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mint Eladó, (továbbiakban: Eladó) 

 

(Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmények 
 

Vevő és Eladó (továbbiakban együttesen: Felek) előzményként rögzítik, hogy a Vevő, mint ajánlatkérő a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján 112. § (1) bekezdés b) pontja 

folytán alkalmazandó 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le 

„„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése” tárgyában, mely 

eljárásban Eladó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre. 

 

Eladó a megállapodás szerinti szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását 

követően az Eladó viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentumokban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentációt, a közbeszerzési 

dokumentumokat, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelmények olyan 

hiányosságából, hibájából adódik, melyet az Eladónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie 

kellett volna, de a szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. Az Eladó kötelezettséget vállal a teljesítés 

teljességéért és hiánytalanságáért, ide értve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés 

vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló közbeszerzési eljárásban, illetve szerződésben és a 

szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumokban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások szerint 

hozzátartoznak a szerződés teljes körű teljesítéséhez. 

 

Az Eladó a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban (ide 

értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentációt, a közbeszerzési dokumentumokat, a 

kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett információkat, továbbá a teljesítéshez kapcsolódó 

körülményeket teljes körűen megismerte, azt a feladat szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata 

megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet 
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az Eladó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően 

nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 

menti fel az Eladót azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a megállapodás szerinti 

szerződés szerint reá hárulnak a szerződés tárgyának megvalósítása során.  

 

Eladó kijelenti, hogy a követelményeket a megállapodás szerinti szerződés tárgyának megvalósításában jártas, 

szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.  

 

Vevő kijelenti, hogy a szerződés megkötése előtt minden, az általában elvárható mértékben általa felismerhető 

lényeges körülményről tájékoztatta Eladót.  

 

Az Eladó a megállapodás szerinti szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során a Vevő érdekeinek 

megfelelően jár el. 

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azok fizikai csatolása 

nélkül is, az Eladó ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok. A közbeszerzési 

eljárás során keletkezett dokumentumokban, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom 

egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentumok, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást 

tartalmaz, akkor minden esetben az e szerződés teljesítése során e szerződés tartalma az irányadó. 

 

A Vevő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével 

rendelkezik. 

 

Fentiekben rögzített előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 

 

I. A Szerződés tárgya, és hatálya 

 

I.1. A jelen szerződés az „„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők 

frissítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a Vevő beszerzési igénye megvalósítására jött létre. 

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az Ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

nevesített termékek szállítását. 

 

I.2. A szerződés határideje összhangban a Kbt. 133 § (1) bekezdésének rendelkezésével: 

 - a termékek szállítása vonatkozásában a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 30. naptári nap, azzal hogy 

Vevő előteljesítést elfogad, 

- a szolgáltatások teljesítése vonatkozásában (amely magába foglalja a három év gyártói támogatást, valamint 

szoftverkövetést) a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 3 (három) év. 

 

A szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, azzal, hogy hatálybalépés vonatkozásában 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban 

foglalt rendelkezések az irányadók.  

 

Vevő a szerződés felbontásának feltételéül kiköti, hogy amennyiben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a 

beszerzés tárgyára vonatkozóan keretszerződést vagy keretmegállapodást köt a szerződés hatályba lépésének 

időpontját követően, úgy Vevő a szerződést felmondja, illetve a szerződéstől eláll. 

 

II. A szolgáltatás teljesítése 

 

II.1. A teljesítés helye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
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II.2.  Az Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a közbeszerzés tárgyát érintő 

tevékenysége vonatkozásában a tevékenysége folytatására vonatkozó valamennyi érvényes engedéllyel 

rendelkezik. 

 

 

III. A szerződés teljesítésének ellenértéke, fizetési feltételek 

 

III.1. A Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 

legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon 

belül írásban nyilatkozik.  

 

III.2. Az ellenérték kiegyenlítése a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a felhívás 

II.2.13) pontjában részletesen rögzített forrásokból, az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján 

átutalással történik a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, az Eladó 

____________________ Bank által vezetett, ___________________sz. bankszámlájára. 

A számla fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő a számla kézhezvételét követően kezdődik. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. 

A számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítésigazolás egy példánya.  

Vevő előleget nem fizet.  

Vevő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Eladó projektenként köteles külön számlát benyújtani a teljesített 

mennyiségek szerint. A számlán fel kell tüntetni a projektek megnevezését az alábbiak szerint: 

- EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai 

módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt, 

- EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” 

elnevezésű projekt, 

- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer 

pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt. 

  

. 

A Vevő részéről a teljesítés igazolására az NNK-t vezető országos tisztifőorvos jogosult, ……………………. 

szakmai javaslata alapján.  

Felek rögzítik, hogy teljesítésigazoló személyében történő változást Vevő a másik félhez intézett írásbeli úton 

bejelenteni. Teljesítésigazoló személy ilyen módon történő változása nem igényli jelen szerződés módosítását. 

 

III.3. A Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a Vevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 

lejárt követelését számíthatja be. 

 

III.6.  Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult  

 

III.7. Az Eladónak felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában 

a Vevőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

III.8. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező díj teljes összege: nettó ……………… HUF + Áfa, 

azaz …………………………. HUF + Áfa.  

Az Eladó jelen pontban meghatározott vételáron felül további költséget nem számolhat el a szerződés keretében 

ellátandó feladatok kapcsán. 

 

III.9.  A nettó szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal 

kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az Áfát. 
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III.10.  A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Az Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 

III.11.  A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a 

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

 

IV. Alvállalkozók 

 

IV.1. Jelen szerződést az Eladónak kell teljesítenie. 

 

IV.2. Eladó teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint - a Kbt. 65. § (10) 

bekezdése szerinti kivétellel – az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, 

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

 

IV. 3. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden további, a teljesítésbe bevonni 

kívánt alvállalkozót előzetesen bejelent Vevő részére, és a bejelentéssel együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

IV.4. Amennyiben az Eladó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe Eladó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdéseinek megfelelő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.  

 

Eladó, valamint alvállalkozói igénybevétel esetén Eladó alvállalkozója a teljesítés elismerését követően köteles 

számlát kiállítani.  

 

A számla kifizetésére vonatkozó részletfeltételeket a szerződés III.2. pontja tartalmazza.  

 

IV.5. A teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az 

eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásának megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e 

szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az 

adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Vevő szűkítette az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt 

felelt meg. 

 

V. Nem szerződésszerű teljesítés 

 

V.1. Az Eladó teljesítése szerződésszerű, ha a teljesítését jelen szerződés szerint végzi. 

 

V.2. Az Eladó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén(kivéve vis 

maior esetét) az Eladóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

 késedelmi kötbérigény érvényesítése, 

 meghiúsulási kötbérigény érvényesítése, 
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 a Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosult 

érvényesíteni, 

 kötbérmaximumok elérése esetén a Vevő jogosult – mindennemű kártalanítási kötelezettség 

nélkül - a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még 

nem került sor – attól elállni.  

 

V.3. Vevő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

 

V.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely 

akadályozza a teljesítést, úgy írásban haladéktalanul értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, okairól és 

várható elhúzódásáról. 

 

V.5. Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű szolgáltatási teljesítés jogi fenntartás nélküli 

elfogadása az Eladó részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek az Eladót a 

szerződésszegés következményeként megilletik. 

 

VI. Kötbér 

 

VI.1. Vevő késedelmi kötbérre jogosult, amennyiben a teljesítés olyan okból késedelmes, melyért a nyertes 

Eladó felelős. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett szerződéses ellenérték 1% / naptári nap, 

minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb a késedelemmel 

érintett teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a lehet. Amennyiben a kötbér eléri a maximális mértékét, Vevő 

jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni.. 

VI.2. Ha az Eladó minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, a Vevő kijavítást, vagy cserét követelhet.   

VI.3.  A Vevő a hibás teljesítéssel összefüggő igazolt kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben. 

VI.4. Ha Eladó a szerződésben foglalt kötelezettségét részben vagy egészében nem teljesíti, vagy olyan súlyos 

szerződésszegést követ el, melyre tekintettel Vevő a szerződés felmondására is jogosult, a Vevő egyoldalú 

írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. Ha a meghiúsulás az Eladó felelősségi körébe 

tartozó okból következik be, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerződés szerinti teljes 

nettó ellenszolgáltatás, mértéke annak 20%-a. A meghiúsulási kötbér a fenti nyilatkozat közlésének napján válik 

esedékessé. 

VI.5. Az egy féllel szemben alkalmazható kötbérek összege nem haladhatja meg a teljes nettó 

ellenszolgáltatás 30%-át. 

VI.6.  Vevő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Eladó a bizonylaton rögzített időpontig átutalással 

köteles kiegyenlíteni. Vevő jogosult az esedékessé vált késedelmi kötbér összegét, az Eladó egyetértése esetén az 

Eladót megillető ellenszolgáltatásból visszatartani.  

VI.7.  Eladó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Vevőnek a Szerződés megszegéséből eredő további, 

kártérítés iránti igényének érvényesítését. Vevő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés 

megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a kártérítés szabályai szerint.  

VI.8.  Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és közvetlen kárért, 

amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár az Eladó maga, akár alkalmazottja magatartása, 

mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Vevőnek okozott.  

VI.9. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér, illetve kártérítés Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti 

az Eladót sem a Szerződés szerinti teljesítés, sem az esetleges hibák kijavítása, sem pedig az általa a Szerződés 

keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. 

VI.10.  Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt a szerződésszegés 
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jogkövetkezményeként megilletik. Vevő kifejezetten fenntartja jogait bármely nem szerződésszerű teljesítés 

esetére. 

VI.11. Szerződésszerű teljesítés esetén az Eladó nem tehető felelőssé semmilyen közvetett kárért vagy 

elmaradt haszonért, beleértve a tényleges vagy feltételezett nyereségtől és megtakarításoktól való elesésből 

származó olyan veszteségeket, melyek az eredménytermékek használatával kapcsolatban merülnek fel. 

 

VII. Vitás kérdések rendezése 

 

VII.1. Feleknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az összes olyan 

jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel 

kapcsolatban merül fel. Valamennyi felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 

kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

VII.2. Jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk., valamint a Kbt. ide vonatkozó szabályai, és a 

hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek ide vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

VIII. Az információk felhasználása 

 

VIII.1. Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő az Áht., és a Kbt. 43. § alapján a szerződés adatait, illetve a 

szerződést nyilvánosságra hozza. 

 

VIII.2. A költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását a külön 

jogszabályban meghatározott szervek jogosultak ellenőrizni. 

 

IX. A szerződés módosítása, megszűnése 

 

IX.1. Jelen szerződéstől a Vevő a Ptk.-ban foglaltak szerint eláll, ha  

 

 az Eladó nem tartja be a Kbt. 138. § -ában foglalt rendelkezéseket, 

 az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. § -ában foglaltaknak. 

 

IX.2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen adásvételi szerződést kizárólag közös megegyezéssel a Kbt. 

141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják. 

 

IX.3. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak jelen szerződést írásban, egyoldalú 

nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. 

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül: 

  

 Eladó részéről: 

- felróható késedelme eléri a 20 napot; 

- hibásan teljesít és a hibát a hiba közlésétől számított 15 naptári napon belül póthatáridőre sem 

javítja ki teljes körűen;  

- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;  

- a Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek 

következtében másik Félnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

- Eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;  

- Eladó végelszámolás iránti kérelme a cégbíróságnál benyújtásra került;  

- Eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárást kezdeményeznek;  
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- bármilyen módon szándékosan megtéveszti Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat (ideértve az 

átlátható szervezeti minőség meglétével kapcsolatos nyilatkozatot is), és ez közvetlen vagy 

közvetett módon súlyosan káros hatással van a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére;  

Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok állnak fenn;  

- Eladóval szemben az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott kizáró ok merül fel;  

- Eladó nem átlátható szervezetté válik. 

 

Vevő részéről: 

- Vevő az előteljesítés elfogadását megtagadja, 

- Vevő a fizetési kötelezettségét póthatáridőre sem teljesíti. 

 

IX.4.  A Kbt. 143 § (1) bekezdésének értelmében a Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban 

foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás 

indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az 

Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

A Kbt. 143 § (2) bekezdésének értelmében a Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 

szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében a Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha  

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 

IX.5. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy amennyiben jelen beszerzés tárgyával megegyező tárgyban a 

központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat – és hatásköréről szóló 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján központosított közbeszerzési eljárás alapján keretmegállapodás 

megkötésére kerül sor, akkor Vevő köteles és jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen közbeszerzési eljárás 

alapján kötött egyedi szerződést.  

Felek rögzítik, hogy a jelent pont szerinti felmondásból eredően Vevőnek nincs kártérítési kötelezettsége 

Eladóval szemben, ezzel kapcsolatban Eladó igény érvényesítésére nem jogosult. 

 

X. Kapcsolattartás: 

 

X.1. Felek jelen adásvételi szerződésben rögzített feladatokat kapcsolattartóik útján végzik el. Felek a 

szerződés aláírásakor írásban rögzítik a nevükben egymással kapcsolatot tartó személyek adatait, elérhetőségeit. 

A kapcsolattartók személyét a Felek egyoldalúan megváltoztathatják. A kapcsolattartó személyének (illetve 
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elérhetőségének) változásáról a Vevő vagy az Eladó a másik felet a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban 

értesíti. 

A kapcsolattartó személyek egymással a kapcsolatot elsősorban e-mail, fax és telefon útján tartják. 

 

X.2. A Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői: 

 

Vevő részéről: 

név: 

e-mail: 

tel.:  

fax: 

 

Eladórészéről: 

név: 

e-mail: 

tel.:  

fax: 

 

X.3. A Felek között a szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, kérés (együttesen: értesítés) írásban, e-

mailben, telefaxon vagy levélpostai úton érvényes és hatályos. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható és a szerződéshez kapcsolódó lényeges 

jognyilatkozatok (pl. felmondás) írásban, levélpostai úton történő közléssel érvényesek. 

Bármelyik Fél által írásban vagy e-mailben küldött értesítés abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha - a fent 

meghatározottakra tekintettel - az alábbi módszerek valamelyikével kézbesítik és a címzett azt átvette: 

- személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a felek kijelölt képviselője számára; 

- ajánlott és tértivevényes levél; 

- telefax, elektronikus levél, ha a fogadó Fél azt visszaigazolja. 

 

XI. Záró rendelkezések 

 

XI.1. Amennyiben jelen szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Feleket titoktartási kötelezettség 

terheli a jelen szerződés teljesítése során egymással, ügyfeleikkel és azok tevékenységével kapcsolatban 

tudomásukra jutott minden olyan információra, megoldásra, adatra, dokumentációra, specifikációra, informatikai 

és üzleti tartalomra vonatkozóan, melynek megőrzéséhez, titokban tartásához a másik Félnek gazdasági érdeke 

fűződik. 

 

XI.2. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Felekre, alkalmazottaikra, illetve a velük munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban álló harmadik személyekre is, akiket tevékenységük megkezdése előtt a Felek kötelesek a 

titoktartási kötelezettségre – hitelt érdemlően – figyelmeztetni. 

 

XI.3. Nem jelenti a szerződés jelen pontja alatti rendelkezések megsértését a Felek törvényes jogai 

érvényesítése, illetve jogszabályban előírt kötelezettségeik teljesítése érdekében a jelen pont hatálya alá tartozó 

információk illetékes hatóságok, illetve bíróságok, jogi szakértők, megbízott könyvelő, könyvvizsgáló részére 

történő rendelkezésére bocsátása. Az Eladó jogosult esetleges alvállalkozójának, teljesítési segédjének a 

szerződés teljesítéséhez szükséges információkat átadni, amely nem minősíthető titoksértésként. 

 

XI.4. A Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. CXII., törvény értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak az állami és 

a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 

juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, 

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 
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– így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat 

megismerésének lehetőségét. Felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével 

pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén 

nem tagadható meg. 

 

XI.5. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi, hogy a szerződés megvalósulásának ellenőrzését 

minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy elvégezze, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve köteles. 

Ilyen szervek különösen a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 

Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal. Fentiek értelmében az Eladó 

köteles minden segítséget megadni. 

 

XI.6. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 44. §-ának az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseiket magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

 

 

A megállapodást a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá 

5 eredeti példányban, amelyből 1 példány az Eladót, 4 példány a Vevőt illeti. 

 

Budapest, 2018. év ………………… hó „…..”. nap Budapest, 2018. év ………………… hó „…..”. nap 
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1.sz. melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

Nyilatkozat 

 

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelésről  

 

Nyilatkozattevő: 

Cégnév:  

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Képviseletében eljár:  

 

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

……………………………………………………………..a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.  

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok az Eladót haladéktalanul 

írásban értesíteni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az Eladó jogosult 

felmondani, vagy attól elállni, mellyel szemben kártérítési, vagy egyéb igénnyel nem élhetek. 

 

 

Budapest, 2018. ……………………….. 

 

 

 

……………………………………………. 

        cégszerű aláírás 

                                                           
1
3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi 

személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv 

és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 

részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 

következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint 
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot 

meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van; 


