2/2. SZ. MELLÉKLET
TÁJÉKOZTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL A PTK. 6:78. § (1) ÉS (2)
BEKEZDÉSEI ALAPJÁN
Használatba adó (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, KIFÜ, 1011 Budapest, Iskola utca
13., képviseli: Szijártó Zoltán Béla elnök) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:78. §
(1) és (2) bekezdései alapján Használó részére a szerződéskötésnél alkalmazott általános szerződési
feltételek tekintetében az alábbi tájékoztatást adja. Jelen tájékoztatás célja a törvényi előírásokkal
összhangban, hogy tartalmazza és kiemelje mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a Ptk-ban
egyébként irányadó szabályoktól eltérnek, és amelyeket Használatba adó a Használóval létesítendő
jogviszony speciális jellegére figyelemmel alkalmazni kíván.
Az Együttműködési és Használati szerződés (a továbbiakban: szerződés):
• tárgya a magyar állam tulajdonában lévő vagyontárgy, így arra szigorú elszámolási, beszámolási,
nyilvántartási szabályok vonatkoznak (szerződés I/4. pontja),
• a szerződés a Ptk. 6:357. § (1) bekezdésében előírtakhoz képest határozatlan időre jön létre,
• Használó — a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók kivételével — a Ptk. 6:358. § (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltaktól eltérően nem jogosult a használat más személynek való átengedésére.
• Használó a szerződés III. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles Használatba adó számára
biztosítani elérhetőségét a megadott címen, telefonszámon,
• A szerződés III/11. pontjának megfelelően azonnali hatályú felmondás indokaként szolgál,
amennyiben Használó a hivatkozott pontban leírt módon akadályozza a Használatba adótól származó
irat, dokumentum átvételét.
• Használatba adó jogosult az átadott Pályázati Csomagot rendeltetésszerű használatát ellenőrizni
(IV/12,13,14.).
• Használatba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Használó írásbeli
felszólítás ellenére sem jelenik meg az átadás helyszínén (IV/15.),
• Használatba adó azonnali hatályú felmondásra jogosult, a használat ellenőrzése során
szerződésszegést észlel (IV/16.),
• Használó a szerződés IV/18. pontja alapján jogosult az átadott Pályázati Csomaggal kapcsolatos
jótállási igényeknek — a szerződés VI. fejezetében foglaltak szerinti —, a jótállásra kötelezett előtti
érvényesítésére.
• Használó a szerződés alapján a Pályázati Csomag átvételét követően Használatba adó által
szervezett/meghatározott informatikai képzésen köteles részt venni (IV/24.),
• Használót terheli a Pályázati Csomaggal kapcsolatban felmerülő valamennyi, jótállási körön kívül
eső költség (IV/31.),
• Használó nem jogosult a Pályázati Csomagot tartósan külföldre vinni, ezzel ellentétes magatartás
azonnali hatályú felmondást von maga után (IV/33.).
• Amennyiben Használó szerződésszegést követ el, a VII/46. pontban leírtaknak megfelelően, kötbér
fizetésére köteles,
• Használatba adónak a szerződés alapján Használóval szemben fennálló követelése adók módjára
behajtható (VII/49.),
• Használó a szerződés felmondással való megszüntetésére kizárólag a szerződés szerinti képzés
teljesítését követően jogosult (VIII/54.),

• Használatba adó szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásra
jogosult (VIII/56.).

