgozás
megkezdéséig .zárt raktárba helyezi.
11. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha az adatbeviteli
központot felállította és az alkalmas a KSH általi tesztelések lefolytatására. A
tesztelések Vállalkozónak felróható okra visszavezethető sikertelensége vagy
késedelmes megkezdése vagy befejezése súlyos szerződésszegésnek minősül.
12. Az adatbevitel első két hetében kerül sor a tesztelések lefolytatására, melynek
eredményét Szerződő Felek a tesztelési időszak végén az erről készített külön
jegyzőkönyvben rögzítik. Szerződő Felek rögzítik, hogy az üzemszerű adatfel
dolgozás a sikeres tesztelések lefolytatása után indulhat el. Az üzemszerű adat
feldolgozás indításának további feltétele, hogy ehhez Megrendelő írásban hozzá
járult. Ennek Vállalkozó általi megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
Amennyiben az üzemszerű adatfeldolgozás indításának feltételei fennállnak,
azonban Megrendelő írásbeli hozzájárulását nem adta meg, a szerződés III.5.
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pontjában meghatározott teljesítési határidők a késedelem időtartamával auto
matikusan meghosszabbodnak.

13. Vállalkozó kötelezettsége az adatbeviteli központnak a teljes körű üzemeltetése.
Az adatbeviteli központ 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti nem
szerződésszerű üzemeltetése súlyos szerződésszegésnek minősül.
14. Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott adatokat a 2. számú
mellékletben foglalt mennyiségi ütemezéssel feldolgozni, és a feldolgozott adato
kat az adatbeviteli rendszer üzemeltetésének megkezdését követően hetente, fo
lyamatosan Megrendelőnek átadni. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
késedelmes teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó - neki felróható okból - a 2.
számú mellékletben foglaltakhoz képest kevesebb adatot dolgoz fel és ad át
Megrendelő részére. Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Vál
lalkozó a 2. számú mellékletben foglaltakhoz képest kevesebbet vagy többet tel
jesít, Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
15. Vállalkozó kijelenti, hogy 2012. március 1. napjáig rendelkezni fog a 2. számú
mellékletben meghatározott kérdőív mennyiségek feldolgozásához szükséges
üzemteljesítménnyel.
16. Vállalkozó kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli engedélye birtokában készít
heti elő megsemmisítésre a körzetdossziékat. A körzetdossziék tényleges meg
semmisítésére csak akkor kerülhet sor, ha Megrendelő a megsemmisítésre elő
készített csomagokat ellenőrizte és a tényleges megsemmisítésre írásbeli enge
délyt adott. Ennek a pontnak a Vállalkozó általi megsértése súlyos szerződés
szegésnek minősül.. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő Vál
lalkozónak fel nem róható okból megtagadja a megsemmisítés írásbeli engedé
lyének kiadását, vagy azt indokolatlanul visszatartja - figyelemmel Vállalkozó je
len szerződés III.5.11. pontjában meghatározott teljesítési kötelezettségére Vállalkozó a késedelmes teljesítésért felelősségre nem vonható. Szerződő Felek
rögzítik, hogy a megsemmisítésre szánt tételekre vonatkozóan szállítási egysé
genkéntjelen szerződés 1. számú mellékletének Fogalomtárában meghatározott
összevont átadási jegyzőkönyvet vesznek fel Vállalkozó telephelyén. A meg
semmisítést követően a megsemmisítés elvégzésének tényéről külön jegyzö
könyvet készít Vállalkozó, melyet átad Megrendelőnek.
17. Vállalkozó köteles a különböző típusú népszámlálási kérdőíveken szereplő sta
tisztikai szempontból hasznos adatot tartalmazó mezők adattartalmát - az 1.
számú mellékletnek megfelelően - rögzíteni. A tevékenység során Vállalkozó
feladata kizárólag a papír kérdőíven szereplő adatok helyes rögzítésére terjed ki,
az eredeti kérdőíven szereplő adatokhoz képest bármilyen módosítás, vagy javí
tás nem tartozik Vállalkozó feladatkörébe. Vállalkozó köteles az adatrögzítési te
vékenység eredményeként előállt, az 1. számú mellékletben meghatározott mi
nőségi elvárásokhoz képest általa megfelelőnek ítélt teljes körzetadatokat Meg
rendelő részére minőségellenőrzés céljára átadni.
18. Vállalkozó a munkát saját költségén, saját anyaggal végzi el. Megrendelő kötele
zi Vállalkozót, hogy a személyi erőforrás szükségletet - amennyiben az adatfel
dolgozás helye és vonzáskörzete szerinti munkaügyi központok adatbázisában a
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szükséges létszámban szerepelnek - diplomás álláskeresők
pedagógus végzettségű álláskeresők) alkalmazásával biztosítsa. Vállalkozó
olyan arányban mentesül ezen kötelezettsége alól, amilyen arányban Önhibáján
kívül nem képes a szükséges létszámú munkaerőt biztosítani (pl.: az érintett
munkaügyi központok adatbázisában nem szerepel a szükséges létszámú dip
lomás álláskereső; az álláskereső a felkínált munkalehetőséget nem fogadja el
vagy alkalmatlan a munka elvégzésére stb.) Köteles a munkavégzését úgy meg
szervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos, a berendezéseken legcélsze
rűbb kihasználtságot jelentő, gyors befejezését.

Vállalkozó - az 1. számú mellékletben meghatározott kivételekkel - saját költsé
gén köteles biztosítani a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerőt,
anyagokat, berendezéseket és egyéb eszközöket, amelyek a munka megfelelő
kivitelezéséhez és a szolgáltatások nyújtásához szükségesek. Vállalkozó ugyan
csak saját költségén köteles biztosítani a Megrendelő szakértőinek megfelelő el
helyezését és munkafeltételeit, különösen Megrendelő oldalán jelentkező infor
matikai munkavégzéshez szükséges hardver- és szoftverelemeket.
19. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesí
teni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését ve
szélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős, külö
nös tekintettel a mulasztás jogkövetkezményeire.
20. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.
Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem
teheti a teljesítést terhesebbé.
Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó kö
teles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja,
Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Vállalkozó a megrendelő által adott utasítás
szerint sem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés
megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
2 1 . Vállalkozó köteles Megrendelő szakmai kapcsolattartóját tájékoztatni minden
olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését érdemben érinti.
22. Vállalkozó a raktározás/feldolgozás helyszínén köteles betartani a tűzvédelmi,
munkavédelmi, fizikai biztonságra az 1. számú mellékletben előírt és egyéb elő
írásokat és megtenni a szükséges valamennyi intézkedést a tevékenységével
összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
23. Alvállalkozók
23.1 Vállalkozó más személy (szervezet) közreműködésének igénybevételére - a
Ptk. rendelkezéseire figyelemmel - jogosult. A teljesítésben igénybe venni kívánt
alvállalkozó kiválasztásában Vállalkozó köteles figyelembe venni Megrendelő el
várásait.
23.2 Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős min
den olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
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23.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy saját maga részére, valamint valamennyi,
a szerződés teljesítésében résztvevő alkalmazottjára, alvállalkozójára, teljesítési
segédjére is kiterjedő titoktartási nyilatkozatot tesz. A titoktartási nyilatkozat min
táját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó kötelezettséget
vállal arra, hogy a teljesítésben közreműködő alvállalkozóival és teljesítési se
gédjeivel fennálló jogviszonyokban érvényesíteni fogja a jelen szerződés XI. feje
zetében foglaltakat.
IV.
Megrendelő jogai és kötelezettségei
24. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, valamint a
jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek eleget tenni, ennek elmulasztása ese
tén Megrendelő felel minden olyan kárért, többletkiadásért, ami e nélkül nem kö
vetkezett volna be. Megrendelő kötelezettségei különösen:
24.1 a szállítási egységek vissza követhető, ellenőrizhető és dokumentált módon
és a Szerződő Felek által a jelen szerződés megkötését követően kölcsönö
sen kialakított ütemezésben történő beszállítása az adatfeldolgozási helyszín
re, a beszállított körzet dossziék tételes minőségi és mennyiségi átadása Vál
lalkozónak;
24.2 a kód-szótárak, ellenőrzési és javítási algoritmusok, állományok rendelke
zésre bocsátása elektronikus formában Vállalkozó számára;
24.3 tesztadatok biztosítása a tesztelések elvégzéséhez;
24.4 két műszakban, műszakonként 20-30, azaz összesen legfeljebb 60 szakértői
javító munkatárs biztosítása;
24.5 műszakvezető biztosítása; valamint
24.6 a megsemmisítésre kijelölt körzetdossziék visszakövethető, ellenőrizhető és
dokumentált módon és a jelen szerződés szerint szabályozott ütemezésben
történő elszállítása a megsemmisítés helyszínére.
25. Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét bármikor, bármilyen körben ellen
őrizni. Megrendelő részéről ellenőrzésre jogosult minden olyan személy, aki a
Megrendelő által aláirt felhatalmazással rendelkezik.
Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmu
lasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
26. Megrendelő különösen jogosult a Vállalkozó által átadott karakteres és képi állo
mányok ellenőrzésére, elfogadására vagy el nem fogadására (hibalistával
együtt), valamint a rögzítési, ellenőrzési és megsemmisítési folyamat figyelemmel
kísérésére (a Vállalkozó termelésirányítási programjával, illetve munkatársaik
személyes jelenlétével, szükség esetén megfelelő intézkedések meghozatalával).
27. Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy Megrendelő a
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeket megadta. Amennyi
ben Vállalkozó számára a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szük
sége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű telje
sítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a le-
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hetö legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - Vállalkozó
kezésére bocsátja, feltéve, ha ezekkel az iratokkal, adatokkal rendelkezik. Abban
az esetben, ha Megrendelő az információk, adatok, nyilatkozatok, hozzájárulások
megadásával késedelembe esik, az a jelen szerződésben meghatározott teljesí
tési, illetve részteljesítési határidők automatikus meghosszabbodását eredmé
nyezi.
V.
Teljesítés

28. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó akkor teljesítette a jelen
szerződést, ha a jelen szerződés szerinti valamennyi kötelezettségét szerződés
szerűen elvégezte. Vállalkozó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeivel össz
hangban vállalja, hogy jelen szerződés 16. pontjában meghatározott írásbeli en
gedély birtokában gondoskodik a szállítási egységek megsemmisítéséről és a
megsemmisítés végrehajtásának kivitelezőjétől írásbeli nyilatkozatot kér arra vo
natkozóan, hogy a megsemmisített kérdőívek későbbi felhasználási területe kizá
rólag újrahasznosítási célú lesz, valamint gondoskodik az informatikai rendszeré
ben tárolt elektronikus adatok megsemmisítéséről (a továbbiakban: teljesítés).
Vállalkozó az egyes részteljesítési szakaszokat akkor teljesítette, ha a részteljesí
téssel kapcsolatban megállapított valamennyi feladatát szerződésszerűen elvé
gezte (a továbbiakban: részteljesítés). Vállalkozó szerződésszerű teljesítését, il
letve részteljesítését Megrendelő írásban igazolja. A teljesítési és részteljesítési
igazolást a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek
megfelelő (szerződésszerű) teljesítés (részteljesítés) esetén írja alá. Amennyiben
Megrendelő a felajánlott részteljesítést, illetve teljesítést elfogadja, a részteljesí
tést és a teljesítést annak felajánlásától számított 8 napon belül köteles írásban
igazolni. Amennyiben Megrendelő a felajánlott részteljesítést, illetve teljesítést
nem fogadja el, az elutasítás okát a részteljesítés és teljesítés felajánlásától
számított 8 napon belül köteles írásban megindokolni. Ha Megrendelő 8 napon
belül - neki felróható okból - nem ad írásbeli indoklást, köteles megtéríteni Vál
lalkozó ezzel kapcsolatban felmerült kárát.
29. Megrendelő jogosult a hibás, hiányos vagy nem szerződésszerű teljesítést vagy
részteljesítést visszautasítani, Megrendelő azonban jogosult arra, hogy a vissza
utasítás helyett - a szerződés 46. pontjára figyelemmel - a jelen szerződés sze
rinti hibás teljesítési kötbér érvényesítésével a részteljesítést vagy teljesítést elfo
gadja, de ez nem mentesíti Vállalkozót az egyéb jogkövetkezmények viselése
alól. Visszautasítás esetén Megrendelő ennek részletes indokait köteles a rész
teljesítés vagy a teljesítés felajánlásától számított 8 napon belül Vállalkozóval
írásban közölni. Ebben az esetben Vállalkozó - a késedelmes teljesítés jogkö
vetkezményeinek alkalmazása mellett - a teljesítés vagy részteljesítés hibáját
vagy hiányosságát haladéktalanul köteles elhárítani, és a szerződésszerű teljesí
tést vagy részteljesítést elfogadásra újra felajánlani. Az írásbeli közlés elmaradá
sából fakadó késedelem nem eshet Vállalkozó terhére.
VI.
Vállalkozói díj, fizetési feltételek
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30. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. számú mellékletben foglalt valamennyi
feladat hiánytalan, hibátlan és szerződésszerű teljesítéséért Vállalkozót
1 330 347 411 Ft + ÁFA, azaz nettó egymílliárd-háromszázharmincmillióhá rom száz negyven hétezer-négyszáztizenegy forint + ÁFA vállalkozói díj (a to
vábbiakban: díj) illeti meg. A díj magában foglalja Vállalkozónak a jelen szerző
désben megállapított valamennyi szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgálta
tásnyújtással kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét. Vállalkozó a jelen
pontban meghatározott díjon felül egyéb díjazásra, költségtérítésre nem jogosult.
3 1 . Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó teljesítése nem éri el a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott minőségi szintet, azaz az
ott meghatározott pontossági elvárást, az adott részteljesítéshez kapcsolódó
bruttó vállalkozói díj 5 %-os mértékkel csökken. Amennyiben a minőségi szint
több mint 5 százalékponttal csökken, az hibás teljesítésnek minősül.
32. Megrendelő előleget nem ad. Felek megállapodnak abban, hogy szerződésszerű
részteljesítés esetén Vállalkozó az alábbi részteljesítések után nyújthat be rész
számlát:

Rész
teljesí
tés sor
száma
1.
2.

3
4.

5.a

5.b

5.c

Részteljesítés tartalma

Az adatbeviteli központ rak
tárterület kialakítása
Az IT rendszerek funkcio
nális specifikációjának elfo
gadása
Az adatbeviteli központ fel
állítása és az adatbevitel
megkezdése.
Az üzemszerű adatfeldol
gozás kezdete
A 2. számú mellékletben
rögzített 1. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 1. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 1. kérdőív ütem
megsemmisítése

Részteljesítési határ
idő

Részteljesítéshez
kapcsolódó vállal
kozói díjrészlet a
bruttó vállalkozói
díj
%-ában

2012. január 20.

10

2012. február 15.

10

2012. március 1.

10

2012. március 13.

10

2012. április 10.

2012. április 24.

0

2012. május 10.
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Rész
teljesí
tés sor
száma

6.a

6.b

6.c

7.a

7.b

7c

8a

8.b

8.c

9.a

Részteljesítés tartalma

A 2. számú mellékletben
rögzített 2. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 2. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 2. kérdőív ütem
megsemmisítése
A 2. számú mellékletben
rögzített 3. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 3. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 3. kérdőív ütem
megsemmisítése
A 2. számú mellékletben
rögzített 4. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 4. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 4. kérdőív ütem
megsemmisítése
A 2. számú mellékletben
rögzített 5. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása

Részteljesítési határ
idő

kapcsolódó vállal
kozói díjrészlet a
bruttó vállalkozói
díj
%-ában

2012. május 8.

2012. május 22.

0

2012. június 8.

2012. június 5.

2012. június 19.

0

2012. július 5.

2012. július 3.

2012. július 17.

0

2012. augusztus 3.

2012. július 18.
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Rész
teljesí
tés sor
száma

9.b

9.c

10.

Részteljesítés tartalma

A 2. számú mellékletben
rögzített 5. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 5. kérdőív ütem
megsemmisítése
Üzemzárás, a szkennelt
képállományok átadása, a
teljes kérdőív állomány új
rafeldolgozásra átadása,
valamint az elektronikus
adatok tárolásának meg
szüntetése

Részteljesítési határ
idő

Részteljesítéshez
kapcsolódó vállal
kozói díjrészlet a
bruttó vállalkozói
díj
%-ában

2012. július 3 1 .

2012. augusztus 18.

2012. augusztus 31

10

33. Megrendelő a vállalkozói díjat vagy annak díjrészletét az igazolt teljesítést, illetve
részteljesítést követően a nevére, Ft-ban kiállított, jogszabályoknak megfelelő és
Megrendelő által a teljesítési (részteljesítési) igazolás aláírását követően kiállított
számla kézhezvételét követően 15 napon belül átutalással teljesíti, a Vállalkozó
jelen szerződésben feltüntetett bankszámlájára. A számla kötelező melléklete a
Megrendelő által aláírt vagy kiállított részteljesítési vagy teljesítési igazolás. Meg
rendelő részéről a teljesítést (részteljesítést) Megrendelő szakmai képviselője
(Mag Kornélia) igazolja.
34. Az 1 - 7.a részteljesítések a KSH 2011. évi költségvetési előirányzatát terhelik,
ezért a Megrendelő 2011. évi költségvetési előirányzata (előirányzat
maradványa) terhére kerülnek 2012. évben kifizetésre; a 7.c - 10. részteljesíté
sek a KSH 2012. évi költségvetési előirányzatát terhelik, ennek megfelelően a
Megrendelő 2012. évi költségvetési előirányzata terhére történik azok pénzügyi
teljesítése.
35. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamatnak
megfelelő késedelmi kamat 7 százalékponttal növelt Összegének fizetésére köte
les.
VII.
A z a d a t á l l o m á n y tulajdonjogának fenntartása, szerződést biztosító mel
lékkötelezettségek, a szerződés megszűntetése
36. Szerződő felek rögzítik, hogy az adatbevitel során Vállalkozó részére átadott,
úgyszintén a feldolgozás eredményeként létrejött adatállomány - a vállalkozói díj
megfizetésétől függetlenül - Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi.
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37. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig köteles hibás
kötbért fizetni, amelynek mértéke a hiba kijavítására fordított napokra számítva
az adott mérföldkőhöz tartozó és a jelen szerződés 32. pontjában meghatározott
Vállalkozói Díjrészlet 1%-a (azaz egy százaléka), de összesen maximum 30%-a
(azaz
harminc százaléka). A kötbér megfizetése
nem mentesít a
szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. A kötbért Megrendelő akkor ís
követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó
kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Megrendelő Vállalkozó
szerződésszegésével okozott kárnak a megtérítését az erre vonatkozó szabályok
szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

38. Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő - a szerző
désszegésből adódó egyéb kárigényén túl - késedelmi kötbérre jogosult. Felek
megállapodnak, hogy a jelen szerződés 5.1 - 5.2 pontja tekintetében az 5. kése
delemmel érintett napot követően érvényesítheti Megrendelő késedelmi kötbér
igényét. A szerződés 5.5 - 5.9 pontjaiban meghatározott részteljesítések tekinte
tében részteljesítési kötelezettségével - neki felróható okból - Vállalkozó a 2.
számú mellékletben rögzített ütemtervben előírt mennyiségi feltételek tekinteté
ben 5%-ot meghaladó mértékkel elmarad, akkor Megrendelő jogosult késedelmi
kötbér érvényesítésére.
39. A 38. pontban felsorolt esetekben a napi késedelmi kötbér összege megegyezik
a késedelemmel érintett bruttó vállalkozói díjrészlet 1%-val.
40. Amennyiben Vállalkozó késedelme a részteljesítési határidők tekintetében öszszességében meghaladja a 31 napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása és kártérítési kötelezettség nélkül - elállni.
4 1 . A késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a késedelemmel érintett
vállalkozói díjrészlet 30%-át (a továbbiakban: maximális késedelmi kötbér), de ez
nem érinti a jelen szerződés vagy jogszabály szerinti egyéb jogkövetkezmények
alkalmazását. A maximális késedelmi kötbér számításánál figyelmen kívül kell
hagyni a csökkentett díj alkalmazása esetén Vállalkozó számára kieső vállalkozói
díj összegét.
42. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára
olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, Vállal
kozónak haladéktalanul értesítenie kelt írásban Megrendelőt a késedelem
tényéről, annak okairól.
43. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igé
nyeinek elvesztését. Megrendelő a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti Vál
lalkozóval szemben. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalko
zóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
44. A meghiúsulási kötbér Összege a következők szerint alakul
44.1.Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelőnek, törvényi kötelezettsé
gei betartása miatt, különösen fontos érdeke fűződik a jelen szerződés szerző
désszerű és határidőben történő teljesítéséhez, figyelemmel arra, hogy a kése-

12

atlatszo.hu
2012.04.10.
12. oldal
adatok

delmes teljesítése veszélyezteti és lehetetlenné teheti a népszámlálási
határidőre történő feldolgozását. Erre figyelemmel felek megállapodnak, hogy
amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért
Vállalkozó felelős, Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsu
lási kötbér mértéke jelen szerződés 5.1 - 5.5 pontjaiban foglalt részteljesítési kö
telezettségek esetén a bruttó vállalkozói díj 40%-a, jelen szerződés 5.6 - 5.11
pontjaiban meghatározott részteljesítési kötelezettségek esetén a bruttó vállalko
zói díj 25%-a. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen
azt, ha Megrendelő a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott súlyos szer
ződésszegésére figyelemmel eláll a jelen szerződéstől. Megrendelő tudomásul
veszi, hogy a meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi- és a hibás teljesí
tési kötbér érvényesítését kizárja.
44.2. Megrendelő az alábbi esetekben is a jelen szerződéstől - érdekmúlás bizo
nyítása és kártérítési kötelezettség nélkül - elállhat:
a. Vállalkozó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős ítéletében
megállapította
b. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott súlyos szerződésszegést
követett el
VIII.
Vitás kérdések rendezése
45. Felek közösen projekt szervezetet hoznak létre, melynek működési rendjét a pro
jekt alapító okiratban rögzítik.
46. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében,
hogy a projekt szervezet keretén belül közvetlen tárgyalások útján rendezzenek
minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében
vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel, különös tekintettel a szerző
dést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésére. Minden, a szerződés meg
kötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
47. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt folyama
tosan együttműködnek. Ennek megfelelően ésszerű időn belül tájékoztatják egy
mást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem min
den olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
48. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése
során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönö
sen együttműködnek.
IX.
Értesítések, a szerződés nyelve
49. Bármely, a Szerződő Felek között, a jelen szerződés vagy a jogszabály által előírt
értesítést írásban kell megtenni. Az értesítés akkor tekinthető megtörténtnek, ha
azt személyesen eljuttatták a másik félhez, vagy a Magyar Posta igazolja a kül-
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demény átvételét olyan térti vévén nyel, amelyen a címzett (képviselője)
igazolása szerepel, illetve Szerződő Felek elfogadják a fax, illetve a másik fél ál
tal visszaigazolt e-mail útján történő kapcsolattartást.

50. Szerződő Felek között mindennemű érintkezés nyelve a magyar. A szerződés
hez tartozó, és a felek között kicserélendő összes szakleírás, levelezés és egyéb
okmányok magyarul íródnak.
X.
V a g y o n i értékű jogok
5 1 . Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesí
téséhez szükséges valamennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szerzői jog, véd
jegy, szabadalom, használati minta, ipari minta, know-how stb.) rendelkezik.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során megvalósuló
informatikai fejlesztések révén létrejött szerzői mű tulajdonjoga Vállalkozót illeti.
52. Amennyiben Megrendelővel szemben jogszavatosság vagy bármely más vagyoni
értékű jog megsértésének jogcímén bármely harmadik fél igényt támaszt, Vállal
kozó köteles a bíróság által jogerősen elbírált és megítélt kár mértékéig Megren
delőt kártalanítani.
XI.
B i z a l m a s információk felhasználása, üzleti titok, adatvédelem
53. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy minden olyan információ, know-how,
dokumentum, adat és rajz, amelyet a másik fél bizalmasnak, üzleti titoknak nyil
vánít, titkosnak tekintendő, és a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem
hozható nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására. Felek megállapod
nak, hogy a jelen szerződés aláírásakor bizalmasnak tekintett információkat át
adásuk során ennek megfelelő jelzéssel látják el.
54. Jelen szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A közér
dekű adatokat kivéve Vállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül a szerződés
végrehajtásával kapcsolatban a sajtó, média képviselőinek nem nyilatkozhat, tá
jékoztatást nem adhat.
55. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a rá vonatkozó jogszabályi rendel
kezések alapján a szerződés nyilvánosnak minősülő részét a szerződés megkö
tését követően haladéktalanul köteles közzétenni honlapján.
56. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan
adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára
és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Üzleti titok a gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat,
amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy
felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban
tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Nem minősül
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üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai
közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvez
ménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, haszná
latával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével,
az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint
az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megol
dásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre,
továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek meg
ismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet
okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat
megismerésének lehetőségét.

57. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendsze
rével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal
összefüggő és a Ptk. 8 1 . § (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatokra
vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az
adatokat a honlapon vagy a hirdetményi lapban teszik közzé. A felvilágosítás
megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem
kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezde
ményezhető.
58. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban
feljogosított szervek - beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami
Számvevőszéket, valamint a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben meghatározott
személyeket - jogosultak ellenőrizni.
59. Felek a jelen szerződés kapcsán kapott összes olyan adatot, információt, vala
mint ismeretet, amelyet kifejezetten bizalmasként jelöltek meg, csak olyan célok
ra használják fel, amilyen célokra átadták azokat nekik, saját üzleti titokként védik
azokat, megteszik a szükséges titokvédelmi intézkedéseket, és nem teszik har
madik személyek részére hozzáférhetővé, kivéve, ha az érintett információk és
ismeretek
- közismertek, vagy
- a szerződő fél, aki kapja, már akkor ismerte ezeket az információkat, amikor
megkapta, vagy pedig ha később harmadik személy titoktartási kötelezettség
nélkül hozta tudomására azokat, vagy
- annak a szerződő félnek a munkatársai vagy alkalmazottai, akik ezeket az in
formációkat megkapták, anélkül, hogy hozzáférhettek volna az átadott infor
mációkhoz, ettől függetlenül kidolgozták azokat.
60. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség az olyan információkra, amelyeket a
jelen szerződés céljainak elérése érdekében szükségszerűen tovább kell adni
Megrendelőnek, vagy egyéb harmadik személyeknek, amennyiben a jelen feje
zetben meghatározott titoktartás rájuk is kiterjed.
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6 1 . Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése
ben kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a vele szerződő felekkel
szemben is kikötik és érvényesítik.

62. Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés teljesítése érdekében tudomásukra
jutott adatokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják
fel. A szerződés megszűnésekor Vállalkozó köteles a birtokában levő valamennyi
jelen szerződéssel kapcsolatos népszámlálási adatot - így különösen az elektro
nikus formában tárolt állományokat - megsemmisíteni, és erről nyilatkozni.
63. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.
XII.
Alkalmazandó jogszabályok
64. Jelen szerződés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a
magyar szabványok előírásai vonatkoznak.
65. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Tör
vénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény valamint az egyéb kapcsolódó jogsza
bályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
XIII.
NYILATKOZATOK
66. Mindkét fél kijelenti, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és
teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága,
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jog
szabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal, vagy aláírási címpéldány
nyal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem ered
ményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más kö
rülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényes
ségére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességre.
67. Szakmai kapcsolattartók:

Megrendelő
részéről:
Vállalkozó ré
széről

Név
Mag Kornélia

Telefon
+36(1)3456603

Adám Zoltán

+36 (20)3102500

Fax

E-mail cím
Kornelia.Mag@ksh.hu
Adam.Zoltan @ educatio.hu
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68. Amennyiben a szakmai kapcsolattartók személyében változás következik be a
szerződés teljesítése alatt, erről a felek egymást haladéktalanul tájékoztatják
XIV.
Mellékletek
69. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki melléklet, Fogalomtár
2. számú melléklet: Ütemterv
3. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
Jelen megállapodást Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyó
lag 6 eredeti magyar nyelvű példányban írták alá.

2011 DEC. 1 5
Budapest, 2011

Vállalkozó

.AVÁdám Zoltán
programvezető

LL Í2

Szakmai ellenjegyző:..A^TTZ.^r.
5.
( \ Szőke Péter
fejlesztési igazgatóhelyettes

Gazdasági ellenjegyződ
Suhajda Gábor
mb. gazdasági és üzemelte
tési igazgató

Pénzügyi vezető: ....
Alexa Mónika
kontroller

Zädor Ügyvédi Iroda
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1056
1056 Budapest,
Budapest, Szerb
Szerb u.
u. 17
17.
T:
T: 332-2123, Fax: 700-2848

7

Jogi ellenjegyzők:

Dr. Bodor Viktória
és Dr. Szabó Olga
jogi osztályvezető, ügyvéd
jelölt

Jogi ellenjegyzők neve {KSH részéről)

Pénzügyi ellenjegyző neve {KSH részéről):

.dr,.Nagy.Eszter

2011 DEC. 1 5

Ellenjegyzés dátuma:

Népszámlálási szakmai felelős neve (KSH részéről}:

W.hf,V..í¥W.i!?.L

.^. .^
f

Népszámlálási szakmai felelős aláírása:

\}Uc*~ 14Ellenjegyzés dátuma

)

-

Jogi ellenjegyzők aláírása:

Pénzügyi ellenjegyző aláírása;

Ellenjegyzés dátuma:

dr

£íU£/

2011 DEC. 1 5
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Melléklet

Ütemterv
Résztel
jesítés
sor
száma
1.
2.
3
4.

5.a

5.b

5.C

6.a

6.b

6.c

7.a

Részteljesítés tartalma
Az adatbeviteli központ rak
tárterület kialakítása
Az IT rendszerek funkcio
nális specifikációjának elfo
gadása
Az adatbeviteli központ fel
állítása és az adatbevitel
megkezdése.
Az üzemszerű adatfeldol
gozás kezdete
A 2. számú mellékletben
rögzített 1. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 1 . kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 1 . kérdőív ütem
megsemmisítése
A 2. számú mellékletben
rögzített 2. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 2. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 2. kérdőív ütem
megsemmisítése
A 2. számú mellékletben
rögzített 3. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása

Részteljesítési határ
idő

Kumulált minimum
feldolgozandó kérdőív
mennyiség

2012. január 20.
2012. február 15.

2012. március 1.
2012. március 13.

2012. április 10.

2 000 000

2012. április 24.

2 000 000

2012. május 10.

2 000 000

2012. május 8.

4 500 000

2012. május 22.

4 500 000

2012. június 8.

4 500 000

2012. június 5.

7 000 000
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Résztel
jesítés
sor
száma
7.D

7.c

8.a

8.b

8.c

9.a

9.b

9.C

10.

Részteljesítés tartalma
A 2. számú mellékletben
rögzített 3. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 3. kérdőív ütem
megsemmisítése
A 2. számú mellékletben
rögzített 4. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 4. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 4. kérdőív ütem
megsemmisítése
A 2. számú mellékletben
rögzített 5. kérdőív ütem
feldolgozása, az adatok
szakértői javításra történő
átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 5. kérdőív ütem
szakértői javításon átesett
adatainak átadása
A 2. számú mellékletben
rögzített 5. kérdőív ütem
megsemmisítése
Üzemzárás, a szkennelt
képállományok átadása, a
teljes kérdőív állomány új
rafeldolgozásra átadása,
valamint az elektronikus
adatok tárolásának meg
szüntetése

Részteljesítési határ
idő

Kumulált minimum
feldolgozandó kérdőív
mennyiség

2012. június 19.

7 000 000

2012. július 5.

7 000 000

2012. július 3.

10 000 000

2012. július 17.

10 000 000

2012. augusztus 3.

10 000 000

2012. július 18.

11 377 770

2012. július 3 1 .

11 377 770

2012. augusztus 18.

11 377 770

2012. augusztus 3 1 .

11 377 770
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TITOKTARTÁSI N Y I L A T K O Z A T

Alulírott
kijeientem, hogy az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonpro
fit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21., a továbbiakban: Társa
ság)
a)
munkavállalójaként
b)
alvállalkozój aként/alvállalkozójának munkavállalójaként
c)
megbízottjaként/megbízottjának munkavállalójaként
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)
1

a Központi Statisztikai Hivatal és a Társaság között,,/! 2011. évi népszámlálás papír alapú kérdőivei
adatbeviteli rendszerének kialakítása, megvalósítása és működtetése " tárgyában megkötött vállalkozá
si szerződés és annak mellékleteiben rögzített feladatok elvégzése során a Társaság által átadott és a
Társaság számára készített dokumentációk, fejlesztések és adatok bizalmasságát megőrzöm, ezek sér
tetlenségét óvom.
Jelen titoktartási nyilatkozat a) pontjában megjelölt személyként tudomásul veszem, hogy az informá
ció biztonsági szabályzatot megismertem, ezen szabályzat és a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén szabálysértési, polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartozom. Ennek elkerüléséhez minden
tőlem telhetőt megteszek, a szabályzattól való eltérés esetén figyelmeztetem az eltérést elkövetőt a
helyes eljárásra, és ismétlődő eltérés esetén a munkahelyi felettesét és a Társaság információ biztonsá
gáért felelős vezetőjét is bevonom.
Jelen titoktartási nyilatkozat b)-c) pontjaiban megjelölt személyként tudomásul veszem, hogy a titok
tartási kötelezettség megszegése esetén szabálysértési, polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tarto
zom. Ennek elkerüléséhez minden tőlem telhetőt megteszek, a szabályoktól való eltérés esetén figyel
meztetem:
- b) pont esetén az alvállalkozó kijelölt képviselőjét
- c) pont esetén a megbízott kijelölt képviselőjét.
Tanúsítom, hogy megismertem a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi X X I I . törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LX1II. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi X L V I . törvény vonat
kozó rendelkezéseit.

Az Educatio Nonprotit Kft. által munkaviszonyban foglalkoztatón személyek.
"Az Educatio Nonprotit Kft. által a vállalkozási szerződés telj esi léséhez igénybe vett természetes és jogi személyek és azok
munkavállalói.
A vállalkozási szerződés teljesítéséhen kő/remüködo személyük
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Megértettem, hogy a tudomásomra, birtokomba jutott adatokat a hivatkozott szerződésben
feladatok ellátásán kívül tilos bármiféle egyéb módon feldolgozni, terjeszteni, vagy másként mások
rendelkezésére bocsátani vagy felhasználni. Ezek a kötelezettségek az elévülési időn beiül a szerződés
megszűnése után is hatályban maradnak. Az elévülési idő lejár, amint a Társaság vagy jogutódja fel
oldja azt, vagy más forrásból nyilvánosságra kerül a titoktartás aiá tartozó információ.
Budapest,

aláírás
1.

Tanú:

2.

Tanú:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyi igazolvány szám:

Személyi igazolvány szám:

