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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Név: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
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Képviseli: Kerekes Balázs ügyvezető
DKÜ azonosítója: 22549
Cégjegyzékszáma: 01-09-381151
Adószáma: 29152412-2-4
Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.
Számlaszáma: 10102244-65939900-01005005
mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről
4iG Nyrt. - Szerződést teljesítő cég neve (a konzorcium képviseletében)
Név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Képviseli: Radó Gábor és Farkas Péter
DKÜ azonosítója: 100139
Cégjegyzékszáma: 01-10-044993
Adószáma: 12011069-2-44
Számlavezető pénzintézet:Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12001008-00164262-02100004
4iG Nyrt. (Konzorciumvezető)
DKÜ azonosító: 100139
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-044993
Adószám: 12011069-2-44
Képviseli: Radó Gábor és Farkas Péter
Humansoft Szerviz Kft. (Konzorciumi tag neve)
DKÜ azonosító: 201405
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-340476
Adószám: 26709486-2-41
Képviseli: Dobay Zsolt
Invitech ICT Services Kft. (Konzorciumi tag neve)
DKÜ azonosító: 200747
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-190552
Adószám: 25836965-2-44
Képviseli: Marton László és Ilosvay Csaba

M&M COMPUTER KFT (Konzorciumi tag neve)
DKÜ azonosító: 100050
Székhely: 7623 Pécs, Mártírok útja 42.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 02-09-060538
Adószám: 10582048-2-02
Képviseli: Szappanos Gábor

Rufusz Computer Informatika zRt. (Konzorciumi tag neve)
DKÜ azonosító: 200190
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-140532
Adószám: 13644545-2-43
Képviseli: Fauszt András József
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

1.1.

A Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség (a továbbiakban: DKÜ Zrt. vagy
Beszerző) által TED 2020/S 005-006190 (ill. KÉ-24178/2019) szám alatt, a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „Kliens oldali IT eszközök beszerzése
(SZGR)” (a továbbiakban: SZGR) tárgyban központosított közbeszerzési eljárást folytatott le
közbeszerzésekről szóló a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet) a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos –
szabályai szerint. A keretmegállapodásos eljárás 1. része („Homogén” kliens oldali IT eszközök
beszerzése) eredményeképpen a Beszerző és az abban részes Eladók között keretmegállapodás
jött létre (a továbbiakban: KM).

1.2.

KM-ra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma: DKM01SZGRK20
KM aláírásának dátuma: 2020.10.05.
KM időbeli hatálya: 2021.10.06.
KM keretmennyisége: 240.000 darab

1.3.

A DKÜ Zrt. – a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében – a 301/2018.
(XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Vevő, mint Ajánlatkérő javára a Kbt.
105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a KM 1. része „Homogén” kliens oldali IT eszközök
beszerzése” tekintetében az eljárás második részében a verseny újranyitásával közbeszerzési
eljárást folytatott le a „Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. számára
munkaállomások és tartozékaik beszerzése” tárgyában (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás).
A DKÜ Zrt. az Eladót az eljárás nyertesévé nyilvánította.

1.4.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó – jelen szerződésben
Eladóként megjelölt – ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve
a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a(z) 4iG Nyrt. (székhely: 1037
Budapest, Montevideo utca 8.)., a szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös
ajánlattevő nevében írja alá, így a jogviszony a Vevő és az Eladók között jön létre.

1.5.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.

1.6.

Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, a KM-et, valamint a
Szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1.

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő – hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre, a jelen szerződés szerint vonatkozó – beszerzési igénye
megvalósítására jött létre.

2.2.

A „Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. számára munkaállomások
és tartozékaik beszerzése” tárgyú eljárás nyerteseként Eladó eladja, Vevő megvásárolja a
műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő, 1. számú melléklet (Megrendelt
termék- és árlista) és 2. számú melléklet szerinti termékeket (a továbbiakban: Eszközök vagy
termékek) az ott megjelölt mennyiségben.

2.3.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 20. §-ában meghatározott üres kép- és
hanghordozóknak minősülnek, amelyre tekintettel a szerzői művek és szomszédos jogi
teljesítmények jogosultjait magánmásolási jogdíj illeti meg. Vevő kijelenti, hogy a termékek
nem kerülnek magáncélú másolat készítésére feljogosított személy birtokába, és a termékeket
nyilvánvalóan és kizárólag a szabad másolatkészítéstől eltérő célra használják, így ezen
termékek tekintetében Eladó mentesül a magánmásolási jogdíj megfizetésének kötelezettsége
alól.

2.4.

A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a(z) 4iG Nyrt. cégnév teljesíti.
3.

A szerződés hatálya, a teljesítés határideje

3.1.

Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. Amennyiben a Felek nem
egyidőben írják alá a szerződést, a szerződés a később aláíró Fél aláírásának a napján lép
hatályba.

3.2.

Jelen szerződés a szerződésben meghatározott kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan
teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

3.3.

A 2. számú mellékletben meghatározott termékek leszállítása két részletben történik:
3.3.1. az 1. részteljesítés (50 db notebook és tartozékai, valamint 50 db monitor) határideje a
szerződés hatályba lépésétől számított 40. naptári nap (a Vevő előteljesítést elfogad)

3.3.2. a 2. részteljesítés (50 db notebook és tartozékai, valamint 50 db monitor) határideje a jelen
szerződés hatálybalépésétől számított 60. naptári nap (a Vevő előteljesítést elfogad).
4.

A teljesítés helye

4.1.

Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez
kapcsolódó dokumentumokat az alábbi teljesítési helyen kell teljesítenie: mindkét részteljesítés
vonatkozásában a Vevő által a szerződéskötéskor megjelölt budapesti helyszínen.

4.2.

Felek rögzítik, hogy az Eladó köteles a teljesítés helyén hatályos Vevői utasításokat,
szabályzatokat betartani. Ezen szabályzatokat a Vevő az Eladó felé hozzáférhetővé teszi.
Bármely szabályzat megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Eladó különösen
tudomásul veszi jelen szerződés aláírásával, hogy a Vevő jogosult azon személy belépését
megtagadni, vagy a már belépett személyt a teljesítés helyéről kitiltani, aki a szabályzatok
bármely rendelkezését megsérti. Eladó tudomásul veszi, hogy a fentiekből eredő valamennyi
többletköltség az Eladót terheli (így különösen a személy pótlásával kapcsolatos költségek).
5.

A teljesítés módja

5.1.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a műszaki leírásban és a kapcsolódó vonatkozó
dokumentumok szerint kell teljesítenie az Eladónak annak figyelembevételével, hogy Vevőnek
kifejezetten fontos érdeke a szerződésszerű teljesítés.

5.2.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés nem ismétli meg a műszaki leírás és a KM, illetve
mellékleteinek műszaki tartalmú rendelkezésit, így azokat jelen szerződéssel együttesen kell
értelmezni és alkalmazni.

5.3.

Eladó köteles Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.

5.4.

Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni. Eladó
különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
jótállás dokumentumai,
magyar nyelvű műszaki dokumentáció,
licence igazolások.

5.5.

Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az angol
nyelvű műszaki dokumentációt köteles Vevő rendelkezésére bocsátani. A műszaki
dokumentáció elektronikus formában is átadható.

5.6.

Felek rögzítik, hogy az üzembe helyezés nem az Eladó kötelezettsége, azzal, hogy a szerződés
tárgyát képező eszközökre a 2. számú mellékletben (Műszaki Leírás) megjelölt operációs
rendszer leszállítást megelőző telepítése Eladó kötelezettsége.

5.7.

Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Vevőt – jelen szerződés mellékletében megjelölt kapcsolattartó útján – a késedelem
tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem
zárja ki a késedelemből/szerződésszegésből eredő igények érvényesítését.

5.8.

Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó
egyidejű késedelmét kizárja.

5.9.

Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a KM vonatkozásában
bejelentett alvállalkozókat veheti igénybe.

5.10.

Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy
alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonása során a Kbt. 138. § (2) és (4)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni. Eladó a Kbt. 138. § (3) bekezdésére figyelemmel a jelen szerződésbe foglaltan
nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a megelőző közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót

5.11.

Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség –
jelen szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Eladó irányába terheli.

5.12.

Felek rögzítik, hogy az Eladó az általa igénybe vett közreműködő (ideértve a Kbt. alvállalkozó
fogalmát is) tevékenységéért vagy mulasztásáért a Vevő felé, mint saját magatartásáért felelős.

5.13.

Vevő előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. § (3)
bekezdésének alkalmazását.
6.

A fizetendő ellenérték

6.1.

Felek rögzítik, hogy a beszerzés ellenértékének forrását a Vevő saját forrásból biztosítja, Vevő
azonban tájékoztatja Eladót, hogy a szerződés megkötésére Európai Uniós forrásból (így
különösen a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz, valamint a Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz keretében) Vevő által megvalósítandó feladatok ellátása érdekében
kerül sor, így a szerződés ellenértékét a megvalósítani tervezett projektek keretében tervezi
elszámolni.

6.2.

Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a 1. számú mellékletben meghatározott
szerződéses áron (vételár vagy ellenszolgáltatás) teljesíti.

6.3.

Az Eladót szerződésszerű teljesítés esetén megillető ellenszolgáltatás teljes összege (az 1. számú
melléklet szerint árlistában rögzített árak figyelembevételével) nettó 50 570 100 Ft + ÁFA, azaz
nettó ötvenmillió-ötszázhetvenezer-száz forint + ÁFA. Eladó a jelen Szerződés alapján 1 db rész
és 1 db végszámla kibocsátására jogosult a 3.3. pontban foglaltakkal összhangban.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések irányadók.

6.4.

A termékek egységárait a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

6.5.

A Felek rögzítik, hogy az ellenérték a szerződés alatt kötött, nem módosítható.

6.6.

A nettó szerződéses ár tartalmazza különösen a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját,

a jótállás költségét (átalányár), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
beszerzési díjat. A beszerzési díjat a Vevő a DKÜ rendelet 14. § (6) bekezdése alapján
közvetlenül az eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére fizeti meg. A DKÜ rendelet 14. § (2)
bekezdés d) pontja alapján a beszerzési díj alapja a keretmegállapodás alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.
6.7.

Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.
7.

Fizetési feltételek

7.1.

Vevő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettségek nem terhelik.

7.2.

Vevő – az igazolt teljesítéseket követően – a 6.3. pontban foglaltak szerint jogosult részszámla
kiállítására.

7.3.

Eladó a jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatásra számlák ellenében jogosult, amelyeket az
Eladó a Vevő által aláírt teljesítésigazolások alapján, azok kiállítását követően az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 163. §-ában
meghatározott határidőn (8 napon) belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

7.4.

A számlák kiállításának feltétele a termékek teljesítését igazoló teljesítésigazolások megléte és
számlához történő csatolása.

7.5.

A számlán csak a KM és a jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások
szerepelhetnek.

7.6.

Eladó a számlakiállítás során különösen az alábbiak szerint köteles eljárni:
a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére és címére állítja ki
(Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft., adószám: 29152412-2-41,
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.). Vevő a számlát elektronikusan kéri kiállítani és
megküldeni az alábbi címre: szamla@dkfkft.hu.
b) a számlán szerepeltetni szükséges különösen a teljesített termékek megnevezése, VTSZ/SZJ
száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot, valamint
fizetési határidőként 30 napot,
c) a számlán fel kell tüntetni különösen a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,
d) a számlán fel kell tüntetni különösen a „számla” elnevezést,
e) a számlának meg kell felelnie különösen az Áfa tv. 169. §-a szerinti előírásoknak,
f) a postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

7.7.

A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számláknak és mellékleteiknek
kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak a Kbt. 135. § (1)
és (6) bekezdés, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján.

7.8.

Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen szerződésnek, a KM-nek és a
jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Vevő általi kézhezvétele
keletkeztet.

7.9.

Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. szerint az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi
teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot,
továbbá a külön törvényben rögzített behajtási költségátalányt fizet az Eladónak.

7.10.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.11.

Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni, melyet a Felek a bejelentés Vevő általi kézhezvételének napjával a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerinti körülményként értelmeznek.

7.12.

Eladó a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.

Az átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1.

A jelen szerződés szerint teljesítendő Eszközöket és a kapcsolódó dokumentumokat az Eladó
köteles a jelen szerződés szerint a Vevőnek átadni.

8.2.

Eladó köteles a teljesítés tervezett napjáról a Vevőt előzetesen, legalább 10 naptári nappal
korábban értesíteni.

8.3.

Az átadás-átvétel a teljesítéshelyén a Vevőre irányadó munkaidőben, hétfőtől-csütörtökig 9-16
óra között, pénteken 9-14 óra között kell, hogy megtörténjen, lehetőleg egy naptári nap alatt.

8.4.

Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője részére. A
szállítólevélen fel kell tüntetni a Szerződés számát. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell
tüntetni az átadott termékek azonosítását szolgáló adatokat (pl.: megnevezés, gyártási szám,
típusszám, modellszám, dátum és időpont stb.).

8.5.

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
-

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,

a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból
megállapíthatóak-e a 8.4. pontban felsorolt adatokat,
-

Eladó a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,

Eladó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges
dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.
8.6.

Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi
esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,

- a szállítólevél nem tartalmazza a Szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból nem
állapíthatóak meg a 8.4. pontban felsorolt adatokat,
- Eladó nem a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át a rendeltetésszerű használathoz
szükséges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus
elérhetőségét.
8.7.

Felek részteljesítésenként a szállítandó Eszközöket jogilag oszthatatlannak tekintik a
teljesítésigazolás és a számlázás vonatkozásában.

8.8.

Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételkor üzempróba vagy beüzemelés nem történik, csupán
mennyiség és választék szerint kerülnek ellenőrzésre a termékek.

8.9.

Az átvételről, illetve annak megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyv a teljesítésigazolás alapdokumentuma.

8.10.

A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel ténye, vagy megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amely(ek) átvételét Vevő
megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- Felek képviselőinek aláírása, vagy az aláírás megtagadásának ténye.

8.11.

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az
ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen
mennyiségi átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett
jogosult elállni a szerződéstől.

8.12.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

8.13.

A tulajdonszerzés és a kárveszély átszállásának időpontja a sikeres átadás-átvétel időpontja.

8.14.

Az átvételig a költség és kárveszélyviselés az Eladót terheli.
9.

Teljesítésigazolás

9.1.

Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. és 2. számú
mellékletében felsorolt – a számlák kiállításához előírt – (valamennyi) termék és kapcsolódó
dokumentumok átadás-átvétele sikeresen lezárult. Ez nem érinti a jótállási időszakban fennálló
kötelezettségeket.

9.2.

A teljesítésigazolás alapja az átadás-átvételi jegyzőkönyv. Vevő részteljesítésenként állítja ki a
teljesítésigazolást. Vevő részéről a teljesítésigazolásra Zboray Miklós (név) IT üzemeltetési
vezető (szerepkör) jogosult. Vevő jogosult a teljesítésigazolója személyét megváltoztatni,
teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő

arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás
a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
9.3.

A teljesítésigazolásra egyebekben a Kbt. 135. § (1) bekezdése irányadó.

9.4.

Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a Szerződésben meghatározott
dokumentumokat le nem szállítja, át nem adja.

9.5.

Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Zrt. által működtetett Digitális
Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: DKR) keresztül kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a DKR-ben 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés
nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a
visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat
státuszát.

9.6.

Vevőnek – az Eladó kezdeményezése előtt – lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.
10.

Jótállás, felhasználási jogok és jogszavatosság

10.1.

Eladó 36 hónap időtartamra vállal jótállást az általa teljesített termékek vonatkozásában a
műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a KM,
a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótállási idő kezdetét a
teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell. A jótállás kezdetének időpontja a termékek
sikeres átadás-átvételének az időpontja.

10.2.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó viseli.

10.3.

A jótállási kötelezettség vonatkozásában a Felek rögzítik, hogy a jótállás helyszíni jótállást
jelent, következő munkanapi megjelenéssel. A hibát a bejelentéstől számított 5 munkanapon
belül teljeskörűen ki kell javítani, mely kötbérköteles határidőnek minősül, és elmulasztása vagy
a hiba kijavításának nem megfelelő teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározott kötbér
fizetésére lesz köteles Eladó.

10.4.

Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti valamennyi termék teljesítésére – a szerződés
szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított.

10.5.

Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi
alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy
védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait (korlátozásmentes
tulajdonszerzés, felhasználási jog megszerzése a licenszek/szoftverek vonatkozásában)
korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatosság). Jelen pontban meghatározott
felelősségvállalás Eladót jelen szerződés teljesítését követően is terheli. Egyebekben a
valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének
fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést azonnali
hatállyal jogosult felmondani, illetve a Ptk. jogszavatossági rendelkezéseit alkalmazni.

10.6.

Amennyiben harmadik személy Eladónak a felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt,
illetve egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a
perbehívást elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői

jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja.
Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem
megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.
10.7.

Felek rögzítik, hogy az Eladó által átadott szoftverek/licenszek vonatkozásában Eladó Vevő
részére felhasználási jogokat köteles biztosítani.

10.8.

Eladó köteles a Vevő számára rendeltetésszerű használatra alkalmas új, korábban használatban
nem volt szoftvereket/licenszeket biztosítani. Eladó az Eszközök szállításával egyidejűleg
köteles az azokra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot,
dokumentációt, a kezelési (használati) útmutatót, a forgalomba hozatalra, és egyéb, a
szoftverekre/licenszekre vonatkozó okmányokat a Vevő részére átadni, illetve elektronikus úton
elérhetővé tenni.

10.9.

A Szerződésben meghatározott teljesítés eredményeként Eladó által értékesített, vagy
továbbértékesített, szellemi termékek és dokumentumok (szoftverek és licenszek) szellemi
alkotásnak minősülnek és a vonatkozó jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény)
hatálya alá tartozó alkotásnak minősülnek.

10.10. Felek szerződéses célja, hogy a jelen adásvételi szerződés teljesítése során átruházandó és a
szerződés tárgyát képező szellemi termékek és dokumentációk felhasználói jogai a Vevőt
illethessék meg a következők szerint:
- a szoftverre/licenszre és ehhez kapcsolódó valamennyi egyéb, szerzői jogvédelem hatálya
alá eső termékre (pl. dokumentumokra), felhasználószámban a hardver mindenkori
tulajdonosára korlátozott felhasználási jog. Vevő nem jogosult a szoftverek/licenszek
átdolgozására, többszörözésére;
- a Vevő számára biztosított felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem
ruházható, illetve harmadik személynek Vevő további engedélyt ellenérték fejében sem
adhat felhasználási jogot, kivéve, ha a kapcsolódó hardver tulajdonjogával együtt kerül
elidegenítésre. Nem minősül harmadik személy részére történő átruházásnak a Vevő
jogutódja, Vevő infokommunikációs szakterülete által történő használat, illetve
alkalmazottai, munkavállalói által történő használat;
- az Eladó által átadott szoftverek/licenszek és kapcsolódó dokumentumok vonatkozásában
a Vevő korlátlan időtartamú felhasználói jogot szerez.
10.11. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a hivatkozott szoftverek, szellemi termékek és a
dokumentációk felhasználói jog átruházásának ellenértékét a vételár tartalmazza és ezen
kizárólagos jogok a teljesítésigazolás birtokában kiállított számla kiegyenlítésekor szállnak át a
Vevőre. Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy az Eladóval jogviszonyban álló harmadik
személyek esetleges díjigényének rendezésére Eladó köteles ezen igényekért Vevőt semmilyen
felelősség sem terheli.
11.

Szerződésszegés, szerződés megerősítése

11.1.

Vevő a szerződés teljesítése során az alábbi késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási
kötbérre vonatkozó előírásokat kívánja alkalmazni, azzal, hogy a jelen pont szerinti kötbérek
bármelyike ugyanazon adott szerződésszegésre együttesen nem alkalmazható.

11.2.

A késedelmi, a hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér tekintetében a Keretmegállapodás X.2.
pontjában rögzített feltételek az irányadók az alábbiak szerint:

11.3.

A késedelmi kötbér alapja késedelmes teljesítéssel érintett termék nettó vételára. Késedelmi
kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1%
mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

11.4.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel
érintett termék vételára. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdésének alkalmazását Felek kifejezetten
kizárják, akként, hogy Vevő a szavatossági igény (pl. termék kijavításának kérése, kicserélése)
érvényesítésére kitűzött határidő eredménytelen eltelte esetén hibás teljesítés miatti
kötbérigényét is érvényesítheti.

11.5.

A Szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért Eladó felelős, Eladó teljesítés
elmaradás esetére kikötött kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a Szerződés nettó
értékének 25 %-a. A szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos
szerződésszegése miatt a Szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő a Szerződéstől
Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.6.

Vevő a kötbért írásbeli kötbérértesítővel (felszólítás) érvényesíti az Eladóval szemben, aki
annak a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles eleget tenni. Amennyiben a
kötbérértesítő átvételét követő 3 munkanapon belül az Eladó magát a bizonyítékok csatolásával
aggálymentesen nem menti ki, akkor a kötbér az Eladó által elismertnek és a Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerinti egyéb feltételek teljesülése esetén a számlába beszámíthatóvá válik.

11.7.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.

11.8.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A teljesítés elmaradására kikötött kötbér érvényesítése a
késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2.

Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

12.3.

Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapján – módosul az alábbi esetekben:
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén
a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

12.4.

Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az
Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az
Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a
jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette.

12.5.

Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a kiszabott kötbérek értéke eléri a meghiúsulási kötbér mértékét,
c) jelen szerződés 10.5. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Eladó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,
e) Eladó adószámát törlik,
f) Eladó tevékenysége vagy mulasztása miatt a Vevő tevékenységének ellátásában olyan
mértékű fennakadás, elnehezülés történik, amely a tevékenység jogszabályban, illetve
szerződésekben foglalt tartalommal és módon történő ellátását veszélyezteti,
g) Eladó az ellenérték változatlanságára vonatkozó előírást megsérti,
h) Eladó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Vevő alaptevékenységének
zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti,
i) Vevő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,
j) Eladó az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály
szerint, határidőben nem tesz eleget,
k) Eladó nem minősül átlátható szervezetnek,
l) az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a
szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Vevőt,
m) Eladó valamely – az a)-l) pontban nem nevesített – jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti vagy
n) a jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik,
.

12.6.

Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést a Vevőhöz intézett írásbeli
értesítéssel azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő különösen,
ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az
abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.7.

Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél a végelszámolással
történő megszűnését határozta el.

12.8.

A sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a
szerződést szerződésszegő félhez intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. A
Szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. Az
azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

12.9.

Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen,
ha a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére,
az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.10. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

12.11. 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
12.12. 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.
13.

Titoktartás

13.1.

Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

13.2.

Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik Fél szervezetével, működésével –
különösen az informatikai rendszereivel és az azokban tárolt adatokkal – kapcsolatos,
birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés
hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal
kapcsolatban legalább ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik
megvédése és titokban tartása érdekében.

13.3.

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás törvény által
védett, valamint egyedi megállapodásuk szerint annak minősített titkait, információit
megtartják.

13.4.

A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése esetén három évig maradnak hatályban.

13.5.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket
bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan kártérítési felelősség terheli és a másik
fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13.6.

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóitól Vevő
az érvényes Informatikai Biztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: IBSZ) rendelkezéseinek
betartását megköveteli, amennyiben bármely okból kifolyólag – különös figyelemmel
szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítése érdekében – Vevő lehetőséget biztosít
infrastruktúrájának használatára. Eladó vállalja az IBSZ által megkövetelt nyilatkozatok
megtételét.

13.7.

A titoktartási nyilatkozat esetleges megtétele előtt Vevő az Eladó számára lehetőséget biztosít
az IBSZ-ben, és egyéb érintett szabályzataiban, utasításaiban foglaltak megismerésére.

13.8.

Vevő szerződésben megnevezett szakmai kapcsolattartója a megjelölt szabályzatok kivonatait,
illetve azok módosítása esetén az új kivonatot – érvénybelépésüket követő 10 naptári napon
belül – megküldi az Eladó szerződéses kapcsolattartója részére.

13.9.

Az Eladó vállalja, hogy a Vevő által a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és kötelező
vonatkozó utasítások, szabályzatok kivonatait – azok Vevő általi megküldését követően –
áttanulmányozza, azok tartalmának megismerését követően betartja. Eladó kijelenti, hogy a
fenti rendelkezések és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul
veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja, illetve alkalmazottaival betartatja, azok
megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményeit tudomásul veszi. Eladó a titoktartási
kötelezettségek alkalmazottai, megbízottai, illetve közreműködői (alvállalkozói) általi
betartásáért a Ptk. szerint felel.

13.10. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő jogosult a rendelkezésére álló bármely – jogszabályba nem
ütköző – eszközzel ellenőrizni, hogy jelen szerződés teljesítése során sérült-e az
információbiztonsága.
13.11. Jelen címben meghatározott titoktartás alól felmentést Eladó részére a hatályos jogszabályok
figyelembevételével, kizárólag írásos formában Vevő arra feljogosított képviselője, a Vevő
részére pedig az Eladó arra feljogosított képviselője adhat. Szerződő Felek megállapodnak, hogy
jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik Félnek Eladó által
szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való
közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.12. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult – választása szerint – a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
13.13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési
Hatóságnak bejelenteni, ha
a) ha Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához
vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Eladó olyan magatartásával,
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott
jogkövetkezményt, valamint azon dokumentumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy
az Eladó a szerződésszegést nem vitatta, vagy hogy sor került-e a szerződésszegés
vonatkozásában perindításra. Perindítás esetén Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak
megküldeni a pert lezáró jogerős határozatot.
b) Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,
ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció
érvényesítéséhez vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért
felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
13.14. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt
a Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely
átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Vevőnek az
adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás

jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve, ha
az a Vevőnek felróhatóan következett be).
A Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott közfeladatot lát
el, ezért az ide vágó jogszabályok alapján, az általa kötött szerződések vonatkozásában közzétételi,
valamint tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, amelyet a jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek
teljesíteni (2011. évi CXCVI. tv.; 2011. évi CXII. tv.; 2009. évi CXXII. tv., 2015. évi CXLIII. tv. stb.).
Szerződéses partner a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az erre vonatkozó jogszabályokat ismeri,
a tájékoztatást megértette és tudomásul veszi.
14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Felek a jelen szerződés végrehajtásának megfelelő biztosítása érdekében kapcsolattartókat
jelölnek ki. A kapcsolattartó személyek kijelölése a szerződés aláírásával egyidejűleg, írásban
történik, alapvetően nevük, beosztásuk, telefon és e-mail elérhetőségük megjelöléssel.

14.2.

A kapcsolattartásra kijelölt személyek a teljesített szolgáltatással, végrehajtással kapcsolatban
jognyilatkozat megtételére jogosultak, ez a jogosítvány azonban nem terjed ki a jelen szerződés
módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, amelyre kizárólag
a felek cégjegyzési joggal felruházott képviselői jogosultak.

14.3.

Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alábbi személyek jogosultak
kapcsolattartásra:
Vevő részéről:
név:
beosztás:
telefon:
e-mail:

Zboray Miklós
IT üzemeltetési vezető
+36 (30) 129 9237
miklos.zboray@dkfkft.hu

Eladó részéről:
név:
beosztás:
telefon:
e-mail:

Gere Richárd
Senior ügyfélmenedzser
+36-20-261-9824
richard.gere@4ig.hu

A kapcsolattartók adatainak változása a szerződés módosítását nem igényli, arról Felek írásban
kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást.
14.4.

Eladó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy saját kapcsolattartóival, mint érintettekkel
megismertette a Vevőnek a szerződésekben rögzített kapcsolattartók adatainak kezelésével
kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóját, így a GDPR 14. cikk szerinti tájékoztatást Vevő a másik
Fél kapcsolattartói, mint érintettek részére megadta.

14.5.

Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb
értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,

-

tértivevényes levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.

14.6.

Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14.7.

Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes
ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
15.

Vis Maior

15.1.

Felek mentesülnek a Szerződés megszegésének következményei alól, amennyiben a
szerződésszerű teljesítést érdekkörükön kívül álló, előre nem látható elháríthatatlan esemény,
cselekmény, fizikailag vagy más módon gátolja. Felek ilyen vis maior eseménynek tekintik
különösen a természeti és más katasztrófákat, (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész,
robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások,
forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények), embargót stb.

15.2.

A vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek közvetlen
összefüggésben állnak tevékenységével, illetve, hogy a vis maior események szerződésszerű
teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén
sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.

15.3.

Olyan mértékben és amennyiben a Szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél
által történő teljesítése vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik
a másik Fél írásban történő értesítésével a Szerződés a vis maiorral érintett részeinek teljesítése
az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.

15.4.

A Szerződés szerinti teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak
érdekében, hogy az akadályoztatást megszüntesse.

15.5.

Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.6.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződést írásban felmondani, vagy ha a szerződés felbontása lehetséges, a szerződéstől írásbeli
jognyilatkozattal elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1.

Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

16.2.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles a jelen
szerződéshez – annak hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe
mellett – arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

16.3.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, vagy a
KM-el ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi, illetve KM-i rendelkezés kerül.
Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen
szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a
szerződés részét képezi).

16.4.

Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint
bírósághoz fordulhatnak.

16.5.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.”

16.6.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.7.

Eladó kijelenti, hogy Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül, melyről a szerződés 3. számú melléklete szerinti adatlapon (átláthatósági nyilatkozat)
tesz nyilatkozatot. Eladó tudomásul veszi, hogy ennek változásáról haladéktalanul köteles
Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

16.8.

Eladó vállalja, hogy az átláthatósági nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező
változásokról Vevőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz három) munkanapon belül írásban
értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági nyilatkozatot a Vevő részére benyújtja.

16.9.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó

rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.10. Jelen szerződés elektronikus dokumentumként készült és kerül aláírásra, továbbá
elválaszthatatlan részét képezi – fizikailag nem csatolva – a KM és a közbeszerzési
dokumentumok és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:

Megrendelt termék- és árlista (részletes ajánlat)
Műszaki leírás
Eladó átláthatósági nyilatkozata

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
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1. számú melléklet:
MEGAJÁNLOTT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA
(ELADÓ RÉSZLETES AJÁNLATA)

Tétel

Cikkszám

Termék megnevezés

1
2
3
4

SZGRK1-NB2_A-02
SZGRK1-NB2CPU3_A-02
SZGRK1-NB2RAM2_A-00
SZGRK1-NB2SSD2_A-00

5

SZGRK1-NB2TSC_A-00

6

SZGRK1-NB2GAR_A-00

7

SZGRK1-WIN10PRO-00

8
9
10
11
12

SZGRK1-NB2TAS_A-00
SZGRK1-NB2BIL_A-00
SZGRK1-NB2EGE_A-00
SZGRK1-NB1DOKK_A-00
SZGRK1-MONITOR3_A-00

Dell Latitude 5520
Intel Core i7-1185G7
16GB DDR4 memória
512 GB SSD
15.6" FHD WVA (1920x1080)
tükröződésmentes, érintésérzékelő kijelző
3 év helyszíni jótállás következő munkanapi
8*5 órás megjelenéssel
Microsoft Windows 10 Professional 64
operációs rendszer
Dell 15" notebook táska
Dell Multimedia billentyűzet (magyar)
Dell optikai egér
Dell WD19, 130W dokkoló
Dell P2419H monitor

ÁFA kulcs

DKM0108SZGRK20
DKM0108SZGRK20
DKM0108SZGRK20
DKM0108SZGRK20

Egységár
[nettó HUF]
141 393
93 250
37 300
50 976

Összesen ár
[nettó HUF]
14 139 300
9 325 000
3 730 000
5 097 600

100

DKM0108SZGRK20

13 676

1 367 600

100

DKM0108SZGRK20

28 285

2 828 500

100

DKM0108SZGRK20

40 081

4 008 100

Mennyiség
(db)
100
100
100
100

Szerződés azonosító

100
DKM0108SZGRK20
6 526
100
DKM0108SZGRK20
4 351
100
DKM0108SZGRK20
2 486
100
DKM0108SZGRK20
42 584
100
DKM0108SZGRK20
44 793
Összesített nettó ajánlati ár ÁFA nélkül [HUF]
27%

ÁFA [HUF]

13 653 927

652 600
435 100
248 600
4 258 400
4 479 300
50 570 100

2. számú melléklet:

MŰSZAKI LEÍRÁS
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.
„Munkaállomások és tartozékaik”
tárgyú beszerzése
Specifikáció:
Műszaki elvárások
Tárgyi közbeszerzési eljárás célja a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment
Kft., mint ajánlatkérő részére notebookok, továbbá az ezekhez kapcsolódó garanciális
szolgáltatások és egyéb tartozékok beszerzése.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt technológia, szabvány, gyártmány megnevezés
megadására kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében kerül sor (ld. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését).
Egyenértékűnek ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági, minőségi és jótállási
paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező számítógép konfigurációkat érti.
Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az
ajánlattevő számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. Egyenértékű
számítógép konfiguráció megajánlása esetén Ajánlatkérő kéri az egyenértékűséget alátámasztó
dokumentumok keretében a tételes összehasonlító táblázat megadását is. Ajánlatkérő az
egyenértékűséget a lentiekben megadott minimum műszaki követelmények tekintetében
vizsgálja.
Notebook minimum műszaki követelmények
Kialakítás
Video kimenet
Multimédia
Külső csatlakozók
Hálózati csatlakozás
Billentyűzet
Kamera
Akkumulátor
Tömeg
Biztonság

Minimum 15,6" látható képátlójú kijelző, fekete vagy szürke színű
burkolat
Minimum 1 db HDMi 2.0 video kimenet
Minimum 1db kombinált audio port és sztereó hangszóró
2 db USB 3.2 Type-A és 2 db USB 3.2 Type-C port szükséges
Gigabites RJ45 csatlakozó
Minimum 802.11ax képes Wifi
Bluetooth 5.0-val
Magyar kiosztású beépített billentyűzet numerikus paddal
Minimum 720p videoképes HD kamera mikrofonnal
Minimum 63 WHr-s akkumulátor
Maximum 2 kg
TPM 2.0 és biztonsági zár nyílás

Telepítőkép kompatibilitás

Gyártó által biztosított szoftver, mely alkalmas telepítőkép
készítésére és annak installálásra a gyártó saját asztali- és mobileszközeire, illetve munkaállomásaira egyetlen telepítő képből.
(dinamikus telepítőkép)

Tanúsítvány
Processzor
Háttértár

Energy Star, EPEAT
Minimum 11. generációs Intel Core i7-1185G7 processzor
Minimum 512 GB SSD

Memória

Minimum 16 GB DDR4 memória 1 db további szabad memória
slot bővítési lehetőség minimum 32GB-ig

Képernyő

Minimum 15,6" FullHD IPS/WVA képernyő

Garancia

Minimum 3 év helyszíni jótállás következő munkanapi 8*5 órás
megjelenéssel

Operációs rendszer
Külső Egér
Külső Billentyűzet
Táska

Dokkoló

Magyar nyelvű Windows 10 pro
Optikai egér
Magyar kiosztású vezetékes billentyűzet, numerikus paddal
Méretben igazodó táska
Megajánlott notebookot tölteni képes Type-C dokkoló
Minimum 2db DisplayPort 1.4 és 1db HDMI 2.0
1db Gigabit Ethernet (RJ-45, átalakító nem elfogadott)
Minimum 5db USB 3.1, ebből legalább 2db Type-C Gen2
1db Kensington vagy 1db Noble Wedge lock slot

Monitor minimum műszaki követelmények
Látható képátló
Minimum 23,8" látható képátló
Képarány
16:9 képarány
Felbontás
Minimum 1920*1080 pixel natív felbontás
Paneltípus
IPS panel
Válaszidő
Maximum 8 ms-os válaszidő
Fényerő
Minimum 250 cd/m2
Betekintési szög
Minimum 178°/178° betekintési szög
Kontrasztarány
Minimum 1000:1 statikus kontrasztarány
Állíthatóság

Pivot tulajdonságú (90°-ban elfordítható), állítható magasságú
állvánnyal szerelt

Portok
Tápegység
Kábel
Energiafogyasztás
Garancia
Tanúsítvány

Minimum 1 db DisplayPort, 1 db HDMi és 1 db VGA videoport
Monitorba integrált tápegység
1db DP-DP kábel és 1db tápkábel.
Alvó módban nem haladhatja meg a 0,3 W-ot
Minimum 3 év helyszíni jótállás
Minimum Energy Star 8, TCO, ROHS megfelelés

Mennyiség: összesen 100 db notebook és tartozékai, valamint 100 db monitor két
részteljesítéssel a következők szerint:
1. részteljesítés: 50 db notebook és tartozékai, valamint 50 db monitor a szerződés hatályba
lépésétől számított 40. napig
2. részteljesítás: 50 db notebook és tartozékai, valamint 50 db monitor a szerződés hatályba
lépésétől számított 60. napig.

3. számú melléklet:
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján1:
Szervezet neve:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):

1037 Budapest, Montevideo utca 8.
-

Cégjegyzékszáma:

01-10-044993

Adószáma:
Statisztikai számjele:

12011069-2-44
12011069-6201-114-01
Radó Gábor
Születési ideje: 1969/06/01
1022 Budapest, Fillér utca 48. MF 1.
Adóazonosító jel: 8374062827

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve
(és személyes adatai*):

Cégjegyzés módja:

Farkas Péter
Születési ideje: 1978/05/31
2120 Dunakeszi, Barátság útja 12/C 3. em. 99.
Adóazonosító jel: 8406923083
ÖNÁLLÓ

EGYÜTTES

2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője
(képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet
megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
3. § (1) bek. 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:
az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető;
b.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
c.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó
szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

*Amennyiben nem a cégkivonatban szereplő személy írja alá a nyilatkozatot (hanem meghatalmazással 3. személy), akkor – a cégkivonatok
tartalmával azonos módon - kérjük az aláíró személy nevét, anyja nevét, születési idejét, lakcímét, adóazonosító jelét, valamint az aláírásra
jogosító meghatalmazást.
1

tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak
a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (kötelesek vagyunk)
a Vevőt tájékoztatni. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles
vagyok/kötelesek vagyunk a Vevőt, mint kötelezettségvállalót tájékoztatni. Kijelentjük és
tudomásul vesszük, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
kötelezettségvállaló (Vevő) felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll.

4.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: Budapest, 2021. ……………..
____________________________

______________________________

aláírás

aláírás

TÁJÉKOZTATÁS

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja határozza meg az
átlátható gazdálkodó szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen:
1. átlátható szervezet:
„b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – 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;

