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Egyedi Szerződés 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Érintett Szervezet 

 

Érintett Szervezet neve: 

DKÜ azonosító: 

 

Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 

 22450  
 

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. "A" II. emelet 

Cégjegyzék szám: 01-10-044176 

Adószám: 11905246-2-41 

Bankszámlaszám: 18203332-06029374-40010026 

Képviseli: Tankó Ildikó Alice és Dr. Kovács Andrea 

Képviselő titulusa: Gazdasági Igazgató és Jogi Igazgató 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a(z) 

 

Cég neve:  

DKÜ azonosító: 

Softline Services Kft. 

201330 / DKM0102MSEV21 

 

Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.  

Cégjegyzék szám: 01 09 306695  

Adószám: 26187817-2-41  

Bankszámlaszám: 11705008-22536501  

Képviseli: Mészáros Zoltán Viktor  

Képviselő titulusa: ügyvezető  

 

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön 

említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

 

 

1. A Szerződés létrejöttének előzménye: 
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Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a 

továbbiakban: Beszerző) által EKR000190912021 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá 

tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) és 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: DKÜ rendelet) alapján „A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá Érintett 

Szervezeteknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, 

kiegészítése – vállalati licencek” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás 

(a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) eredményeképpen a Beszerző és Szállító között 

keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).  

 

KM azonosítószáma: DKM01MSEV21 

KM aláírásának dátuma: 2021.08.05. 

KM időbeli hatálya: 2021.08.05. – 2026.11.05.1 

KM keretösszeg: 120 000 000 000,- Ft 

 

A DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. 

részeként a verseny újranyitásával közbeszerzési eljárást folytatott le a Megrendelő informatikai 

beszerzési igényének kielégítése érdekében „Microsoft licenszek beszerzése” tárgyban, melynek 

nyerteseként Szolgáltató került kihirdetésre.   

Szállító kijelenti, hogy a szoftvergyártó (a továbbiakban: Szoftvergyártó) (Microsoft termékek esetén 

ezen termékek Szoftvergyártója) nagyvállalati Licenc konstrukció szállítására képes, azaz Microsoft 

termékek esetén LSP partneri szintű partner. Szállító előbbi jogosultsága elvesztése esetén annak pótlása 

hiányában Felek jogosultak a jelen Szerződéstől történő elállásra, illetve a Szerződés azonnali hatályú 

felmondására. 

Szállító, jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a 

Szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen Szerződés tárgyát, annak 

teljesitését érintő valamennyi jogszabályt, valamint a verseny újranyitás (a továbbiakban: Verseny 

Újranyitás) keretében kibocsátott közbeszerzési dokumentációban, az annak részét képező műszaki 

leírásban, és a KM-ben foglaltakat. 

 

2. A Szerződés tárgya, mennyisége 

2.1. Megrendelő célja a jelen szerződés külön csatolás nélkül is elválaszthatatlan mellékletét 

képező Műszaki leírásban meghatározott számú, már meglévő Microsoft szoftvereihez, 

szoftverrendszereihez történő illesztés – mint műszaki-technikai sajátosság – okán, az 

illeszkedés igényével további Licencek, továbbá szoftverlicenc megújítások esetén Licencek 

beszerzése. 

 
1 A KM a hatálybalépéstől számított maximum 63 (hatvanhárom) hónapra, de legfeljebb a keretösszeg 

kimerüléséig tartó időtartamra jött létre, további 6 hónapos meghosszabbítási lehetőséggel (maximum a 

keretösszeg +30%-ára) [ld. KM IV.7.-8. pont] 
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2.2. Jelen Szerződés a KM alapján, a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként történő Verseny 

Újranyitás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre 

vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.  

2.3. A jelen Szerződés alapján a Szállító köteles a jelen Szerződésben és annak – külön csatolás 

nélkül is - elválaszthatatlan mellékletét képező – a Verseny Újranyitásra vonatkozó - 

Ajánlattételi Felhívásban, Közbeszerzési Dokumentumokban, a KM-ben, annak 

mellékleteiben - ideértve a beszerzés tárgyával érintett Szoftvergyártójának a szoftverek 

felhasználására/használatára jogosító Licenc megadására vonatkozó általános szerződéses 

feltételeit, lásd KM 3. sz. mellékletét (a továbbiakban: ÁSZF) - és Szállító Ajánlatában 

meghatározott, részletezett és körülírt Licencek és az abban foglalt szolgáltatások Megrendelő 

részére történő biztosítására. Szállító nem hivatkozhat arra a teljesités során, hogy a 

Szoftvergyártó ÁSZF feltételeihez képest a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket, vagy vele 

(a Szállítóval) szemben szigorúbb előírásokat tartalmaz, mint amely előírások az ÁSZF-ben 

szerepelnek. Megrendelő Szállító figyelmét a szigorúbb előírásokra a jelen Szerződés 7. számú 

mellékletében felhívja, a Szállító erre tekintettel, ennek ismeretében köti meg a jelen 

Szerződést.  

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében beszerzett termékek nem 

automatikus megújulásúak.   

2.4. Szállító szavatol azért, hogy a Licencek a Közbeszerzési Eljárásban és a Verseny Újranyitás 

során rögzített műszaki specifikációnak – és az előbbi 2.3. pontban hivatkozott valamennyi 

követelménynek megfelelnek. 

2.5. Szállító köteles a Licencekre vonatkozó valamennyi engedélyt, jóváhagyást, útmutatót, 

jótállást, forgalmazói és jogtulajdonosi nyilatkozatot és egyéb dokumentumot, az 

aktiváláshoz, a rendeltetésszerű használathoz és joggyakorláshoz szükséges teljes körű 

dokumentációt a Megrendelő részére átadni.  

2.6. A jelen Szerződés teljesítése során a Szállító köteles a Szerződés teljesítéséhez, a Szerződés 

céljának eléréséhez észszerűen szükséges, valamint az ilyen jellegű jogviszonyok során 

általában elvárható feladatokat is ellátni akkor is, ha az ilyen feladatok a jelen Szerződésben 

vagy annak mellékleteiben nincsenek nevesítve. 
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3. Fogalmak 

A Szerződés alkalmazásában a jelen fejezetben felsorolt fogalmak tartalma: 

3.1. „Licencek”: a jelen Szerződésben és annak – külön csatolás nélkül is - elválaszthatatlan 

mellékletét képező Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásában, Közbeszerzési 

Dokumentumokban, a KM-ben, annak mellékleteiben és Szállító Ajánlatában 

meghatározott, részletezett és körülírt szoftverekből (a továbbiakban együtt: Szoftver) és 

a Licencekben foglalt szolgáltatásokból állnak; Licencnek minősül a szoftverkövetés- és 

a túlfogyasztásra vonatkozó licenckonstrukciók is; 

3.2. „Licencekben foglalt szolgáltatások”: a Licencekben foglalt szoftverekhez kapcsoló 

szolgáltatások, így különösen szavatosság, jótállás, minden olyan szolgáltatás, amelyet a 

szoftvergyártó a Licenc kötelező elemévé tett; 

3.3. „Követelményspecifikáció”: a KM-ben, annak mellékleteiben, a jelen Szerződés 1. 

számú mellékletében, továbbá a Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásában, a 

Közbeszerzési Dokumentumaiban hivatkozott vagy meghatározott, a Licencekkel 

szemben támasztott részletes funkcionális és technikai követelmények, amelyeket a 

Megrendelő előirt, vagy amely a szoftvergyártó termékspecifikációjában (a 

továbbiakban: Követelményspecifikáció) szerepel; 

3.4. „Felhasználási Engedély” vagy „Licencigazolás”: a Licencre vonatkozó felhasználási 

jogot biztosító, a KM 5. sz. melléklete szerinti szoftvergyártói és szállítói (forgalmazói) 

igazolás;  

3.5. „Termékfeltételek” vagy Product Terms: a licenckonstrukciókra vonatkozó konkrét 

használati-, Licenc jogosultságokat szabályozó termékfeltételek; 

3.6. Listaár: a Szoftvergyártó által a Szállító számára a partnereknek szóló mindenkori saját 

nettó listaára (ERP). 

A Szerződésben alkalmazott, de külön nem definiált fogalmak tekintetében a KM 

fogalommeghatározásai irányadóak. 

 

4. A teljesítés határideje 

4.1. Szállító köteles a Licenceket a jelen Szerződés megkötését követő 152 napon belül Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani, továbbá ezen határidőn belül átadni Megrendelőnek a jelen 

Szerződés 6. pontjában meghatározott módon az ott meghatározott Licencigazolást. 

Megrendelő elfogadja az előteljesítést.  

Ettől az időponttól kezdve a jelen Szerződés tárgyát képező valamennyi Licencnek, illetve az 

általuk biztosított szolgáltatásoknak Megrendelő számára hozzáférhetőnek (aktívnak) kell 

lenniük és a Licencek Követelményspecifikációjában foglalt Felhasználási Jogok ettől az 

időponttól illetik meg Megrendelőt. Szállító köteles a rendelkezésre bocsátástól kezdve 

folyamatosan teljes körűen biztosítani a Licencek illetve az általuk biztosított szolgáltatások 

hozzáférhetőségét (aktív állapotát) és használhatóságát. A Szoftvergyártó és a Szállító köteles 

Licencigazolást küldeni a Megrendelő számára a teljesítési határidőn belül.  

 
2 Az Érintett Szervezet jogosult a teljesítési határidőt meghatározni a KM VI.1.2. pontjában foglalt 

rendelkezésekkel összhangban. 
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A Licencekhez kapcsolódó jótállási és szavatossági szolgáltatásokat Szállító Megrendelő 

hibajelzését követően jelen Szerződésben, illetve a Szoftvergyártó ÁSZF-jeiben, valamint a 

Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint köteles nyújtani. 

 

5. A teljesítés helye:  

5.1. A teljesítés helye elektronikus úton történő teljesítés esetén: 

A Szállító a Licenceket a KM VI.1.5) pontjával összhangban a Licencek letöltése 

lehetőségének biztosításával, vagy más elektronikus úton teljesíti. A Licencekhez kapcsolódó 

Licencigazolást a Megrendelő alábbi e-mail címeire kell egyidejűleg megküldeni: 

it@hiventures.hu. Elektronikus úton történő teljesítés esetén a Felek a teljesítés helyének 

Megrendelő székhelyét tekintik. 

 

6. Teljesítés módja: 

6.1. A szerződés szerinti Licencek, illetve az általuk biztosított szolgáltatások biztosítása 

elektronikus úton történik. 

6.2. Szállító köteles a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidőben Megrendelő 

számára rendeltetésszerű használatra alkalmas szolgáltatásokat teljesíteni. Szállító a Licencek 

rendelkezésre bocsátásával - vagy amennyiben a Licencekben foglalt szolgáltatások a 

Licencek rendelkezésre bocsátásától függetlenül kerülnek teljesítésre - egyidejűleg Microsoft 

termékek megajánlása esetén köteles akár letölthető módon a rendeltetésszerű használathoz 

szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt - különösen de nem kizárólagosan a KM 

VI.1.3. pontban előírt, a Szállító által kiadott Licencigazolást, és adott esetben a műszaki 

dokumentációt, elektronikus formában átadni a Termékfeltételeknek megfelelően. Szállító 

köteles továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást megadni. Szállító a 

Licencigazolás(oka)t úgy köteles átadni Megrendelőnek, hogy a Szoftvergyártó honlapján 

(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ oldalon) a termékekre vonatkozó 

visszaigazolás megjelenik. 

6.3. A Szoftvergyártó ÁSZF-ének KM 3. és 5. sz. mellékletében meghatározott feltételeit a 

Szerződés tekintetében alkalmaznia kell a Szállítónak és a Megrendelőnek a KM II. 5. pontja 

rendelkezéseinek megfelelően. 

6.4. A jelen Szerződésben Megrendelő kizárólag a már meglévő Microsoft szoftvereihez, 

szoftverrendszereihez történő illesztés – mint műszaki-technikai sajátosság – okán, az 

illeszkedés igényével vásárolhat további Licenceket, továbbá szoftverlicenc megújítások 

esetén. Egyéb Licencek beszerzése nem képezheti a jelen Szerződés tárgyát, ilyen beszerzésre 

a KM-ből nem kerülhet sor.   

6.5. A teljesítésnek elsődlegesen magyar, – amennyiben valamely dokumentum nem áll 

rendelkezésre magyarul, akkor  angol - nyelven kell történnie. Ez az előírás vonatkozik minden 

átadásra kerülő dokumentumra is3. Amennyiben Szállító szakembere nem rendelkezik magyar 

 
3 Az Érintett Szervezet angol nyelvű teljesítésben is megállapodhat a Szállítóval, ennek megfelelően ez a 

rendelkezés módosítandó.4 A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Felek a szerződésben az ellenérték kifizetésére 

irányadó jogszabályokat figyelembe véve rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a 

teljesítésigazolás kiállításáról. 

mailto:it@hiventures.hu
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nyelvtudással, ebben az esetben szükség esetén a szaktolmács/fordítás biztosítása a Szállító 

kötelezettsége és költsége. 

6.6. A jelen Szerződés teljesítése során esetlegesen a teljesítési helyen és/vagy annak 

környezetében a Szállító, illetve bármely teljesítési segédje ((al)vállalkozója, megbízottja, 

stb.) vagy ezek érdekkörébe tartozó személy által okozott, vagy magatartása vagy mulasztása 

miatt bekövetkezett bármely kár megtérítésére, illetve lehetőség szerint az eredeti állapot 

visszaállítására a Szállító köteles saját költségén. 

6.7. Szállító minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy a Licencek, illetve az azokat alkotó 

Szoftverek és a Licencekben foglalt szolgáltatások, továbbá azok elemei, a Megrendelő vagy 

mások szoftvereit, alkalmazásait vagy adatállományát ne veszélyeztessék.  

6.8. A rendelkezésre bocsátásással, rendeltetésszerű használatra alkalmas fenti szolgáltatások 

biztosításával kapcsolatos valamennyi költség a Szállítót terheli, azokért külön díjazást, vagy 

költségtérítést nem számíthat fel. 

 

7. Átadás-átvételre vonatkozó előírások 

7.1. A jelen szerződés 6.2. pontja szerinti Licencigazolás(ok) sikeres visszaigazolásról – azaz, ha 

a jelen Szerződés szerinti Licencekre vonatkozó Licencigazolás a Szoftvergyártó honlapján 

(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ oldalon)megjelenik – Megrendelő 

jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a visszaigazolás 6.2. pont szerinti megjelenésének 

időpontját, továbbá az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, Megrendelő észrevételeit, 

valamint Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres 

volt-e vagy sem.  

7.2. Az igazolás átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az 

alábbiakat kell rögzíteni: 

▪ az átadás-átvétel időpontja és helye, 

▪ Felek képviselőinek neve és beosztása, 

▪ az átvétel megtagadásának az indoka, 

▪ Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele, 

▪ a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja, 

▪ Felek képviselőinek aláírása. 

7.3. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett Licencekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást 

folytatnak le melyre a jelen pont (7. pont) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az 

ismételt átadás-átvétel időpontját Megrendelő jogosult meghatározni és annak legkorábbi 

időpontja az eredménytelen átadás-átvételt követő nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt 

követően Megrendelő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult 

elállni a szerződéstől. 

7.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről 

nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés 

következményeként megilletik.  

 

8. Felhasználási jog biztosítása 
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8.1. Jelen Szerződés alapján Szállító a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) alapján köteles Megrendelő részére a Licencek Termékfeltételeiben, a 

Licencekre vonatkozó dokumentumokban (különösen a Szoftvergyártó ÁSZF-eiben) a 

Szoftvergyártó által meghatározott – és egyúttal az Sztv. előírásainak is megfelelő - 

felhasználási jogot (a továbbiakban: Felhasználási Jog) biztosítani a KM VI.1.3. és 1.4. pontja 

alapján a KM 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatok (Szoftvergyártó és a Szállító 

nyilatkozata) Megrendelő rendelkezésére bocsátásával. Szállító e kötelezettsége megsértése 

esetén mentesülésként nem hivatkozhat arra, hogy a Szoftvergyártótól (ideértve annak 

leányvállalatait, képviseleteit, megbízottjait is) a szükséges adatot, információt, 

dokumentumot, tájékoztatást nem, nem teljeskörűen vagy nem megfelelően kapta meg.  

8.2. A Felek kijelentik, hogy ismerik az Sztv. előírásait, amelynek alapján a Felhasználási Jog 

megilleti a Megrendelőt. Szállító akkor teljesíti a Szerződést, a teljesítésének az minősül, 

amennyiben a Licencek Megrendelő számára hozzáférhetőek/aktívak és azok Felhasználási 

Jogát - valamennyi Licencre, amely a Szerződés tárgyát képezi – a Szoftvergyártó és a Szállító 

a KM 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatai a Megrendelő rendelkezésére állnak.  

8.3. A jelen Szerződés alapján a Szállítónak fizetendő szerződéses ellenérték összege a 

Felhasználási Jog ellenértékét magában foglalja, ennek megfelelően a Megrendelőt további 

fizetési kötelezettség nem terheli sem a Szoftvergyártó, sem a Szállító, sem harmadik 

személyek felé. 

 

9. Jogszavatosság 

9.1. Jelen Szerződés keretében teljesítendő szolgáltatásoknak a Szerződés teljes időtartama alatt 

meg kell felelniük a magyar és európai uniós jogszabályokban szereplő szabványoknak, 

környezetvédelmi és egyéb előírásoknak, és rendelkezniük kell mindazon tanúsítványokkal, 

minőségi bizonyítvánnyal, forgalomba hozatali vagy egyéb engedéllyel, melyeket a 

szolgáltatásra vonatkozóan magyar vagy uniós jogszabályok előírnak. A szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítéséhez tartozó mindennemű engedély beszerzése a Szállító 

kötelezettsége és költsége.  

Szállító szavatolja, hogy a Szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi Licenc 

teljesítésére – a Szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított 

a Szerződés teljes időtartama alatt.  

Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen 

szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma 

vagy védjegye), amely Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott jogait és egyéb 

jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását korlátozná, vagy megakadályozná. Jelen 

pontban meghatározott felelősségvállalás Szállítót a Szerződés megszűnését követően is 

terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a 

Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek 

alkalmazása mellett - a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 

9.2. Amennyiben harmadik személy Szállító felelősségi körébe eső jogsértésből következően 

szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, 

illetve egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő jogosult Szállítót perbe hívni, Szállító pedig 

jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a perbehívást elfogadja. Szállító jogszavatossági 

kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi 
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jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. A jogvédelem érdekében a Megrendelő a 

követelésről a Szállítót haladéktalanul értesíti, megad minden információt és a Szállító által 

indokoltan kért segítséget, kiadja a Megrendelő jogán való fellépésre – így egyezség 

létrehozására is – jogosító meghatalmazást. 

Amennyiben Megrendelővel szemben kártérítési igényt nyújtanak be azon a címen, hogy 

valamilyen információ, specifikáció, szoftver, adat vagy egyéb, amelyet a Szállító bocsát a 

Megrendelő rendelkezésére - annak felhasználásával, sérti az kárigényt bejelentő fél szellemi 

tulajdonjogát, a Szállító köteles a Megrendelő teljes kárát megtéríteni.  

 

10. Együttműködés, tájékoztatás, ellenőrzés 

10.1. Szállító a Szerződés teljesítése során köteles együttműködni a Megrendelővel és a 

Beszerzővel, valamint köteles rendszeresen és folyamatosan tájékoztatni a Szerződés 

teljesítése vonatkozásában felmerülő valamennyi lényeges körülményről. Az ilyen bejelentés 

elmulasztásának vagy késedelmes teljesítésének következményeit (ideértve a KM szerinti 

adatszolgáltatási biztosíték igénybevételét is) kizárólagosan a Szállító viseli. 

10.2. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő, 

amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban 

értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. 

A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki a késedelemből, illetve 

szerződésszegésből eredő igények érvényesítését. 

10.3. Szállító a jelen Szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Közbeszerzési Eljárás 

első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe a Kbt. 138. 

§-ban meghatározottak szerint. 

10.4. Az Egyedi Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Érintett Szervezetet minden 

további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóról és az alvállalkozók bejelentésben közölt 

adatainak változásáról tájékoztatni. A Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót (Kbt. 138. 

§ (3) bekezdése). 

10.5. A Szállító az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte 

volna. A Szállító az alvállalkozói felróható magatartása által a Megrendelőnek okozott 

bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. 

 

11. Teljesítésigazolás  

11.1. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a 7.1 pont szerint a 

Licencigazolások átvétele sikeres volt haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül4 köteles 

kiállítani a teljesítésigazolást (a továbbiakban: Teljesítésigazolás). A teljesítésigazolás 

kötelező melléklete a 7.1. pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv. A teljesítésigazolásban a 

jótállási idő kezdetét rögzíteni kell, mely időpont kezdete a 7. pont rendelkezése szerinti 

teljesítési időpont.  

 
4 A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Felek a szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat 

figyelembe véve rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a teljesítésigazolás kiállításáról. 
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A teljesítés elfogadása nem jelenti a Szállító szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető 

igényérvényesítés jogáról való lemondást. 

11.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Teljesítésigazolást kizárólag a Megrendelő által jelen 

Szerződésben kijelölt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. § (4) bekezdése, illetve a Megrendelő 

tevékenysége kapcsán releváns egyéb-, a teljesítésigazolás kiadására vonatkozó hatályos 

jogszabály, valamint szabályzat alapján meghatározott személy jogosult kiállítani. Tartalomtól 

függetlenül bármely egyéb formában vagy más személy által kiállított Teljesítésigazolás 

érvénytelen, azzal Szállító teljesítése nem minősül elfogadottnak, számlája nem kerülhet 

kifizetésre. 

11.3. Szállító a teljesítéseket követően 5 (öt) napon belül köteles a Digitális Közbeszerzési 

Rendszerben (a továbbiakban: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban 

bekövetkezett változást, amit a Megrendelő a DKR-ben 5 (öt) napon belül köteles 

visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a 

teljesítés nem felelt meg a jelen Szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Megrendelő 

elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani 

a folyamat státuszát. 

11.4. Megrendelőnek - Szállító kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt 

rögzíteni a DKR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta. 

 

12. Jótállás, szavatosság 

12.1. Szállító a jelen Szerződés aláírásával jótállást (a továbbiakban: Jótállás) vállal és a 

jogszabályban meghatározott szavatossági kötelezettséggel tartozik a Licencek 

hibátlanságáért, szerződés-, valamint jogszabályszerűségért, továbbá jelen Szerződés szerinti 

feladatai hibátlan, szerződés- és jogszabályszerű teljesítéséért. Szállító jótállási, szavatossági 

felelősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

12.2. Szállító a Licencek egészére és az abban foglalt egyes szolgáltatásokra, egyes Licenc 

elemekre, programokra, alkalmazásokra és komponensekre vonatkozóan a KM-ben foglaltak 

szerinti jótállással tartozik. Felek rögzítik, hogy a Licencek egészére vállalt jótállás a Licencek 

egészének rendeltetésszerű működésére, az egyes Licenc elemek, programok, alkalmazások 

és komponensek egymással való megfelelő együttműködésére és kooperálására, 

kompatibilitására is kiterjed. A jótállás kezdő napja a 7.1. pont szerinti teljesítés napja. 

12.3. Szállító a bejelentett jótállási igény alapján haladéktalanul köteles a hibát megvizsgálni és 

azzal kapcsolatban írásban nyilatkozni. Szállító haladéktalanul köteles írásban értesíteni a 

Megrendelőt, amennyiben valamely hibáról vagy hiányosságról nem a Megrendelőtől szerez 

tudomást. 

12.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító a jótállási igény bejelentésének 

kézhezvételétől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül nem kezdi meg, vagy nem 

érdemi intézkedéssel kezdi meg a bejelentett hiba javítását és/vagy ennek megtörténtét 

Megrendelő felé nem igazolja, akkor Megrendelő Szállító egyidejű értesítése mellett, minden 

további Szállítói hozzájárulás hiányában jogosult a kijavítási költségeket követelni Szállítótól. 

12.5. A Ptk. 6:173. § (1) bekezdés alapján a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 

Ha Szállító kötelezettségének Megrendelő felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz 
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eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 (három) hónapon 

belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 

 

13. Kártérítési felelősség és vis maior 

13.1. A Felek teljes kártérítési felelősséggel tartoznak a jelen Szerződés vagy valamely vonatkozó 

jogszabály megszegésével a másik Félnek okozott károkért, ideértve különösen azokat a 

károkat, kiadásokat és költségeket, amelyek abból erednek, hogy 

13.1.1. a Fél – szándékosan vagy súlyos gondatlanságból – valótlan tartalmú nyilatkozatot tett 

vagy valótlan tartalmú tájékoztatást adott a Szerződés teljesítésével kapcsolatban; 

13.1.2. a Fél megszegte a jelen Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségét, és emiatt a másik 

Félnek bármely harmadik személy részére kártérítést vagy más kifizetést kellett 

teljesítenie, ideértve azt az esetet is, ha a másik Fél bármely hatóság határozata alapján 

kényszerül bírság megfizetésére vagy más szankció teljesítésére. 

13.2. Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik a jelen Szerződés szerinti feladatai megfelelő 

színvonalú és szerződésszerű elvégzéséért. 

13.3. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem felelős a jelen Szerződésben foglalt 

kötelezettségei megszegéséért, amennyiben arra vis maior következtében került sor. Vis maior 

bekövetkezése esetén mindkét Fél maga viseli az őt ért kárt.  

Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul 

írásban értesíteni a vis maior helyzet bekövetkezéséről, és egyidejűleg javaslatot tenni az 

ennek folytán felmerülő késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. A késedelmes 

tájékoztatásból eredő kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. Az értesítésben meg 

kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez az adott pillanatban 

felmérhető. Amennyiben a vis maior helyzet megszűnik, úgy erről a tényről is írásban 

értesíteni kell a másik felet, továbbá lehetőség szerint tájékoztatást kell adni arról, hogy a vis 

maior bekövetkezte miatti késedelmes intézkedések foganatosítására mikor kerül sor.  

Olyan mértékben és amennyiben a jelen 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. A jelen Szerződés ilyen 

módon történő felfüggesztésének feltétele, hogy a vis maiorra okot adó körülmény vis maior 

minőségét a hivatkozó Fél hitelt érdemlően alátámassza. A szerződéses feladatok elvégzése 

kapcsán Felek vis maior ténye igazolásaként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a 

továbbiakban: MKIK) által kiállított vis maior Igazolást fogadják el. Az MKIK az igazolást a 

vis maior szabályzatában foglalt feltételek megléte esetén állítja ki, az igazolás kiadásának 

kérdése nem függ szabad mérlegelésétől, az MKIK a szabályzatában rögzített kört meghaladó 

bizonyítást nem folytathat le, így a Felek esetleges jogvitájának megítélése, a vis maior 

hivatkozás érdemi megalapozottságával kapcsolatos bizonyítási eljárás lefolytatása és ennek 

eredményeként a Felek viszonylatában történő jogi minősítés és döntéshozatal kizárólagos 

bírósági hatáskörbe tartozik. 

A vis maiorra hivatkozó Fél köteles minden tőle várható intézkedést megtenni a vis maior 

igazolás kibocsátása érdekében, ennek elmaradása esetén a mulasztás következményeit a 

mulasztó Fél viseli.  
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Amennyiben a vis maior időtartama a 30 (harminc) napot meghaladja, a Felek kötelesek 

egyeztetést lefolytatni a Szerződés Kbt. előírásainak megfelelő esetleges módosításáról. 

A vis maior-ra vonatkozó előírásokat a KM X.1) pontja tartalmazza. 

 

14. A fizetendő ellenérték 

14.1. Szállító a jelen Szerződés alapján teljesítendő Licenceket, illetve az általuk biztosított 

szolgáltatásokat a(z) 2. számú mellékletben tételesen szereplő szerződéses árakon teljesíti (a 

továbbiakban: Díjazás).  

A Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj teljes összege (jelen Szerződés értéke) 

a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 

mindösszesen 10 250 388 Ft + ÁFA, azaz tízmillió – kétszázötvenezer -

háromszáznyolcvannyolc forint + ÁFA.  

14.2. Szállító a Szoftvergyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Megrendelő 

részére, olyan összegben, illetve mértékben, amelyet a Szoftvergyártó nyújt a Szállító számára 

a partnereknek szóló mindenkori saját nettó listaáraiból  

Kedvezmény mértéke: a szerződés 2. számú melléklete szerint. 

Kedvezmény összege: 0 Ft + ÁFA, azaz nulla forint + ÁFA. 

 

14.3. Felek rögzítik, hogy a beszerzés ellenértékének forrását a Megrendelő saját és európai uniós 

forrásból biztosítja.  

14.4. A Díjazás tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi 

adót, illetéket, díjat és jogdíjat ideértve különösen a beszerzéssel, behozatallal, belföldi 

forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 

egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek, továbbá jótállást, az esetleges kiszállítást és 

az üzembehelyezést), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési 

díjat. A Díjazás tartalmazza a Felhasználási Jog(ok) ellenértékét is.  

14.5. A beszerzési díj meghatározására és megfizetésére a KM V.3) pontja és a DKÜ rendelet 13-

14. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak. A szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértékére 

és megfizetésére a KM V.4) pontja és a DKÜ rendelet 14/A §-ában foglalt rendelkezések az 

irányadóak. 

14.6. Szállító maga viseli a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban 

felmerült valamennyi költséget és kiadást, a Megrendelőtől költségtérítésre nem jogosult. 

14.7. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés devizaneme: Forint (HUF). Jelen Szerződésre 

vonatkozó Díjazás a jelen Szerződés hatálya alatt nem emelkedhetnek, az árfolyamváltozás 

kockázata kizárólag a Szállítót terheli. Az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) 

mértéke és a megfizetés módja a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően kerül meghatározásra. 

14.8. A Díjazás összegét a Felek valamennyi körülmény alapos mérlegelésével és figyelembe 

vételével állapították meg, azt teljes mértékben megfelelőnek és elegendőnek tartják. Szállító 

a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Díjazás összegét későbbiek során semmilyen 
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okból nem teszi vitássá, valamint tudomásul veszi, hogy a Díjazás emelése – ide nem értve a 

KM V.1.6. pontja szerinti esetet5 - nem lehetséges.  

14.9. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi 

teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való 

szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során. 

 

15. Fizetési feltételek6 

15.1. Felek rögzítik, hogy az elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF-ban történik. 

15.2. A Licencek illetve az általuk biztosított szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő 

kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (4), (5), (6) 

bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 136. § (1) – (2) bekezdésében és 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok 

szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik.  

15.3. Szállító  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontjai szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 

a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

15.4.  Szállító köteles a számlát Megrendelő Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított 

Teljesítésigazolása alapján a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül kiállítani, 

majd a Megrendelő részére eljuttatni a Megrendelő nevére és az iktatas@hiventures.hu címre 

vagy a Megrendelő elektronikus számla befogadó 15.12. pont szerinti e-mail címére 

megküldeni. A számlához a Teljesitésigazolást mellékelni kell, az a számla kötelező 

melléklete. 

15.5. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a Szállító által – a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének, a Kbt. 27/A. §-ának, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) 

bekezdésének megfelelően – kiállított és aláírt számla és a Teljesítésigazolás birtokában 

teljesít kifizetést. Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és Szállító értesítése mellett a 

számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel 

meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy ha az Teljesítésigazolás hiányában kerül 

benyújtásra vagy nem 15.4. pontban meghatározott címre kerül megküldésre. 

15.6. Szállító kijelenti, hogy a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Áfa tv.) 55. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően állítja ki. 

 
5 „– A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi 

szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a 

szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Amennyiben az egyedi szerződés időtartama az egy évet 

meghaladja, úgy a felek (Érintett Szervezet és Szállító) a forintos ajánlati ár megajánlásából adódó kockázat 

kezelését a verseny újranyitása alapján megkötött Egyedi Szerződésben a KM V.1.6.pontjában, valamint a 

Közbeszerzési Dokumentumban foglaltakkal összhangban rendezni kötelesek. 
6 Az adott finanszírozás módja szerint aktualizálandó!  
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Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállítását vagy annak tartalmát bármely 

okból vitatja, pl. a számla olyan terméket is tartalmaz, amely nem szerepel a 

Keretmegállapodás IV. 3. pontjában megjelölt terméklistában. A Megrendelő a számla 

kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles a számlát megvizsgálni és 

ugyanezen határidőn belül észrevételeit, kifogásait megküldeni a Szállító részére. Az ebből 

eredő viták rendezésére a Feleknek 15 (tizenöt) munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben 

a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, mikor a Felek rendezték a vitás kérdéseket és 

a Szállító a jogszabályoknak és a Keretmegállapodásnak megfelelő számlát benyújtotta 

15.7. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó és Szállító DKR-ben levő árlistában szereplő 

termékek szerepelhetnek.  

15.8. Megrendelő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Szerződésen 

alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, 

egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

15.9. A Szállító a jelen Egyedi Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik 

személyre. 

15.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 

szerinti behajtási költségátalányt fizet a Szállítónak. 

15.11. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:  

- a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő 

(postafiók) címére (Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) küldi, Szállító a Kbt. 27/A. § alapján 

lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is az iktatas@hiventures.hu e-mail 

címen. 

- a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített termékek megnevezését, Megrendelő által 

megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot, valamint fizetési határidőként 30 

(harminc) napot  

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,  

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést  

- a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. vonatkozó7 előírásainak.  

15.12. A Megrendelővel szemben a fizetési határidő lejáratát 30 (harminc) nappal meghaladó 

fennálló lejárt követelése esetén Szállítónak a Megrendelő által kezdeményezett Verseny 

újranyitása esetén nincs ajánlattételi kötelezettsége, továbbá felfüggesztheti a Megrendelővel 

kötött Egyedi Szerződés teljesítését mindaddig, amíg a Megrendelő ki nem egyenlíti a Szállító 

30 (harminc) napot meghaladóan fennálló követelését. A Szállító erről köteles a Megrendelőt 

és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 (tíz) nappal írásban 

igazolhatóan értesíteni. Felfüggesztés esetén a 30 (harminc) napot meghaladó fizetési 

késedelemben levő Megrendelővel kötött Egyedi Szerződés(ek) teljesítése e pontban 

meghatározott okból történt késedelme, vagy elmaradása miatt a Szállítóval szemben 

késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető, amennyiben a 

Szállító az előbbi értesítési kötelezettségének eleget tesz. Fentiek azonban nem mentesítik 

 
7 A KM aláírása napján az Áfa tv. 169. §-a. 

mailto:iktatas@hiventures.hu


14 

Szállítót más Megrendelővel kötött Egyedi Szerződései teljesítése alól, más Megrendelő 

ajánlatkérői minőségében indított Verseny újranyitások során, továbbá a KM szerinti 

kötelezettségei teljesítése alól sem. Amennyiben Szállító fenti értesítési kötelezettségét 

elmulasztja, úgy tekintendő, hogy az ajánlattételi és szerződés teljesítési kötelezettsége a 30 

(harminc) napot meghaladó fizetési késedelemben levő Megrendelővel szemben is fennáll.  

 

16. Kötbér 

16.1. Szállító kötbér (a továbbiakban: Kötbér) fizetésére köteles abban az esetben, ha 

16.1.1. részben vagy egészben elmulasztja, illetve nem tartja be a kötelezettségei teljesítésére 

vonatkozó határidőt és a határidővel érintett kötelezettségét Megrendelő által 

esetlegesen – a Megrendelő saját kizárólagos mérlegelési jogkörében – meghatározott 

póthatáridőn belül sem teljesíti (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér); vagy 

16.1.2. Szállító hibásan – nem a jogszabályok, a KM vagy jelen Szerződés szerint- teljesít (a 

továbbiakban: Hibás Teljesítési Kötbér) 

16.1.3. Szállító jelen Szerződés szerinti feladatait nem végzi el, a teljesítés meghiúsul (a 

továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér). 

Amennyiben jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, 

amelyért  Szállító felelősséggel tartozik jelen Szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó 

igazolása a Szoftvergyártó honlapján (https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ 

oldalon) nem jelenik meg, Szállító Késedelmi Kötbér fizetésére köteles. Felek Késedelmi 

Kötbérrel biztosított határidőnek tekintik a Szerződés teljesítésére vonatkozó határidőt, a vis 

maior jelen Szerződés 13.3. pontja szerinti bejelentésének határidejét. 

16.2. A Késedelemi Kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. 

napjától napi 1 (egy) % mértékű. A Késedelmi Kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 

(húsz) %-a. A Késedelmi Kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó 

ellenértéke. A 25 (huszonöt) napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a 

Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, amely miatt Szállító Meghiúsulási Kötbér 

fizetésére kötelezett. 

16.3. Jelen Szerződés olyan meghiúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító Meghiúsulási 

Kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesített szolgáltatás nettó ellenértékének 

25 (huszonöt) %-a. Jelen Szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő 

a Szállító súlyos Szerződésszegése miatt jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy 

Megrendelő jelen Szerződéstől Szállító súlyos Szerződésszegése miatt eláll.   

16.4. Jelen Szerződés olyan hibás teljesítése esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító Hibás 

Teljesítési Kötbér fizetésére köteles. A Hibás Teljesítési Kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-

10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a 11. napjától napi 1 (egy) %. A Hibás Teljesítési Kötbér 

maximális mértéke 20 (húsz) %. A Hibás Teljesítési Kötbér alapja a hibásan teljesített 

szolgáltatás nettó ellenértéke. 

16.5. Amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező szerződésszerűen teljesített termékek a 

késedelmesen, hibásan vagy nem teljesített szolgáltatás(ok) nélkül nem használhatóak, a 

kötbér alapja valamennyi – a késedelmesen, hibásan vagy nem teljesített és nélkülük nem 

használható -– a Szerződés tárgyát képező adott katalógussoron szereplő szolgáltatás (azaz az 
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érintett terméksoron szereplő jelen Szerződés tárgyát képező teljes mennyiség) teljes nettó 

ellenértéke. 

16.6. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelő Szállítót írásban tájékoztassa a 

kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a 

kötbérezéssel érintett termékek köréről. 

16.7. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a Díjazásból visszatartani a Kbt. 135. 

§ (6) bekezdése szerint. 

16.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 

érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés 

miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

A Ptk. 6:187. § alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 

kötelezettség alól. 

16.9. Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdés alapján köteles a Közbeszerzési Hatóságnak 

bejelenteni Szállító súlyos szerződésszegését és azt, hogy azok kötbér érvényesítéséhez 

vezettek, továbbá megállapítja Szállító Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok 

hatálya alá kerülését. A Megrendelő a bejelentéssel egyidejűleg erről köteles tájékoztatni a 

Beszerzőt. 

 

17. A Szerződés módosítása 

17.1. A jelen Szerződés csak a Felek írásos megállapodásával, a Kbt. 141. § betartásával 

módosítható vagy egészíthető ki, a szóban közölt „módosítás” érvénytelen.  

17.2. Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Szállítót 

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 

Megrendelő átvállaljon Szállítót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, 

a Szerződés alapján Szállítót terhelő kockázatokat.  
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18. A Szerződés időtartama, megszüntetése és megszűnése  

18.1. Időtartam, megszűnés 

18.1.1. A jelen Szerződést a Felek 12 hónapig tartó határozott időtartamra kötik. A Szerződés 

hatályba lépésének napja a Szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napja. 

Amennyiben a Felek a Szerződést nem egy napon írják alá, abban az esetben a 

Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződést utolsóként aláíró fél aláírásának a 

napja. A Megrendelő és Szoftvergyártó között létrejövő, a szoftvergyártó ÁSZF 

szerinti licencszerződése a jelen Szerződés külön csatolás nélkül is elválaszthatatlan 

mellékletét képezi elektronikus formában.   

18.2. A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

18.2.1. határozott időtartam letelte; 

18.2.2. bármely Fél jogutód nélküli megszűnése; 

18.2.3. bármely Fél olyan jogosultságának megszűnése, amely jogosultság a Szerződéssel 

érintett tevékenységének végzésére vonatkozik. 

18.3. Felmondás 

18.3.1. A Szerződés megszűnik, ha a Felek bármelyike a másik Fél súlyos Szerződésszegése 

esetén felmondással él. A Szerződés rendes felmondással nem mondható fel, közös 

megegyezéssel nem szüntethető meg.  

18.3.2. A Felek megállapodnak arról, hogy a Megrendelő – Szállító felé fennálló kártérítési 

kötelezettség nélkül – akkor is egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve, ha az 

eredeti állapot már nem állítható helyre, akkor a Megrendelő jelen, Szerződést az 

érintett Szállítóval szemben akkor is felmondhatja, ha 

18.3.2.1. a Szállító vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelték, illetve a Szállító végelszámolás alatt áll, vagy 

18.3.2.2. a Szállító adószámát az adóhatóság törli, a Szállító kényszertörlésére kerül 

sor vagy büntetőjogi intézkedésként a Szállító jelen Szerződés alapján 

nyújtott bármilyen tevékenység gyakorlásától jogerősen eltiltásra kerül, 

vagy 

18.3.2.3. a Szállító súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít, vagy 

18.3.2.4. jelen Szerződésben szabályozott, a Szerződés egyoldalú megszüntetésére 

okot adó egyéb eset következik be, 

18.3.3. Amennyiben a Szerződésből eredő kötelezettségeit bármelyik Fél súlyosan megszegi, 

és azt a másik Fél előzetes írásbeli felszólítására sem orvosolja, a sérelmet szenvedett 

Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a fennmaradó rész 

tekintetében a Szerződéstől elállni, egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján. Felek a 

felmondás jogának, illetve az elállás gyakorlása előtt legalább 5 (öt) munkanappal 

korábban kötelesek a másik Felet írásban - a felmondásra, illetve elállásra okot adó 

körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.  

18.3.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben  



17 

18.3.4.1. Szállító az LSP partneri szintű partneri jogosultságát elveszíti és a KM 

VI.1.13. pontjában meghatározott időtartam alatt sem pótolja és ugyanezen 

időn belül nem igazolja azt; 

18.3.4.2. Szállító az ellenérték változatlanságára vonatkozó előírást megsérti, 

18.3.4.3. Szállítót terhelő késedelmi kötbér maximumát eléri;  

18.3.4.4. Szállító hibásan teljesít és a hibát póthatáridőre sem javítja ki teljes körűen;  

18.3.4.5. Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;  

18.3.4.6. Szállító a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat nem vagy nem 

megfelelően teljesíti vagy azok megsértésével von be a teljesítésbe 

alvállalkozót; 

18.3.4.7. az ÁSZF feltételei a magyar jog kötelezően alkalmazandó szabályaival 

vagy a Közbeszerzési Eljárás ajánlati felhívásával vagy közbeszerzési 

dokumentumaival, vagy a Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásával, 

Közbeszerzési Dokumentumaival, vagy a jelen Szerződéssel ellentétesek 

vagy azzá válnak és emiatt a szerződés nem teljesíthető, különös tekintettel 

a KM. 5. sz. mellékletében felsorolt esetekre; 

18.3.4.8. Szállító az ÁSZF feltételeit a Szerződés teljesítése során nem biztosítja, 

különös tekintettel a KM. 5. sz. mellékletében felsorolt esetekre; 

18.3.4.9. Szállító a Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében másik Félnek a további teljesítés 

nem áll érdekében;  

18.3.4.10. Szállító tevékenysége vagy mulasztása miatt Szállító tevékenységének 

ellátásában olyan mértékű fennakadás, elnehezülés történik, amely a 

tevékenység jogszabályban, illetve Szerződésben foglalt tartalommal és 

módon történő ellátását veszélyezteti, 

18.3.4.11. Szállító olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a 

Megrendelő alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy 

veszélyezteti, 

18.3.4.12. Szállító Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, 

18.3.4.13. Szállító bármilyen módon szándékosan megtéveszti Megrendelőt, 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;  

18.3.4.14. Szállítóval szemben a Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásában 

meghatározott kizáró ok merül fel; 

18.3.4.15. Szállító nem átlátható szervezetté válik; 

18.3.4.16. Szállító a jelen Szerződés 7. számú melléklete szerinti 

kötelezettségeinek nem, vagy nem határidőre tesz eleget 

18.3.5. Megrendelő kijelenti, hogy a KM V.1.6. pontja szerinti megszüntetést nem tekinti a 

Szállító súlyos szerződésszegésének.  
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18.3.6. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

Szerződéstől elállhat, ha: 

18.3.6.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely 

esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

vagy 

18.3.6.2. a Szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy 

Szállító személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely 

nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

18.3.6.3. 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. 

18.3.7. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében köteles a Szerződést felmondani, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően 

jut tudomására, hogy Szállító tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 

fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

18.4. Megrendelő Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Szerződést – a Szállító felé fennálló 

kártérítési kötelezettség nélkül – köteles akkor is felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, 

ha  

18.4.1. Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-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;  

18.4.2. Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-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.  

18.5. A Szerződés megszüntetése esetén Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített, vagy 

részben teljesített szolgáltatás Szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

18.6. A Szerződés megszüntetése esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki okozott 

kár megtérítését, valamint a Szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket – különös 

tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni. 
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19. A Felek nyilatkozatai 

19.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel 

rendelkeznek és nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a jelen Szerződés 

érvényességét vagy hatályát részben vagy egészben érinthetné. 

19.2. Szállító jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, 

továbbá – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § 

(6) bekezdésére tekintettel – tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából 

Megrendelő a Szerződésből eredő követelései elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint jogosult 

Szállító átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.  

19.3. Szállító tudomásul veszi – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel –, hogy jelen Szerződésben foglalt 

nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt 

tájékoztatni, továbbá azt, hogy amennyiben a Szerződés Szállító valótlan tartalmú 

nyilatkozatán alapul, jelen Szerződést Megrendelő haladéktalanul felmondja vagy – ha a 

Szerződés teljesítésére még nem került sor – a Szerződéstől eláll.  

19.4. Megrendelő tájékoztatja Szállítót arról, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján pedig a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési 

pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, illetve a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény betartását. Szállító kötelezettséget vállal 

arra, hogy mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési 

időtartama lejáratáig lehetővé teszi a Megrendelő, a Támogató, az Állami Számvevőszék, a 

Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Áht. 

szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint az Áht. szerinti bármely egyéb 

illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szerződés 

teljesítéséhez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, illetve a Szerződés megvalósítását igazoló 

okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról 

másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

19.5. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

szakértelemmel, illetve tárgyi, személyi és egyéb feltételekkel, jogosultságokkal, és 

mindezeket a Szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítani fogja. 

19.6. A jelen Szerződés tárgyát képező Licencek és szolgáltatások eredményei az Egyesült Államok 

exporttörvényeinek és jogszabályainak hatálya, valamint más vonatkozó helyi 

exporttörvények és jogszabályok hatálya alá eshetnek. A Megrendelő a Szerződés aláírásával 

vállalja, hogy amennyiben a Szerződés tárgyát képező termék(ek) vagy a szolgáltatás(ok) 

eredményeinek felhasználása – a technikai adatokat is beleértve – ilyen exportszabályozás 

hatálya alá esik, akkor tiszteletben tartja az exportra vonatkozó összes törvényt és jogszabályt 

– beleértve a „vélelmezett exportálásra” és „vélelmezett továbbexportálásra” vonatkozó 

előírásokat.   

19.7. A Szállító vállalja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Licencek és szolgáltatások 

eredményeként keletkező adatok, információk vagy programok exportálására vonatkozó 

jogszabályok megismertetésében, és az esetleges jogértelmezési problémák megoldásában 

Megrendelő rendelkezésére áll. Amennyiben jelen Szerződés tárgyát képező termék(ek) vagy 
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a szolgáltatás eredményeinek felhasználása – a technikai adatokat is beleértve – 

exportszabályozás hatálya alá tartozik, a Szállító a Verseny újranyitás során az ajánlatában az 

exportra vonatkozó jogszabályokat köteles tételesen felsorolni és a jogszabályok egyszerű 

magyar nyelvű fordítását az ajánlata részeként csatolni. Ennek elmulasztása esetén 

Megrendelő a fenti 20.5. és a jelen 20.6. pontok szerinti kötelezettségeit nem köteles betartani 

mindaddig, amíg a Szállító e feladatokat el nem látja, Megrendelő figyelmét fel nem hívja az 

előbbiekre. 

 

20.  Európai uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: 

GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT 

vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram; 

GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon Kockázati Tőkeprogram; 

GINOP-8.2.5-17 Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap tőkeprogram. 

 

21. A Felek titoktartási és iratkezelési kötelezettségei 

21.1. A Felek kötelesek megőrizni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban 

megszerzett vagy bármilyen módon tudomásukra jutott bármely – a fenti 20.4. pont hatálya 

alá nem tartozó-, és a vonatkozó jogszabályok szerint üzleti-, vagy egyéb titoknak minősülő 

titkot (a továbbiakban együttesen: Titok). A Felek Titkot harmadik személy tudomására nem 

hozhatnak, harmadik személynek át nem adhatnak, harmadik személy részére hozzáférhetővé 

nem tehetnek, azonban figyelemmel kell lenniük a Kbt. 43-44. § rendelkezéseiben írtakra. 

Beszerző e szabály tekintetében nem minősül harmadik személynek, Szállító köteles a 

Beszerző által bekért adatokat a DKÜ rendelet 14/A. §-a, valamint a KM vonatkozó előírása 

alapján Beszerző részére megadni, és eljárni a Szoftvergyártónál is a szükséges adatok 

beszerzése tekintetében. 

21.2. A Felek a másik Fél által rendelkezésére bocsátott információkat, dokumentumokat és egyéb 

anyagokat csak a jelen Szerződés teljesítése céljából és csak a szükséges mértékben 

használhatják fel, azokat kötelesek bizalmasan kezelni. 

21.3. A Feleket a titoktartási kötelezettség a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően 

is korlátlan ideig terheli. 

 

22.  Kapcsolattartás 

22.1. Felek rögzítik, hogy minden, a 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 ajánlott levélben, 

- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben megküldött Értesítés. 

22.2. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a 

címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett igazolás érkezett. A 
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címzett köteles a kézhez vételt a tárhelyére történő megküldést követő 1 (egy) munkanapon 

belül visszaigazolni. Ennek hiányában, az Értesítés előbbi határidőben külön visszaigazolás 

hiányában is kézhezvettnek minősül. A címzett köteles gondoskodni arról, hogy az Értesítés 

kézbesíthetősége és átvétele folyamatosan biztosított legyen (szabad tárhely biztosítása, 

helyettes kijelölése, stb.). A Felek nem hivatkozhatnak arra, hogy az Értesítés spam, 

levélszemét, stb. mappába került kézbesítésre. Amennyiben a feladó észleli, hogy az Értesítés 

nem volt kézbesíthető, köteles erre a címzett figyelmét felhívni. 

22.3. A tértivevényes ajánlott 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, (ideértve különösen a „nem kereste” 

jelzés esetét is) az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a feladás napját követő ötödik 

munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 

A Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a Szerződés 

megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Ekkor azonban a 

kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt 

személyes átadással történhet. 

22.4. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai 

Név: Fenes Kristóf 

Telefonszáma: +36202590923 

Telefax száma:-  

e-mail címe: fenes.kristóf@hiventutes.hu 

 

A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai 

Név: Takács Bálint 

Telefonszáma:+36 30 631 6675 

Telefax száma:- 

e-mail címe: balint.takacs@softline.com 

 

22.5. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására (illetve a teljesítés megtagadására) jogosult 

személy(ek) és adatai:  

Név: Szvétek Ferenc 

Telefonszáma: +36203601230 

Telefax száma:- 

e-mail címe:szvetek.ferenc@hiventures.hu  

22.6. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelőképp 

tájékoztassák arról, hogy jelen Szerződés 23.4 és 23.5 pontjában megadott személyes adataikat 

a másik Fél a jelen Szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban 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, az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). 
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Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a jelen Szerződésben foglaltak végrehajtása 

és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából – érvényesítéséhez szükséges, 

jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Felek által a másik Fél részére 

továbbított személyes adatokat szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a 

személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. 

22.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok és a KM által előírt 

felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. 

Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen 

Szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, 

adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen Szerződéssel 

összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen Szerződés megszűnésének 

időpontjáig – amennyiben a Szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy 

e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból 

használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében 

továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott 

adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a Szerződésre vonatkozó kötelező 

iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő 

rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során 

az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek. 

22.8. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 

18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 

korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok 

kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés 

megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet 

sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen Szerződéssel 

kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik. 

22.9. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a Szerződés teljesítése során 

a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét 

megváltoztatni. Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében 

bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban 

tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik 

Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a 

szerződésmódosításra nem jogosultak. 

22.10. Felek rögzítik, hogy a jelen 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 GDPR rendelet rendelkezéseit. 

 

23. Egyebek 

23.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek 

alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet 

egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott 
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üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen 

alkalmaznak. 

23.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb 

érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek 

tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül 

nem kötötték volna meg. 

23.3. Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a 

szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a 

felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 

23.4. 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 rendes bírósági fórumokat választják. 

23.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott 

valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak 

a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog 

mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz 

kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli 

nyilatkozat esetén érvényes. 

23.6. 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. 

23.7. Amennyiben az ÁSZF-ben alkalmazott esetleges más jogkikötés eredményeképpen egy 

rendelkezés értelmezése ellentétes lenne a magyar jog bármely kötelező érvényű előírásával, 

illetve a Közbeszerzési Eljárásban a Beszerző által előirt, az ajánlati felhívásban vagy a kiadott 

közbeszerzési dokumentumokban, a KM-ben foglaltakkal, vagy a Verseny Újranyitás 

Ajánlattételi Felhívásával, Közbeszerzési Dokumentumokkal, akkor e rendelkezések 

érvénytelenek, nem alkalmazandóak. Az alkalmazandó szabályok automatikusan – minden 

további jogcselekmény, így különösen a Szerződés módosítása nélkül – a kötelező érvényű 

jogszabályi rendelkezések vagy a felsorolt dokumentumok vonatkozó rendelkezései.  

23.8. A KM XI. pontjában a felek a Kbt. szabályait mind a KM-re, mind az Egyedi Szerződésre a 

2017. évi XXVIII. törvény13.§ (1) bekezdése szerinti imperatív szabálynak tekintik. 

23.9. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a  Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásával, Közbeszerzési 

Dokumentumok kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen 

Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így 

különösen a Szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi 

rendelkezés vagy a felsorolt  közbeszerzési dokumentumok rendelkezése kerül.  

23.10. Az egyes licenckonstrukciókra vonatkozó Product Terms vagy Termékfeltétel-ek 

magyar és angol nyelvű verziójának tartalmi-, értelmezésbeli eltérése esetén a magyar nyelvű 

változat rendelkezései az irányadóak.  
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Az ÁSZF feltételei a KM részét képezik, amely feltételeket Szállító köteles a jelen Szerződés 

hatálya alatt folyamatosan biztosítani. Az ÁSZF esetleges módosítása – a KM-ben 

meghatározott eseteken kívül - nem érvényes a Szerződésre.  

A KM XI. 8. pont szerinti ÁSZF elemek tartalma közötti különbség, esetleges ütközés esetén 

a KM XI. pontja szerinti szabályokat kell alkalmazni.  

23.11. Ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 

kikötés, feltétel vagy más rendelkezés a Szerződés részét képezi és a Szerződés szövegszerűen 

a kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor az adott rendelkezés minden egyéb 

jogcselekmény gyakorlása (különösen szerződésmódosítás) nélkül a Szerződés részét képezi. 

23.12. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog 

szabályai alkalmazandóak.  

23.13. A szerződésből eredő vitás kérdéseket Szerződő Felek kötelesek megkísérelni egymás 

között békés úton rendezni. Ha a rendezés békés úton nem lehetséges, a keletkezett jogvita 

eldöntése során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

23.14. A megkötött szerződés a DKR-re feltöltésre kerül. 

23.15. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött 

fent hivatkozott KM, a Műszaki leírás, az Ajánlattételi Felhívás, a Közbeszerzési 

Dokumentumok és az alábbi melléklet: 

1. számú melléklet: Követelményspecifikáció,  

2.  számú melléklet: Szolgáltatás és árlista (a szerződéses árak részletezésével) a 

megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (a Közbeszerzési 

eljárásban beadott Ajánlati ár részletező lapnak megfelelően) 

3. számú melléklet: Szállító átláthatósági nyilatkozata (minta) 

4. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta 

5. számú melléklet: Teljesítésigazolás minta 

6. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat  

7. számú melléklet: Szoftvergyártó ÁSZF rendelkezéseitől eltérő legfontosabb Szállítói 

kötelezettségek listája 

 

 

Dátum: ……………, 20……………. 

 

………………………….………………… ………………………….………………… 

 
Megrendelő 
képviseli: 

Tankó Ildikó 

gazdasági vezető 

Hiventutes Zrt. 

 

 
Szállító 

képviseli: 

Mészáros Zoltán Viktor 

ügyvezető 

Softline Services Kft. 
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………………………………………………. 

     Dr. Kovács Andrea 

         jogi igazgató 

        Hiventures Zrt. 
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1. számú melléklet 

 

Követelményspecifikáció 

 

Microsoft 365 Business Premium - (Cikkszáma: CSP-61795cab-2abd-43f6-88e9-c9adae5746e0-AAA-

55233-Corporate-NON-SPECIFIC) 

Ez a termék biztosítja összefoglalóan az Ajánlatkérő munkavállalóinak az informatikai 

munkakörnyezetéhez szükséges irodai licenszeket. A Microsoft 365 Business Premium egy licensz 

konstrukció, mely egy felhő alapú szolgáltatáscsomag, amivel az Ajánlatkérő a munkavállalóinak a 

szükséges Office alkalmazásokat, a munkavégzéshez szükséges levelező és a csoport munkához és az 

online fájltárolás tartozó szolgáltatásokat tudja biztosítva, kiegészítve a kliens rendszer felügyeleti és 

adatvédelmi szolgáltatásokkal.  

Jelenleg 160 darab licenszet kívánunk megvásárolni 12 hónapos időtamra, mely mennyiség lehetővé 

teszi a teljes felhasználói állományunk lefedését, valamint tartalmaz egy 10%-os bővülési lehetőséget 

is.  

A licensz csomag kettős használatot biztosít, mely tartalmazza az online szolgáltatások használatát és 

a vele egyenrangú földi verziók használati jogát is és a szolgáltatás ideje alatt az Ajánlatkérő jogosult 

mindig a legújabb szoftververziókra.  

 

Az Microsoft 365 Business Premium csomag fő tartalmi elemei és leírása:  

Office 365: Felhasználó alapú Office licensz (gépre telepíthető Office csomag), amely a hagyományos 

Office-tól abban tér el, hogy egy felhasználó az Office terméket 5 eszközre telepítheti és egyidőben 

használhatja is azokat, valamint, hogy a hagyományos Office-hoz képest ez funkcionálisan is 

folyamatosan megújul, az-az a korábbi 3-4 éves termékciklus helyett párhavi termékciklussal 

rendelkezik, viszont a verziófrissítés transzparens, ezáltal a programot nem kell újra telepíteni verzió 

váltás során. 

Exchange Online: Vállalati levelezőszolgáltatás 50 GB-os postaládával felhasználónként és ezen felül a 

rendszer biztosítja az új felhasználói e-mail-címek beállítását, a törölt fiókok visszaállítását és egyéni 

szkriptek létrehozását. 

SharePoint Online: csoportmunka és dokumentumkezelési szolgáltatást (dokumentumok tárolása és 

megosztása, weblapok, fórumok, közös dokumentumszerkesztés, munkafolyamatok támogatása. 

OneDrive: személyes online tárhely szolgáltatást, melynek mérete felhasználónként 1 TB. A OneDrive 

szolgáltatás fájltárolásra és fájlmegosztásra is használható. Biztonsági beállítástól függően a feltöltött 

fájlok megoszthatók külsős és belsős partnerekkel. 

Teams: Egységesített csevegő alkalmazás, mely elérhető online és telepíthető formában is a 

munkaeszközökön. Célja a csoport alapú együttműködés támogatása, fájlok csoporton belüli 

megosztása és a csoporttagok közötti hang és videó konferencia szolgáltatás biztosítása.  

Intune szolgáltatás: Az Intune Mobileszköz-kezelés funkciójával biztonsági házirendeket alkalmazva 

megvédhetjük a céges adatainkat a vállalat összes eszközén, beleértve az iOS és Android® rendszerű 

eszközöket és a Windows rendszerű PC-ket. 
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Exchange Online (Plan 1) - (Cikkszáma: CSP-195416c1-3447-423a-b37b-ee59a99a19c4-AAA-06228-

Corporate-NON-SPECIFIC) 

Az Exchange Online (Plan 1) termék biztosítja az Ajánlatkérő technikai felhasználóinak az online 

levelező szolgáltatását.  

Jelenleg 8 darab licenszet kívánunk megvásárolni 12 hónapos időtamra, mely mennyiség lehetővé teszi 

az összes technikai felhasználónk lefedését. 

A licensz csak online Outlook alkalmazás használatát biztosítja, amivel a szolgáltatás ideje alatt az 

Ajánlatkérő jogosult mindig a legújabb szoftververziókra.  

 

Az Exchange Online (Plan 1) csomag fő tartalmi eleme és leírása:  

Outlook online: Vállalati levelezőszolgáltatás 50 GB-os postaládával felhasználónként, ezen felül a 

rendszer biztosítja az új felhasználói e-mail-címek beállítását, a törölt fiókok visszaállítását és egyéni 

szkriptek létrehozását. Az internetes hozzáféréshez a Webes Outlook olyan webböngésző-alapú 

kezelőfelületet kínál, amely felveszi a versenyt az Outlook teljes verziójának megjelenésével és 

működésével. 

 

Power BI Pro - (Cikkszáma: CSP-800f4f3b-cfe1-42c1-9cea-675512810488-AAA-13173-Corporate-NON-

SPECIFIC) 

A Power BI Pro termék az Ajánlatkérő munkavállalói számára modern és önkiszolgáló elemzési 

lehetőségeket biztosít, amely lehetővé teszi az adatok élő irányítópultokkal és jelentésekkel történő 

vizualizálását, valamint az összefüggések megosztását a szervezeten belül. 

Jelenleg 25 darab licenszet kívánunk megvásárolni 12 hónapos időtamra, mely mennyiség lefedi a 

munkavállalóink igényeit. 

A licensz kettős használatot biztosít, mely tartalmazza az online szolgáltatások használatát és a vele 

egyenrangú földi verziók használati jogát is, amivel a szolgáltatás ideje alatt az Ajánlatkérő jogosult 

mindig a legújabb szoftververziókra.  

 

Az Power BI Pro csomag fő tartalmi eleme és leírása:  

Power BI: Az alkalmazás segítségével számos forrás adatainak egyesítésével hozhatunk létre interaktív, 

modern irányítópultokat és jelentéseket, melyek gyakorlatban hasznosítható elemzéseket nyújtanak, 

és javítják az üzleti eredményeket. 

 

Visio Plan 2 - (Cikkszáma: CSP-b4d4b7f4-4089-43b6-9c44-de97b760fb11-AAA-10876-Corporate-NON-

SPECIFIC) 
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A Visio Plan 2 termék segítségével az Ajánlatkérő munkavállalói letisztult folyamatábrákat, 

diagramokat, szervezeti diagramokat, alaprajzokat, műszaki terveket készíthetnek. 

Jelenleg 1 darab licenszet kívánunk megvásárolni 12 hónapos időtamra, mely mennyiség lefedi a 

munkavállalóink igényeit. 

A licensz kettős használatot biztosít, mely tartalmazza az online szolgáltatások használatát és a vele 

egyenrangú földi verziók használati jogát is és a szolgáltatás ideje alatt az Ajánlatkérő jogosult mindig 

a legújabb szoftververziókra.  

 

Az Visio Plan 2 csomag fő tartalmi eleme és leírása:  

Visio: A Visio hatékony folyamatábra-készítő funkcióival életre kelthetjük az ötleteinket. Az alakzatok, 

rajzsablonok és sablonok hatalmas tárával hatásos történetekké formálhatjuk a számokat és 

információkat. A Visio webes verziójának választásával vagy a mindig naprakész asztali Visio 

alkalmazással a munkavállalóink másokkal közösen dolgozhatnak a diagramokon.  

 

Microsoft Teams Rooms Standard - (Cikkszáma: CSP-2c883339-ef9c-4cce-81b8-e5adea60794c-AAD-

34773-Corporate-NON-SPECIFIC) 

A Microsoft Teams Rooms Standard termék segítségével az Ajánlatkérő a fizikai tárgyalójában felszerelt 

konferencia eszközeit tudja felhasználni a Microsoft Teams alkalmazásban. 

Jelenleg 1 darab licenszet kívánunk megvásárolni 12 hónapos időtamra, mely mennyiség lefedi a 

digitalizált tárgyalónkat. 

Ez a licensz egy szolgáltatás, mely segítségével az Ajánlatkérő a digitalizált tárgyalóját tudja felvenni a 

Teams alkalmazásba.  

 

Az Microsoft Teams Rooms Standard csomag fő tartalmi eleme és leírása:  

Microsoft Teams Rooms: A szolgáltatás az értekezletek inkluzívvá és interaktívvá alakítását segíti elő, 

hogy a fizikális tárgyalóban ülő munkavállalók csatlakozni tudjanak az online megbeszélésekhez. 
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2. számú melléklet 

 

Szolgáltatás és árlista (a szerződéses árak részletezésével) 

 

Cikkszám Terméknév Menn
yiség 

Mértékeg
ység 

Nettó 
egység

ár 

Termék 
összesített 

ára 

CSP-61795cab-2abd-43f6-88e9-
c9adae5746e0-AAA-55233-Corporate-
NON-SPECIFIC 

Microsoft 365 Business 
Premium 

160 db 12 hónap 4 869 Ft  9 348 480 Ft  

CSP-195416c1-3447-423a-b37b-
ee59a99a19c4-AAA-06228-Corporate-
NON-SPECIFIC 

Exchange Online (Plan 1) 8 db 12 hónap 974 Ft  93 504 Ft  

CSP-800f4f3b-cfe1-42c1-9cea-
675512810488-AAA-13173-Corporate-
NON-SPECIFIC 

Power BI Pro 25 db 12 hónap 2 418 Ft  725 400 Ft  

CSP-b4d4b7f4-4089-43b6-9c44-
de97b760fb11-AAA-10876-Corporate-
NON-SPECIFIC 

Visio Plan 2 1 db 12 hónap 3 629 Ft  43 548 Ft  

CSP-2c883339-ef9c-4cce-81b8-
e5adea60794c-AAD-34773-Corporate-
NON-SPECIFIC 

Microsoft Teams Rooms 
Standard 

1 db 12 hónap 4 538 Ft  54 456 Ft 
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3. számú melléklet 

Szállító átláthatósági nyilatkozata (minta) 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

Nyilatkozattevő: 

 

Cég neve: Softline Services Kft. 

Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5. 

Cégjegyzékszám: 01 09 306695 

Adószám: 26187817-2-41 

Képviseli: Mészáros Zoltán Viktor 

 

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Softline Services Kft. a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja8 szerinti átlátható szervezet.  

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Hiventures Kockázati 

Tőkealap-kezelő Zrt.-t haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Hiventures 

Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

 

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján továbbá 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. 

 

Dátum: Budapest, 20………. 

  

……………….................................. 

cégszerű aláírás 

 
8 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; 
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4. számú melléklet 

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

(minta) 

Szállító:  

Beszerzés tárgya:  

 

Sorszám DKÜ termékazonosító DKÜ termék megnevezés Mennyiség 

1 
CSP-61795cab-2abd-43f6-88e9-

c9adae5746e0-AAA-55233-
Corporate-NON-SPECIFIC 

Microsoft 365 Business Premium 160 db 

2 

CSP-195416c1-3447-423a-b37b-
ee59a99a19c4-AAA-06228-

Corporate-NON-SPECIFIC 
Exchange Online (Plan 1) 8 db 

3 

CSP-800f4f3b-cfe1-42c1-9cea-
675512810488-AAA-13173-

Corporate-NON-SPECIFIC 
Power BI Pro 25 db 

4 
CSP-b4d4b7f4-4089-43b6-9c44-

de97b760fb11-AAA-10876-
Corporate-NON-SPECIFIC 

Visio Plan 2 1 db 

5 
CSP-2c883339-ef9c-4cce-81b8-

e5adea60794c-AAD-34773-
Corporate-NON-SPECIFIC 

Microsoft Teams Rooms Standard 1 db 

 

 

Fenti termékek leszállítása és átadás-átvétele <dátum> megtörtént. 

 

Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Budapest, 20…             ”        ” 

 

 

 ………………………………. 

átadó  

Szállító részéről 

            p.h 

 

 ………………………………. ………………………………. 

 átvevő  átvevő 

  

 p.h.       p.h. 
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5. számú melléklet 

 

 

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv 

(minta) 

 

Beszerzés tárgya:  

 

Szállító: Softlie Services Kft. 

 

 

Sorszám DKÜ termékazonosító DKÜ termék megnevezés Mennyiség 

1 

CSP-61795cab-2abd-43f6-88e9-
c9adae5746e0-AAA-55233-

Corporate-NON-SPECIFIC 
Microsoft 365 Business Premium 160 db 

2 

CSP-195416c1-3447-423a-b37b-
ee59a99a19c4-AAA-06228-

Corporate-NON-SPECIFIC 
Exchange Online (Plan 1) 8 db 

3 
CSP-800f4f3b-cfe1-42c1-9cea-

675512810488-AAA-13173-
Corporate-NON-SPECIFIC 

Power BI Pro 25 db 

4 
CSP-b4d4b7f4-4089-43b6-9c44-

de97b760fb11-AAA-10876-
Corporate-NON-SPECIFIC 

Visio Plan 2 1 db 

5 
CSP-2c883339-ef9c-4cce-81b8-

e5adea60794c-AAD-34773-
Corporate-NON-SPECIFIC 

Microsoft Teams Rooms Standard 1 db 

 

Teljesítés időpontja: Szállító a fenti termékeket  <dátum> napján hiánytalanul leszállította.  

 

Mellékletek:  ……….db Jegyzőkönyv  

 

Fentiek alapján a teljesítést igazolom. 

 

Jelen Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya és annak mellékletei a számla 

elválaszthatatlan részét képezik. 

 

 

Budapest, 20……év…………..hó……..nap 

 

 Megrendelő részéről: Szállító részéről: 

 

 ………………………………. ………………………………. 

 szakmai teljesítésigazoló átadó 

  

  p.h.       p.h. 
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6. számú melléklet 

 

 

Titoktartási nyilatkozat 

(minta) 

 

Alulírott 

 

Név: Mészáros Zoltán Viktor, mint a Softline Services Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Galagonya 

utca 5. cégjegyzékszáma: Cg.01-09-306695 adószáma: 26187817-2-41) képviselője ezúton 

nyilatkozom az alábbiakról. 

 

1. A Megrendelő számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, illetve számomra 

elérhetővé vált adatokat, információkat, dokumentumokat, személyes adatokat, törvény által 

védett titkokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, 

hozzáférhetővé nem teszem. 

 

2. Amennyiben munkavégzésem során törvény által védett adat, illetőleg a szerződés alapján 

titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más 

részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható 

intézkedést megteszem. 

 

3. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos 

formában, a Megrendelő arra feljogosított képviselője adhat. 

 

4. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint 

munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá hogy a fenti szabályok megsértése 

a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi 

jogkövetkezményekkel járhat. 

 

5. Munkámat különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzem: 

 

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, 

c) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 

d)  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

 

20…. …………. hónap ……nap 

 

…………………………………… 

Aláírás 

 

  



34 

 

 

7.számú melléklet9 

 

Szoftvergyártó ÁSZF rendelkezéseitől eltérő legfontosabb Szállítói kötelezettségek 

listája 

 

1.) Az ár kötött a Szállító terhére az ajánlattételtől. Microsoft csak a szerződéskötéstől (Beléptetés) 

garantálja az ártartást. Tekintettel a KM XI. pontjában foglalt szabályokra az ÉSZ tekintetében 

ez a szabály nem alkalmazandó, a Szállító kockázata az ajánlattétel és a szerződéskötés közötti 

időtartam alatt történő esetleges árváltozás. 

2.) Szállító felelős azért, hogy a Megrendelő alanyi jogosultságát teljesítse. Ugyancsak a Szállító 

felel azért, hogy minden egyéb mennyiségi- és egyéb teljesítési feltétel az ajánlattétel során a 

szoftvergyártó ÁSZF alapján ellenőrzésre kerüljön, a Szerződés a szoftvergyártó által 

teljesítésre kerüljön. (lásd még alább a 4. pontot)  

3.) Nagyvállalati örökös Licencek esetén költségvetési fedezet hiánya miatti Beléptetés felmondás 

alkalmazása (ÁSZF Amendment KM. 4. melléklet szerinti Mid-term Cancellation for Non-

appropriation of funds) a Szállítási szerződés tekintetében bontó feltételnek minősül, a Szállítási 

szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. Szállító nem jogosult semmilyen 

jogcímen kártérítésre, kártalanításra.  

4.) A Megrendelő és a Szállító által megkötött Szállítási szerződést a Szállító köteles megküldeni 

az ÁSZF alapján a Microsoftnak automatikus standard „Megfelelőségi vizsgálat”-ra, amit az ún. 

"Feldolgozás" követ a Microsoft rendszerében.  

Megrendelő emailben értesítést kap arról, hogy - amennyiben minden jogosultság rendben van 

(lásd fenti 2. pont) - megkapta a licencengedélyt. A licencengedély kiadására az ÁSZF-ben nem 

vállal határidőt a Microsoft, Szállító köteles a Szerződés szerinti határidőt ettől függetlenül 

betartani.  

5.) A közbeszerzési szerződés csak írásban köthető, a felhasználási engedély a szerződés lényegi 

eleme, Szállító eredeti papíralapú felhasználási engedélyt köteles  a saját nevében a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. (a szoftvergyártó online felületen adja ki a licencigazolást). 

6.) Partnerváltás esetén Szállító köteles a COCP Form-ot (lásd KM 3. sz melléklet) 8 napon belül 

aláírni és Megrendelő rendelkezésére bocsátani abban az esetben is amennyiben ő a Beléptetést 

korábban aláíró eredeti Szállító, és akkor is amennyiben ő az új Szállító. Ezen kötelezettsége 

megszegése esetén kötbér fizetésére köteles. 

A Partnerváltás Szoftvergyártó ÁSZF-ének tartalmával ellentétben Szállító és Megrendelő 

akként értelmezik és fogadják azt el – tiszteletben tartva a Szoftvergyártó joggyakorlatát, de 

értelmezve azt a magyar jog keretei között -, teszik a Szerződés részévé, hogy új igény esetén 

ugyan egy Beléptetés keretében vannak nyilvántartva a Szállítási szerződéseket megkötő 

Szállítók, ez a Beléptetés feltételrendszerét, lejáratát, és keretét érinti és nem az azt kötő Szállító 

személyét. Ennek megfelelően egyetlen időpillanatra sem tekinti Szállító és Megrendelő a 

Szerződés mögötti ÁSZF jogviszonyt megszűntnek a Szállító tekintetében, Szállító minden 

szerződéses kötelezettségének eleget tesz. A Megrendelő és Szállító megállapítják, hogy a 

szerződéses akaratuk nem a Szállító személyének ÁSZF részét képező Beléptetésben történő 

megszüntetése, vagy szüneteltetése, kizárólag a Szoftvergyártó technikai feltételeinek történő 

megfelelés. A Partnerváltás kizárólag a Kbt-nek megfelelően kezdeményezhető, vagy 

folytatható a Szerződés alapján új beszerzési igény esetén. A Partnerváltás új beszerzési igény 

esetén nem érinti semmilyen tekintetben a jelen Szerződést, arra kihatással nincs és nem is lehet.  

 
9 Jelen melléklet az egyedi beszerzés konkrét tárgyától függően alkalmazandó. 
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7.) Szállító szerződésszegése esetén amennyiben a Szállító nem teljesiti a jelen Szerződés hatálya 

alatt az LSP feltételeket, vagy egyéb más szerződéses feltételt és a jelen a Szerződést 

Megrendelő felmondja, a Beléptetés is megszűnik automatikusan. Szállító ebben az esetben a 

Szerződés meghiúsulásáért felelős félként a Szerződés 17.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbért 

köteles Megrendelőnek fizetni.  Köteles továbbá megtéríteni Megrendelő kárát amely abból 

ered, hogy a Beléptetése is megszűnik, és adott esetben a következő Beléptetésében biztosított 

feltételek, valamint az új verseny újranyitás eredményeképpen kötendő szerződés feltételei 

kedvezőtlenebbek lesznek.  

8.) Megrendelő és Beszerző a Microsoft  Kedvezmény Átláthatóságát Biztositó Űrlap vagy 

Discount Transparency Disclosure Form (lásd KM 3. sz. melléklet) megnevezésű 

formanyilatkozat alapján ellenőrzi a Szállító által a Megrendelő részére az ajánlatban biztosított 

árajánlat jogszerűségét, azaz azt, hogy a Microsoft által a Szállítóknak a DKÜ EA alapján 

nyújtott árkedvezményeit teljes egészében továbbadja-e. Az ÁSZF alapján a Szállító köteles 

100%-ban továbbadni a Microsoft kedvezményeket a Megrendelőnek. Ezen kötelezettség 

megsértése esetén a Szerződés meghiúsultnak tekintendő és Szállító a Szerződés 17.3. pontja 

szerinti meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni.  Köteles továbbá megtéríteni 

Megrendelő kárát amely abból ered, hogy a Beléptetése is megszűnik, és adott esetben a 

következő Beléptetésében biztosított feltételek, valamint az új verseny újranyitás 

eredményeképpen kötendő szerződés feltételei kedvezőtlenebbek lesznek.  

9.) A fentiekben tételesen fel nem sorolt ÁSZF-ben előirt, a Megrendelő irányában fennálló 

Szállítói kötelezettségek megszegése attól függetlenül a Szerződés alapján kerül 

szankcionálásra, hogy az kifejezetten a jelen szerződésben megjelölésre nem került.  

 

Dátum  
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