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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről a  

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség  

székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.  
adószám: 15598316-2-41 
törzsszám: 598316 
statisztikai számjel: 15598316 8411 312 01 
kincstári számlaszám: 10032000-00289421-00000000 
rövidített elnevezés: KIFÜ 
képviseli: Szijártó Zoltán elnök 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 
 
 

székhely:  
adószám:  
cégjegyzékszám:  
pénzforgalmi jelzőszám:  
képviseli:  
 

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

(a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: „szerződés”): 

 

1. ELŐZMÉNYEK  

 
1.1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint Kedvezményezett, és a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató között 2016.11.23-án sor került az „Oktatási 
intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” tárgyú, 
GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projektre (a továbbiakban: Projekt) 
vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (a továbbiakban: GINOP) keretében. 

1.2. Megrendelő a szerződés 1. számú mellékletében részletezett feladatok ellátására a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) 
pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott 
le az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és 
támogatása” megnevezésű, GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt 
keretein belül megvalósítandó „Piacképes, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési 
programcsomagok biztosítása felsőoktatási hallgatóknak – Red Hat Academy” tárgyában. 
A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a szerződés 2. számú mellékletét 
képező ajánlat alapján a Vállalkozó. 

1.3. Vállalkozó a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés 
teljesítése során figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a szerződés tárgyát érintő valamennyi 
Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások felhasználására 
vonatkozó jogszabályokat is. 
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

2.1. A szerződés megkötésének tárgya az 1. számú mellékletben (Műszaki leírás) részletezett 
feladatok ellátása és termékek elkészítése. 

2.2. A Megrendelő megbízza Vállalkozót a szerződés 1. számú mellékletében részletezett 
szolgáltatások nyújtásával. A Vállalkozó az 1. számú mellékletben foglaltak ellátását 
elvállalja, kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

2.3. A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a benne foglalt 
szolgáltatások maradéktalan teljesítéséig, de legfeljebb 2018. október 31-ig marad 
hatályban. Az egyes teljesítési határidőket a Közbeszerzési dokumentum részét képező 
Műszaki leírás határozza meg. 

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

A Szerződésben szereplő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

3.1. Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti személy.  

3.2. Érintettek: a 3.3, 3.4., 3.7., 3.9., 3.12. pontok alatt körülírt személyek vagy szervezetek. 

3.3. Támogató: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 
szerinti szervezet. 

3.4. Kedvezményezett: a támogatási szerződés kedvezményezettje, a szerződés Megrendelője. 

3.5. Korm.rendelet: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet  

3.6. Közbeszerzési dokumentum: az Ajánlatkérő által a Kbt. szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárás tárgyában összeállított, az Ajánlattevő részére megküldött Ajánlattételi felhívás, 
ideértve annak mellékleteit 

3.7. Közreműködő Szervezet: a Korm. rendelet 3. § (1) bek. 26. pontja szerinti szervezet. 

3.8. Szerződés: a Felek között létrejött Szerződést jelenti, amelyet Felek írásba foglalva aláírtak, 
beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás 
történik, továbbá mindazon, a teljesítés megszülető okmányokat, amelyet az Érintettek a 
teljesítés során azzá tesznek. 

3.9. Megrendelő: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), amely a Korm. 
rendelet szerinti kedvezményezettként, a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérőjeként a 
szerződést megköti. 

3.10. Műszaki leírás: a Szerződést eredményező beszerzési eljárás dokumentációjának részét 
képező, szakmai kritériumokat összefoglaló dokumentum.  

3.11. Szolgáltatások és Termékek: a szerződés értelmében a Vállalkozó által nyújtandó, a Műszaki 
leírásban részletesen meghatározott szolgáltatások és fejlesztési eredménytermékek. 

3.12. Vállalkozó: az érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Megrendelő az 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatra vonatkozó bírálati részszempontok alapján 
értékelt ajánlat szerint a Szerződést megköti. 

3.13. Vállalkozói díj: a Vállalkozónak a Szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei 
megfelelő teljesítésért fizetendő ellenérték. 
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4. TELJESÍTÉS, DOKUMENTÁCIÓ 

4.1. Teljesítési határidő: Vállalkozó az 1. számú Melléklet szerint feladatokat az ott 
meghatározott határidőig köteles teljesíteni. 

4.2. A teljesítés helye: az 1. számú mellékletben megjelölt felsőoktatási intézmények telephelyei, 
illetve elektronikus alapú termékek esetén a Megrendelő által megadott e-mail címek és 
webhelyek. 

4.3. A teljesítés tartalma 

4.3.1. A teljesítés magában foglalja az 1. számú mellékletben foglalt összes szolgáltatás teljes körű 
megvalósítását, az 1. számú mellékletnek megfelelő kritériumok szerint, a szerződés szerinti 
dokumentumok által igazoltan. 

4.3.2. A Felek a teljesítés során a lehető legteljesebb mértékben kötelesek együttműködni. Ennek 
keretében, ha valamely vállalkozói feladat elvégzéséhez valamely érintett közreműködése, 
vagy adatszolgáltatása szükséges, Megrendelő lehetőség szerint az erre vonatkozó kérelem 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles azt megadni. Amennyiben Megrendelő a 
teljesítés során észleli, hogy Vállalkozó a tevékenységét hibásan, vagy hiányosan végzi, a 
tudomásszerzéstől számítva 5 munkanapon belül írásban észrevételt tesz a Vállalkozónak, 
amelyre nézve Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles írásban reagálni. Vállalkozó 
észrevételi joga nem mentesíti őt a hiba, illetve hiányosság orvoslásának kötelezettsége alól. 
Amennyiben a kérdés összetettsége vagy bonyolultsága miatt a fenti határidők nem 
tarthatóak, Megrendelő, illetőleg a Vállalkozó még a fent jelölt határidők lejárta előtt köteles 
ezt jelezni a másik félnek, és a megfelelő időpontról közösen egyeznek meg. 

4.4. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységeinek elvégzését, a szerződésszerű teljesítést a 
szerződés végrehajtása során a kapcsolattartói, képviselői útján folyamatosan ellenőrizheti. 

4.5. Dokumentációk  

4.5.1. A teljesítés keretében átadandó dokumentumokat az 1. számú mellékletben 
meghatározottak szerint kell átadni.  

4.5.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az általa átadott dokumentumokat a 
Megrendelő által megjelölt felsőoktatási intézmények a jelen beszerzés céljához kötötten 
felhasználják, kizárólag oktatási-kutatás célból a képzésben résztvevő hallgatók részére 
továbbadják. Megrendelő, illetve az érintett felsőoktatási intézmények az oktatási anyagok 
előbbiekben meghatározottakon túli felhasználására nem jogosultak. 

5. ALVÁLLALKOZÓ 

5.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak olyan alvállalkozókat, 
közreműködőket alkalmaz, akik a feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő 
teljesítéséhez szükséges szakismerettel, illetve tapasztalattal rendelkeznek. Vállalkozó az 
alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna.  

5.2. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződés előzményeként lefolytatott 
közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi 
szerződés esetében a vállalkozónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, 
hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik (nemleges 
adóigazolás, illetve köztartozásmentesség). E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása 
esetén az Art. 172. § (17) bekezdése alapján az adózó kifizetésenként a kifizetés összegének 
20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 



 

5 
 

5.3. Vállalkozó a teljesítéshez a jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban az 
alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasságának igazolásához bemutatott szakembereket. 

5.4. A Vállalkozó köteles a teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

5.5. Ha a szerződéskötést követően, előre nem látható ok következtében beállott lényeges 
körülmény miatt, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy 
annak valamely része nem lenne teljesíthető az Ajánlatban megjelölt, alvállalkozókkal, vagy 
az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő szervezettel (személy), akkor a 
Megrendelő, a Vállalkozónak – az igénybevételt megelőzően legalább 5 munkanappal 
korábbi, a bevonni kívánt alvállalkozó adatait tartalmazó, írásbeli közlésére – szervezet, vagy 
személy alvállalkozói közreműködéséhez külön hozzájárulást adhat, ha a Vállalkozó az új 
alvállalkozóval együtt is megfelel a Kbt. szerinti eljárásban azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg. Az alvállalkozóra vonatkozó értesítési kötelezettség 
teljesítése, nem mentesíti Vállalkozót a felelőssége és a szerződésből folyó kötelezettségei 
alól. 

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1. Vállalkozót az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok teljeskörű ellátása esetén 
összesen …………..,-Ft+ÁFA, azaz Forint+ÁFA vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj 
Vállalkozót az 1. számú melléklet szerinti feladatok elvégzésének Megrendelő általi 
elfogadását követően illeti meg.  

6.2. Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban rögzített határidők 
szerint köteles a szolgáltatásokat teljesíteni. Megrendelő a szolgáltatások teljesítését követő 
5 munkanapon belül az esetleges kifogásait, észrevételeit írásban (email, telefax, postai út) 
jelzi a Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a teljesítéssel 
kapcsolatban, Vállalkozó köteles Megrendelő észrevételeinek, kifogásainak a Megrendelő 
által megállapított határidőben eleget tenni. Vállalkozó a jelen szerződés 6.1 pontja szerint, 
a teljesítési igazolás kiállítását követően, utólag jogosult számlát kiállítani, és azt Megrendelő 
részére megküldeni. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítési 
igazolás, melyben igazolásra kerül az 1. számú mellékletben foglaltak teljesítése.  

6.3. Fizetési mérföldkövek: 

ssz Fizetési mérföldkő Határidő Darabszám Egységár Nettó 
számlaérték 

1. 

Szakmai felkészítés 
biztosítása a részt vevő 
felsőoktatási 
intézmények érintett 
oktatói részére 

Szerződés 
hatálybalépését 
követő 60 nap 

18 fő   

2. 

Az oktatáshoz szükséges 
oktatási környezet 
(hallgatói laborok) 
kiépítése, beüzemelése 

Szerződés 
hatálybalépését 
követő 60 nap 

5 db   
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felsőoktatási 
intézményenként 

3. 

A hallgatói laborokhoz 
szükséges támogatás, 
üzemeltetői szolgáltatás 
biztosítása felsőoktatási 
intézményenként 

Hallgatói laborok 
kialakítását 
követő 1 év 

5 db   

4. 

Certifikált 
vizsgalehetőség 
biztosítása a részt vevő 
oktatók és hallgatók 
számára. 

Az egyedi 
megrendeléstől 
számított 15 
munkanap 

1 csomag 
(100 db)   

 

6.4. A teljesítési igazolást a Megrendelőt képviselő személy a teljesítés elfogadását követően 
állítja ki. A teljesítési igazolás kiállítása indokolatlanul nem tagadható meg. A teljesítés 
igazolására jogosult személy:  

Név: dr. Kópiás Bence 
Beosztás: elnökhelyettes 
Telefonszám: +36 (1) 795-2848 
e-mail: kopias.bence@kifu.gov.hu 

6.5. A számla kiállítására az arra irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. A számlákon 
szerepeltetni szükséges az ellátott tevékenységet, valamint a Megrendelővel egyeztetett 
módon a szükséges projektazonosítót és jelen szerződés megnevezését. 

6.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónál 
felmerülő valamennyi költséget és kiadást, ennek megfelelően a Vállalkozó semmilyen egyéb 
jogcímen további díjazásra, költségtérítésre nem támaszthat igényt a Megrendelővel 
szemben.  

6.7. Fizetési feltételek 

A vállalkozói díj kifizetése a Vállalkozó forint pénzforgalmi jelzőszámára történik - figyelembe 
véve a Ptk. 6:42-6:45. §-okban és a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a Kbt. 
135. § (1) bekezdésében meghatározottakat -, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. 
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a 
Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja 
meg a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 
30 napot. Vállalkozó számlát csak hiánytalan és hibátlan teljesítés esetén nyújthat be. 

6.8. A Vállalkozó a számlafizetési határidő elmulasztása esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi 
kamatra jogosult. Amennyiben a Vállalkozó hiányos vagy hibás számlát nyújt be, és ezért 
hiánypótlásra kell felhívni, úgy a hiánypótlás időtartama nem számít bele a késedelem 
időtartamába. 

6.9. A teljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele az alább felsorolt dokumentumok 
Megrendelőnél történő együttes bemutatása és megfelelősége. 

a) a Vállalkozó számlája egy eredeti és egy másolati példányban. 
A számlát forintban kell kiállítani. A számlának tartalmaznia kell az ÁFA összegét is. 
A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani.  

b) a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás egy másolati példánya. 
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A vállalkozói díj kifizetésére forintban kerül sor. 

6.10. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget 
és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét, ezért a Vállalkozó más jogcímen 
további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen 
jogcímen nem igényelheti. 

6.11. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.12. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli. 

7. BIZTOSÍTÉKOK 

7.1. A biztosíték a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelő részéről 
felmerülő esetleges követelések kielégítésére szolgálnak. 

7.2. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték a Szerződésben meghatározott feladatok 
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények ellentételezésére szolgál, mértéke a nettó 
vállalkozói díj 5%-a. A biztosítékot a Szerződés hatályba lépésének az időpontjában kell 
rendelkezésre bocsátani és a Szerződés teljesítéséig kell hatályban maradnia.  

7.3. A Vállalkozó amennyiben a biztosítékok köréből a bankgaranciát választja, a teljesítés 
biztosítása érdekében vállalja, hogy a fentieknek megfelelő, a Szerződés 3. sz. melléklete 
szerint kiállított, a Megrendelő által minden külön feltétel nélkül, azonnal igénybe-vehető 
bankgaranciát ad át a Megrendelőnek. 

7.4. A Megrendelő a Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a bankgarancia - amennyiben a Szerződés teljesítése vis maior bekövetkezése 
miatt ellehetetlenül, és ennek következtében megszűnik, amit a Felek írásban rögzítenek - a 
Vállalkozó által megszüntethető legyen. 

7.5. A Megállapodás hibás teljesítésével kapcsolatos bankgarancia a szerződéses feladatokhoz 
kapcsolódó teljesítésigazolás Megrendelői kiállítását követően a Vállalkozó jótállási 
kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítésével okozott károk és költségek, valamint a 
rendelkezésre állási követelmények megtérítésének biztosítékául is szolgál, mértéke a nettó 
vállalkozói díj 5 %-a. A hibás teljesítés miatti biztosítékot a szerződésben foglaltak 
szerződésszerű teljesítése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállási időszak 
végéig kell hatályban maradnia. A hibás teljesítés biztosítékául nyújtott bankgarancia a 
jótállási időszak végéig marad hatályban, amennyiben annak igénybevételére a Megrendelő 
addig nem kerített sort. 

7.6. Amennyiben a Vállalkozó a bankgaranciát az előírt tartalomban, az előírt módon, és 
időpontig nem küldi meg, vagy nem adja át, a Megrendelőnek jogában áll elállni a 
Szerződéstől. Elállás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre is jogosult. 

7.7. Bankgaranciákat a Szerződés pénznemében (HUF) kell kiállítani. 

7.8. A bankgarancia a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelő: 

a) a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó bank kötelezettségvállalásával kerül 
kiállításra, 

b) visszavonhatatlan, 
c) a bank kötelezettségvállalásai a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszonyra, 

továbbá a Vállalkozó ellenvetésére nincs tekintettel, 
d) feltétlenül és azonnal igénybe vehető, 
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e) a Megállapodáshoz mellékelt iratminta alkalmazásával kerül kiállításra. 

7.9. A bankgaranciát a Szerződés mellékletében meghatározott mintával megegyező 
tartalomban kell rendelkezésre bocsátani magyar nyelven. 

7.10. A bankgarancia biztosítékul szolgál a Megrendelő részéről felmerülő követelések 
kielégítésére. 

7.11. A bankgaranciát a Megrendelő, mint jogosult nevére kell kiállítani és a Megrendelő címére 
kell benyújtani. 

7.12. Megrendelő köteles az igénybevételt három banki nappal megelőzően a Vállalkozót az 
igénybevételről és annak okáról írásban tájékoztatni. 

7.13. Jelen pont szerinti biztosítékok érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés 13. 
pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség teljesítése alól. 

7.14. A Vállalkozó az általa választott, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti egyik biztosítéki formáról 
a másikra áttérhet, az új biztosítéknak azonban a Szerződés szerinti összegben és 
időtartamban rendelkezésre kell állnia. 

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK 

8.1.  A Vállalkozó által a Szerződés keretében kidolgozott valamennyi terven, 
dokumentumon, alkalmazáson, eredményterméken a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény szerint a Megrendelő teljes körű, időbeli és területi korlátozásoktól mentes, 
kizárólagos, határozatlan idejű, harmadik félre átruházható felhasználói jogot szerez. 

9. JOGUTÓDLÁS 

9.1. Minden, a Szerződésből származó jog- és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja a 
Megrendelő esetleges jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső 
átszervezés vagy átnevezés folytán a szerződéses pozícióját átveszik.  

9.2. A Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást 
elhatározó döntés meghozatalát, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezését követően 
haladéktalanul értesíteni.  

9.3. Jogutódlásra csak a Kbt. 139. § (1) bekezdése szerinti esetekben kerülhet sor. 

10. VIS MAIOR 

10.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, 
annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők, 
kellő körültekintés ellenére sem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető 
vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságra sem. Ilyen események lehetnek a 
következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, 
terrorcselekmény, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, járvány, bejelentett 
vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara 
által, amennyiben van ilyen. 

10.2. Ha a vis maior áll elő, az érintett félnek haladéktalanul értesíteni kell a másik felet írásban a 
kialakult helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik fél másképpen nem rendelkezik, 
folytatni kell a vis maior által nem érintett szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az 
ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel 
kell használnia a teljesítés érdekében. 

10.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 napot, a Felek jogosultak a Szerződést 
felmondani anélkül, hogy egymással szemben a Feleket kártérítési kötelezettség terhelné. 
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11. SZABADALMI ÉS LICENC JOGOK, JOGSZAVATOSSÁG 

11.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges 
szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában 
van, a Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását 
harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Amennyiben a Megrendelő 
Szerződés szerinti felhasználói jog szerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik 
személy joga akadályozza, Megrendelő jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével 
felhívni a tehermentesítésre, vagy amennyiben ezt Vállalkozó nem vállalja, a Megrendelő 
eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Vállalkozó költségére, illetve – amennyiben a 
fenti intézkedések nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga a rendszer 
használatát kizárja vagy akadályozza – a Szerződést felmondhatja vagy alkalmazhatja a 
lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben a lehetetlenülés jogkövetkezményét 
alkalmazza a Megrendelő, akkor a Szerződés 13.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre 
jogosult.  

11.2. A Vállalkozó félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, az Érintettek 
ellen a Szerződés Vállalkozó általi megsértése következtében szabadalom bitorlás vagy 
szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli 
egyezséggel lezárja, továbbá a Megrendelő oldalán keletkezett indokolt és igazolt 
költségeket megtéríti.  

11.3. A Vállalkozó – az általa teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a Szerződés tárgyával 
kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés 
kielégítését magára vállalja, attól a Megrendelőt mentesíti. 

11.4. A Vállalkozónak helyt kell állnia a Megrendelővel szemben harmadik fél által érvényesített 
minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta 
oltalmak alá eső jogok Vállalkozó általi megsértéséből származik a Megrendelő felhasználása 
folytán. 

12. SZAVATOSSÁG 

12.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa átadott dokumentumok, felhasznált eszközök és a 
nyújtott szolgáltatás a Műszaki leírásnak megfelel, továbbá jogtiszta (per-, teher- és 
igénymentes), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek annak 
jogszerű átadását lehetővé teszik.   

12.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében végzett feladatokat az 
általában elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az átadott 
tananyagok és a nyújtott szolgáltatás magas színvonalú, és jótállást vállal azért, hogy az 
megfelel a Szerződésben előírt követelményeknek. 

12.3. A Vállalkozó a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal a szerződés hibátlan teljesítéséért. A 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége a teljesítési igazolás kiállításának napjával kezdődik és 12 
hónapig tart. 

13. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során a 
Vállalkozó jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének a 
teljesítését elmulasztja. A Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles a Megrendelő részére 
megtéríteni mindazt a kárt, amely a Vállalkozónak felróható nem vagy nem szerződésszerű 
teljesítése miatt merült fel. 
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13.2. A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést 
a Megrendelő részére kötbért fizet. A kötbér alapja a vállalkozási díj nettó összege. 

13.3. A kötbér mértéke 

13.3.1. késedelmes teljesítés esetén 

minden késedelmesen eltelt nap után a kötbéralap díj 1%-a, de legfeljebb 15%-a. 

13.3.2. meghiúsulás esetén 

érdekmúlás, illetve 20 naptári napot meghaladó késedelem esetére a meghiúsulási kötbér 
mértéke a vállalkozási szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbérre 
Megrendelő a Szerződéstől való elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetén jogosult. 

13.4. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a 
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése 
- azon túl, hogy a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése esetén nem érvényesíthet 
szavatossági igényt - nem jelenti egyéb igényeinek elvesztését.  

13.5. Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a fizetendő kötbér jogcíméről és mértékéről, és a 
kötbért Vállalkozó köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Megrendelő 
részére kifizetni. 

13.6. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti 
a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor 
is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 

13.7. A kötbér esedékessé válik: 

13.7.1. késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által kitűzött 
póthatáridő lejártával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 

13.7.2. az elállási, illetve a felmondási határidő lejárati napjával, illetve a meghiúsulás, 
lehetetlenülés megállapításával. 

13.8. A Megrendelőnek jogában áll a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani: 

13.8.1. ha Vállalkozó nem teljesíti Szerződésben vállalt kötelezettségét, így különösen, ha nem 
teljesít a Megrendelő által kitűzött póthatáridő leteltét követő 20 napon belül.  

13.8.2. ha jogerős bírósági határozat alapján a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás, hivatalból törlési 
eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban vagy vele 
szemben a Kbt. szerinti kizáró ok bekövetkezik.  

13.8.3. a Vállalkozó egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, illetve az általa a 
Szerződés szerint nyújtott bármely biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása 
érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül. 

13.8.4. ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan 
számottevő késéssel képes teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés már nem áll 
érdekében, mert a késedelem a Szerződés ütemezett teljesítését ellehetetleníti. 

13.8.5. a Szerződés a Vállalkozónak felróható módon meghiúsul, 

13.8.6. ha a Vállalkozó a 20.7 pont szerinti együttműködési kötelezettségét megszegi, 
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13.8.7. ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

13.9. A Megrendelőnek jogában áll továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a 
Vállalkozó olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely a Szerződés teljesíthetőségét 
veszélyezteti. 

13.10. Szerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül még különösen: 

13.10.1. a késedelmes teljesítés következtében a késedelem időtartama miatt a kötbér eléri a 
maximális összeget, 

13.10.2. a Vállalkozó a Szerződés szerinti biztosítékokat határidőben nem bocsátja rendelkezésre, 
valamint az átadott biztosíték/ok az előírt határidőn belül érvényüket veszti/k, 

13.10.3. a Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét felróható módon megszegi. 

13.11. Az azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelő a felmondást írásban köteles indokolni, 
megjelölve azokat az okokat és körülményeket, amelyek részéről a Szerződés felmondásához 
vezettek. 

13.12. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 

13.12.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

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

13.13. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

13.14. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek 
Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. 

13.15. A Vállalkozónak jogában áll a Szerződést felmondani, ha Megrendelő fizetési kötelezettségeit 
a Szerződésben megjelölt fizetési határidőket meghaladó 60 napon túl nem teljesíti. 

13.16. A Vállalkozó és a Megrendelő a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt legalább 
10 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó 
körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. 

13.17. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni. 

14. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉSEK 

14.1. A teljesítés során a Vállalkozó köteles folyamatosan együttműködni a Megrendelővel, a 
projektek megvalósításában közreműködő más Vállalkozókkal, köteles a szükséges 
egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni. 
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A Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, a legjobb szakmai tudása szerint, a rá 
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva köteles 
eljárni. Vállalkozó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

14.2. A Szerződéssel kapcsolatban a Vállalkozó és a Megrendelő között folytatott levelezésnek, 
értesítésnek írásban kell történnie, mely abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az 
alábbi módszerek bármelyikével kézbesítik és a címzett azt átvette: 

- személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a kijelölt képviselő számára, 
- ajánlott levél, 
- telefax vagy elektronikus levél, ha a fogadó fél azt visszaigazolja, vagy a küldő fél azt 

megismétli a fenti módok bármelyikén. 

14.3. Felek kijelentik, hogy a tevékenységgel kapcsolatban az együttműködési kötelezettségeiknek 
eleget tesznek, a hibátlan teljesítéséhez szükséges valamennyi információt egymás 
rendelkezésére bocsátják. 

14.4. Mindkét Fél jogosult arra, hogy a megjelölt kapcsolattartó személy helyére bármikor új 
személyeket jelöljön ki, a Szerződés formális módosítása nélkül, egyoldalúan. Felek 
szerződéses kapcsolattartóik útján haladéktalanul, írásban kötelesek értesíteni egymást az 
ilyen változásról. A szerződéses kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás esetén 
a másik Fél a változás megfelelő igazolását kérheti. 

14.5. Kapcsolattartásra feljogosított személyek: 

a) Megrendelő részéről:  
Név: Debreczeni Szabolcs 
Beosztás: projektvezető 
Telefonszám: +36 70 429 0193 
Fax: +36 1 795 0036 
e-mail: debreczeni.szabolcs@kifu.gov.hu 

b) Vállalkozó részéről: 
Név:  
Telefonszám:  
e-mail: 

15. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE 

15.1. A Megrendelő és a Vállalkozó arra törekszik, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal 
kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezze, 
peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján. 

15.2. Ha a Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 30 napon belül nem tudják békés 
úton megoldani szerződéses vitájukat, amely a Szerződéssel kapcsolatban alakult ki, úgy erre 
a jogvitára - ideértve a Szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével 
kapcsolatos jogvitákra a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. Nem köti a feleket a 30 napos határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás 
sikeres kimenetelét kétségessé tenné, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy a vita békés úton nem rendezhető. 

16. A SZERZŐDÉS NYELVE 

16.1. A Szerződés magyar nyelven készült. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott 
anyagnak, levelezésnek és más dokumentumoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar 
nyelven kell készülnie. 
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17. ALKALMAZANDÓ JOG 

17.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó, a Szerződésben 
nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás, az ajánlat, a Megrendelő szabályzatai 
valamint a Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 

18. BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA 

18.1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott (vagy birtokukba került) minden olyan 
nyilvánosan nem hozzáférhető, illetve nem közérdekű adatot, tényt, dokumentumot és 
valamennyi, az Érintettek működését érintő információt, üzleti titkot (különösen azokat, 
amelyeket bármelyik fél „Bizalmas” felirattal látott el) Bizalmas Információnak tekintenek. 

18.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses kapcsolat során tudomásukra 
jutott bármely Bizalmas Információt, adatot, illetve dokumentumokat üzleti titokként 
kezelnek, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák. E titoktartási kötelezettség 
kiterjed a Vállalkozóval és a Megrendelővel munkavállalói és munkavégzésre irányuló egyéb 
vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyekre is. A Bizalmas Információk részbeni vagy 
teljes másolása tilos, kivéve, ha az nélkülözhetetlen a Szerződés teljesítéséhez.  

18.3. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a Szerződés teljesítése során 
tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, 
dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok 
megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen: 

- gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, alvállalkozóik, illetve mindazok, akik a 
Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az 
adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek 
hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására, 

- szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, alvállalkozójuk, egyéb segítőjük, akik 
munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, 
információkhoz, dokumentumokhoz hozzájutnak, vagy hozzá kell, hogy jussanak, avagy 
egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a 
Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet 
megfelelően biztosítják. 

Ezen rendelkezéseknek a Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói, illetve egyéb 
közreműködők részére történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalból származó hátrányok elhárításához szükséges költségek, - az esetleges 
titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Vállalkozót terhelik kivéve, ha bizonyítja, hogy a 
titok megőrzése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

18.4. A jelen pontban rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a Bizalmas Információkra a 
következő esetekben: 

- a Bizalmas Információkat az átvevő már a közlés időpontjában ismeri; 
- az anyagot az átvevő saját maga önállóan hozta létre és az nem a közlő fél által 

rendelkezésre bocsátott Bizalmas Információkból származik, illetve nem kapcsolódik a 
közlő fél valamely ás információjához; 

- az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az 
ilyen ismertség vagy nyilvánosság a Bizalmas Információknak az átvevő részéről történő 
jogosulatlan kiadásából származik; 
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- a Bizalmas Információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik féltől az 
információ felhasználására vonatkozó korlátozás hiányában jutnak el az átvevőhöz; vagy 

- annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más 
hatósági eljárás megköveteli. 

- A titoktartási kötelezettség Szerződés megszűnése után a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott ideig, de legalább öt évig áll fenn. 

18.5. A Felek tudomásul veszik, amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, 
illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, kötelesek az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint eljárni. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, 
szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi.  

18.6. Vállalkozó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendeleten, és az Állami Számvevőszék 2011. évi LXVI. törvényen alapuló, valamint az uniós 
támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző szervek Szerződéssel összefüggő 
ellenőrzési jogosultságát.  

18.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a részéről a Szerződés teljesítésében közreműködő személyek 
Szerződés 4. sz. melléklete szerinti titoktartási nyilatkozatát köteles csatolni a szerződéshez. 

18.8. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási 
kötelezettségük megszegéséből származik. 

19. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

19.1. A szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Megrendelő és a Vállalkozó 
egyetértésével történhet a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint. 

20. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

20.1. Ha a Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek, vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. 
Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, 
feltéve, hogy a felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. 

20.2. A Projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a 
Megrendelő köteles teljes körűen átadni a Vállalkozó részére. 

20.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató és annak nevében eljáró más Érintett 
képviselői, valamint az erre külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a Projekt 
megvalósításához igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását 2027. december 
31-ig bármikor ellenőrizni, ideértve a Projekt helyszínén végzett ellenőrzéseket is, melyet 
Vállalkozó tűrni köteles. Vállalkozó továbbá a Szerződésben vállalt kötelezettségei 
teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés 
és a monitoring során az e pontban meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére 
köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges 
tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges 
felvilágosítást megadni. 

20.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla szerinti összeg a nettó módon 
számított, 200.000 Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot meghaladja, a Megrendelő kifizetést 
csak akkor teljesít részére, ha bemutat, átad vagy megküld a Megrendelőnek a nevére 
kiállított, a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek 
minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban. A Vállalkozó a Szerződés szerint igénybevett alvállalkozónak a 
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teljesítésért akkor fizethet – visszatartási kötelezettség nélkül -, ha az alvállalkozó eleget tesz 
az előző mondatban a Vállalkozó számára előírt kötelezettségnek, azaz 
köztartozásmentességét a Vállalkozónak igazolja. Amennyiben az alvállalkozó együttes 
adóigazolása köztartozást mutat, a Vállalkozó a köztartozás összegének erejéig a kifizetést 
visszatartja.  

20.5. Abban az esetben, ha a kifizetés időpontjában 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek 
minősülő együttes adóigazolás nem áll a Közreműködő Szervezet rendelkezésére, illetve a 
Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a Közreműködő 
Szervezet kifizetést csak akkor teljesít, ha a köztartozásmentességét a Vállalkozó az előbbiek 
szerinti együttes adóigazolással igazolja, vagy a Vállalkozó neve már bekerült a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ezt a szabályt értelemszerűen alkalmazni kell az 
alvállalkozói kifizetésekre.  

20.6. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti 
Megrendelőt. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés megkötésével egyidejűleg 
a Megrendelő rendelkezésre bocsátani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
55. §-ában megjelölt adatokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a 
Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján 
a Szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. 

20.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. § 
(1a) és (2) bekezdése alapján tűrnie kell a Szerződéshez kapcsolódó ellenőrzést az arra 
jogosult szerv részéről, és együtt is kell működnie az ellenőrzést végzővel.  

20.8. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó sajtónyilvános 
eseményen vesz részt, sajtó részére nyilatkozatot, egyéb tájékoztatást ad, köteles rögzíteni, 
hogy a szóban forgó feladatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint 
Megrendelő részére végezte, a Vállalkozó a Megrendelő megjelölése nélkül nem jogosult a 
sajtónyilvános fellépésre. 

20.9. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

20.10. A Szerződés értelmezése szempontjából a Szerződés törzsszövege az irányadó a mellékletek 
tartalmához képest.  

20.11. A Szerződésben hivatkozott, illetőleg a Felek akaratával a Szerződés mellékletévé tett 
dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és 
eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából - az alábbiakban rögzített kivétellel 
- a fenti listában előbb álló dokumentum tartalma az irányadó a listában hátrább álló 
dokumentumhoz képest. Amennyiben a Közbeszerzési Dokumentum és a Vállalkozó ajánlata 
között eltérés van, akkor a Megrendelő számára kedvezőbb rendelkezést kell figyelembe 
venni. 

20.12. A Szerződés 4 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyekből 2 példány a 
Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illet.  

20.13. Felek a szerződést átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, teljes akarategységben írták alá. 
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21. MELLÉKLETEK 

A jelen pontban felsorolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
3. számú melléklet: Bankgarancia nyilatkozat minták 
4. számú melléklet: Titoktartási Nyilatkozat 

 
 
Budapest, 201……………………………………… Budapest, 201……………………………………… 
 

 
 

________________________ 
Szijártó Zoltán  

elnök 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség  
Megrendelő 

 
 

______________________________ 
 
 
 

Vállalkozó 

  
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

dr. Lantos Ottó gazdasági vezető 
 
________________________ 

Szerkesztette: 
dr. Czeglédi Éva  
 
________________________ 
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1. számú melléklet 

Műszaki leírás 
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2. számú melléklet 

 
A Vállalkozó ajánlata 
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3. számú melléklet 

 
 

Bankgarancia nyilatkozat minták 
 
 
 

  



 

20 
 

(minta-teljesítés elmaradásával kapcsolatos) 
(bank fejléce) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BANKGARANCIA NYILATKOZAT 
Bankgarancia száma:………………. 

Címzett:   
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
B u d a p e s t 
Csalogány u. 9-11. 
1027 
(a továbbiakban: Kedvezményezett) 
 
Kibocsátó: 
………………………………………………………. Bank Nyrt./Zrt. 
Székhelye: ……………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám: …………………………………………………. 
Nyilvántartó bíróság: ……………………………………………. 
(a továbbiakban: Bank) 
 
Megbízó: 
Cégnév:………………………………………………………………. 
Székhely: ……………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám: ……………………………………………….. 
Nyilvántartó bíróság: ………………………………………….. 
(a továbbiakban: Megbízó) 
 
Tisztelt Kedvezményezett! 
 
Értesültünk arról, hogy a ………………………………………… (cégnév), (székhely: …………………………………….) 
– továbbiakban: Megbízó –  
, „…………………………” tárgyú, a Kedvezményezett, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lebonyolított, …………….. eljárásban 
megnevezett nyertesként 201   ……….. hó …… napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: 
Vállalkozási Szerződés) kötött Megbízóval a …….projekt ………. feladatainak az ellátására. 
A Vállalkozási Szerződés …… pontjában foglaltak szerint Megbízónak a Vállalkozási Szerződés 
megkötésének időpontjában a Vállalkozási Szerződés ….. pontjának szabályai szerinti összegben és 
időtartamra teljesítés elmaradásával kapcsolatos bankgaranciát kell megnyitnia és átadnia 
Kedvezményezettnek. 
1. A fentiekre tekintettel a Megbízó megbízása alapján a Bank – visszavonhatatlan és feltételek 
nélküli, azonnal igénybe vehető kötelezettséget (a továbbiakban: Garancia) vállal ezennel legfeljebb 

…………………………………………. HUF (számmal), 
azaz ……………………………………………. forint (betűvel) 

összeg (a továbbiakban: Garancia Összeg) kifizetésére a Kedvezményezett javára, az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül, a Megbízót a fent megnevezett Vállalkozási Szerződés alapján terhelő 
kötelezettségekkel kapcsolatban, tekintet nélkül a Megbízó ellenvetésére, valamint a Megbízó és a 
Kedvezményezett közötti jogviszonyra. 
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első, cégszerűen aláírt, magyar nyelvű, eredeti 
példányú, a fenti garancia számra hivatkozó, pénzfizetésre irányuló írásbeli felszólítása (a 
továbbiakban: Lehívás) alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb 
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a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 
3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy  

a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó  
aa) nem teljesítette, vagy 
ab) késedelmesen teljesítette 
 a Vállalkozási Szerződés szerinti kötelezettségeit; 

b) a Lehívásban a jelen bankgarancia számának megjelölésével hivatkoznak a jelen Garanciára; 
c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatják a Bank fent megjelölt 

címére és 
d) a Lehívást cégszerűen aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a 

Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította 
da) alapító okiratának 6o napnál nem régebbi hiteles másolatával és 

            db) aláírási címpéldánnyal, vagy 
            dc) számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenettel történő igazolásával. 
3. A Bank jelen Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden egyes, a jelen Garancia 
alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 
4. A Garancia sem részben, sem egészben nem átruházható és nem engedményezhető. A Bank a 
Garancia alapján kizárólag a Kedvezményezett Lehívása alapján, és csak és kizárólag a 
Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit 
kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. 
5. A Garancia 201… év …………………… hó ….. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés 
nélkül hatályát veszti 201... év … hó …. napján, a bank üzletzárásakor (a továbbiakban: Lejárati 
Időpont), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát vissza juttatták-e a Bankhoz vagy sem. 
A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívás alapján a Bank nem teljesít fizetést. 
A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére 
(Bank címe:) érkező igénybejelentést nem fogadja el. 
A jelen garanciavállaló nyilatkozat egy eredeti példányban készült. 
 
Kelt: …………….., ………. év …………………. hó …… napján. 
 
Tisztelettel: 
 
…………………………………………… Bank Nyrt./Zrt. 
                          (cégszerű aláírás) 
 
Értesítési cím: 
Telefon: 
Telefax: 

 
(minta hibás teljesítési) 

(bank fejléce) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT 
Bankgarancia száma:………………. 

Címzett:   
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
 
B u d a p e s t 
Csalogány u. 9-11. 
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1027 
 
(a továbbiakban: Kedvezményezett) 
 
Kibocsátó: 
………………………………………………………. Bank Nyrt./Zrt. 
Székhelye: ……………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám: …………………………………………………. 
Nyilvántartó bíróság: ……………………………………………. 
(a továbbiakban: Bank) 
 
Megbízó: 
Cégnév:………………………………………………………………. 
Székhely: ……………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám: ……………………………………………….. 
Nyilvántartó bíróság: ………………………………………….. 
(a továbbiakban: Megbízó) 
 
Tisztelt Kedvezményezett! 
 
Értesültünk arról, hogy a ………………………………………… (cégnév), (székhely: …………………………………….) 
– továbbiakban: Megbízó –  
 „……………………..” tárgyú, a Kedvezményezett, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lebonyolított, ……….. eljárásban megnevezett 
nyerteseként 201...  …… hó …… napján szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött Megbízóval a 
…. projekt …..…. feladatainak az ellátására. 
A megkötött Szerződés ……  pontjában foglaltak szerint Megbízónak a Szerződés szerinti jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában a jótállási időszak teljes időtartamára a Szerződés …… 
pontjának szabályai szerinti összegben hibás teljesítési bankgaranciát kell megnyitnia és átadnia 
Kedvezményezettnek. 
1. A fentiekre tekintettel a Megbízó megbízása alapján a Bank – visszavonhatatlan és feltételek 
nélküli, azonnal igénybe vehető kötelezettséget (a továbbiakban: Garancia) vállal ezennel legfeljebb 
…………………………………………. HUF (számmal), 
azaz ……………………………………………. forint (betűvel) 
 
összeg (a továbbiakban: Garancia Összeg) kifizetésére a Kedvezményezett javára, az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül, a Megbízót a fent megnevezett Szerződés alapján terhelő kötelezettségekkel 
kapcsolatban, tekintet nélkül a Megbízó ellenvetésére, valamint a Megbízó és a Kedvezményezett 
közötti jogviszonyra. 
 
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első, cégszerűen aláírt, pénzfizetésre irányuló 
írásbeli felszólítása (a továbbiakban: Lehívás) alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, 
de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás 
kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy  

a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó nem megfelelően (hibásan) 
teljesítette a Szerződés szerinti kötelezettségeit; 

b) a Lehívásban a jelen bankgarancia számának megjelölésével hivatkoznak a jelen Garanciára; 
c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatják a Bank fent megjelölt 

címére és 
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d) a Lehívást cégszerűen aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a 
Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította 

da) alapító okiratának 6o napnál nem régebbi hiteles másolatával és 
            db) aláírási címpéldánnyal, vagy 
            dc) számlavezető bankjának megfelelő igazolásával. 
 
3. A Bank jelen Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden egyes, a jelen Garancia 
alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 
4.A Garancia sem részben, sem egészben nem átruházható és nem engedményezhető. A Bank a 
Garancia alapján kizárólag a Kedvezményezett Lehívása alapján, és csak és kizárólag a 
Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit 
kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. 
 
5. A Garancia 201… év …………………… hó ….. napján lép hatályba. A Garancia minden további 
értesítés nélkül hatályát veszti 201... év … hó …. napján, budapesti idő szerint 24.00 órakor (a 
továbbiakban: Lejárati Időpont), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát vissza 
juttatták-e a Bankhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívás alapján a Bank 
nem teljesít fizetést. 
 
Kelt: …………….., ………. év …………………. hó …… napján. 
Tisztelettel: 

…………………………………………… Bank Nyrt./Zrt. 
 
……………………………………………………………. 

                              (cégszerű aláírás) 
Értesítési cím:    
Telefon,  
Telefax: 

  



 

24 
 

4. számú melléklet 
 

Titoktartási nyilatkozat 
 
1. Alulírott (név, lakcím, beosztás vagy munkakör, munkáltató cégneve, székhelye)   
 
……………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………….  
 
tudomásul veszem, hogy a „Kommunikációs stratégia és arculat kidolgozása” tárgyú vállalkozási 
szerződés 1. számú mellékletéhez (a továbbiakban: szerződés) kapcsolódó feladataim ellátása során 
a tudomásomra jutott, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által bizalmasnak 
tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem 
teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.   
 
2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem 
készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem 
készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem 
alkalmazok. 
 
3.  Kijelentem, hogy az 1. pont szerinti munkáltatóm a szerződés IX. fejezetét velem 
megismertette, az abban foglaltakat megértettem, és tudomásul vettem. 
 
4.  Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom 
megszűnése, stb.) a KIFÜ-nek vagy rendelkezése szerint a munkáltatónak köteles vagyok átadni. 
 
5. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
ideig, de legalább öt évig terhel. 
 
6. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt a KIFÜ vagy a 
munkáltatóm kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthet velem szemben. 
 
Kelt:…………………………, 201…. …………………. 

 ……………………………………… 
 (név, aláírás) 
Készült: … példányban  
Terjedelem: 1 oldal 
Kapja: Irattár 
 
 
 


