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képviseli: Biszak Sándor ügyvezető 
adószáma: 12257003-2-43 
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mint Jogtulajdonos (továbbiakban: Jogtulajdonos), együttesen Felek (továbbiakban: Felek 
vagy Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Szerződő Felek megállapítják, hogy Felhasználó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján „Az Arcamim Digitális 
Tudományt ár adatbázishoz való hozzáférés biztosítása” tárgyban hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le az 1. pontban meghatározott tárgyú szerződés 
megkötése céljából (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Az eljárás nyertese
Jogtulajdonos, mint ajánlattevő lett.

Felek a jelen szerződést a Közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a 
Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerződés 
elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen 
szerződés mellékletét képezik-e.

A közbeszerzési dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendőek, és 
alkalmazandók, különös tekintettel az alábbiakra:

- tárgyalási j egyzőkönyv(ek);

kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);

ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok

Jogtulajdonos ajánlata;

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás,
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értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a fenti felsorolás szerinti 
sorrendnek megfelelő.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben Jogtulajdonos licenc szerződést 
kíván alkalmazni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, úgy a licenc szerződése 
kizárólag annyiban képezi a Felek közti megállapodás tárgyát, amennyiben az nem ellentétes 
a jelen szerződés bármely rendelkezésével, továbbá a Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően kijelentik, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelen 
szerződésben foglaltakra, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra, valamint adott 
esetben Jogtulajdonos licenc szerződésében foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a 
Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen szerződés tárgya szerinti 
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen 
alkalmazott szokás.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A jelen szerződés tárgya felhasználási jog biztosítása a jelen szerződésben 
meghatározott felhasználási módok tekintetében, a jelen szerződésben meghatározott 
terjedelemben a közbeszerzési dokumentumokban rögzített Arcanum Digitális 
Tudománytár adatbázis (a továbbiakban: adatbázis vagy Arcanum adatbázis) teljes 
tartalmához felhasználási díj ellenében a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott 152 intézmény (a továbbiakban: Jogosult felhasználók) számára. Az 
adatbázissal szemben támasztott részletes követelményeket a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. Felhasználó az intézmények számát 200 darabra 
maximalizálhatja a szerződés teljesítése során.

1.2. A jelen szerződés értelmében a Jogosult felhasználók jogosultak az Arcanum adatbázis 
teljes tartalmához a jelen szerződés időtartama alatt a Felhasználó által megadott IP 
címekről hozzáférni.

II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE

11.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítés helye Felhasználó székhelye, valamint 
a Jogosult felhasználók székhelyei, telephelyei.

11.2. A jelen szerződés annak mindkét fél részéről történő aláírása napján jön létre és lép 
hatályba, es az abban foglaltak teljesítéséig, illetve az ellenszolgáltatás maradéktalan 
kiegyenlítéséig tartó határozott időtartamra szól.

11.3. Jogtulajdonos az 1.1. pont szerinti felhasználási jogot a jelen szerződés aláírását követő 
2 munkanapon belül köteles biztosítani 2018. december 31. napjáig megszakítás nélkül, 
valamennyi Jogosult felhasználó számára, valamennyi érintett IP cím tekintetében.

11.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt rendes 
felmondással nem szüntethető meg, kivéve a II.6. pont szerinti esetet. Jelen szerződés a 
másik félhez intézett azonnali hatályú felmondás útján szüntethető meg, amennyiben a 
másik fél jelen szerződés alapján fennálló lényeges kötelezettségét szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. Ilyen súlyos szerződésszegésnek 
minősül különösen, ha:
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Felek valamelyike ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indult, 
egyébként fizetésképtelenné vált, vagy egyéb hasonló jogutód nélküli megszűnést 
eredményező el járás indul, kivéve jogszabály ettől eltérően rendelkezik;

Jogtulajdonos a IT.3. pontban rögzített határidő tekintetében 15 naptári napot 
meghaladóan késedelembe esik;

Jogtulajdonos olyan jelen szerződésbe vagy jogszabályba ütköző magatartást 
tanúsít, amely súlyosan sérti vagy veszélyezteti a szerződésszerű teljesítést.

11.5. Felhasználó a Kbt. 79. § (4) bekezdésében meghatározott esetben jogosult a jelen
szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot
nem állítható helyre, a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.6. Felhasználó a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti esetekben jogosult, a Kbt. 143. § (2) 
bekezdése esetén köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint — a jelen szerződéstől elállni.

11.7. Felhasználó a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen
szerződést felmondani, ha Jogtulajdonosban közvetlenül vagy közvetetten 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, vagy ha Jogtulajdonos 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.

11.8. A jelen szerződés Jogtulajdonos részéről történő jogellenes megszüntetése esetén 
Jogtulajdonos a már teljesített felhasználói díjat Felhasználónak a teljesítés 
időtartamának azon részére, amely rész tekintetében nem biztosítja a hozzáférést, egy 
naptári napra lebontva, arányosan köteles visszafizetni.

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

III. 1. Felhasználó jogosult a jelen szerződés tárgyát képező adatbázis tartalmának jelen 
szerződésbe, valamint annak mellékleteibe foglaltak szerinti felhasználására.

111.2. Felhasználó köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben minden olyan 
lényeges információt Jogtulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely információk a 
szerződésszerű teljesítéshez elegendők és szükségesek.

111.3. Felhasználó köteles a jelen szerződés IV. 1. pontjában rögzített felhasználási díj 
összegét szerződésszerű teljesítés esetén Jogtulajdonos részére határidőben 
megfizetni.

111.4. Jelen szerződés alapján a Jogosult Felhasználókat a jelen szerződés IV. pontjában 
rögzítettek figyelembevétele mellett az alábbi jogosultságok illetik meg:

a jelen szerződés tárgyát képező adatbázis tartalmának online módon és 
alkalombeli korlátozás nélküli hozzáférés a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott IP-alapú azonosítás alapján;

Felhasználó a harmadik személyek által történő, jogszerűtlen további 
felhasználással szemben jogosult fellépni. Az észlelt jogsértésekről Felhasználó a 
tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja Jogtulajdonost.
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111.5. Felhasználó és a Jogosult felhasználók a megszerzett felhasználási jogokat csak jelen 
szerződés céljának megfelelően, a Jogtulajdonos és a szerzők jogainak és jogos 
érdekeinek sérelme nélkül gyakorolhatják.

111.6. Jogtulajdonos jogai és kötelezettségei

111.6.1. Jogtulajdonos köteles a Felhasználó céljával összhangban, a lehető 
legmagasabb színvonalon teljesíteni, és a hozzáférést a jelen szerződésben 
rögzítettek szerint folyamatosan biztosítani.

111.6.2. Jogtulajdonos a jelen szerződés tárgyát képező Arcanum adatbázis 
tekintetében szavatolja, hogy az teljes mértekben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott követelményeknek.

IIÍ.6.3. Jogtulajdonos köteles külön díjazás felszámítása nélkül mindazon tevékenység 
ellátására, szolgáltatás nyújtására, amely tevékenység ellátását, szolgáltatás 
nyújtását a közbeszerzési dokumentumok kifejezetten nem említenek, azonban 
az(ok) - a jelen szerződés tárgya szerinti szakmai szokások 
figyelembevételével — a felhasználás szerződésszerű biztosítása érdekében 
szükségesek.

111.6.4. Jogtulajdonos a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Felhasználó 
számára megismerhetővé tenni, valamint a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről Felhasználót haladéktalanul értesíteni.

111.6.5. Jogtulajdonos alvállalkozót és egyéb szervezetet kizárólag a Kbt. 138. § (1) és 
(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével jogosult és köteles igénybe 
venni.

111.6.6. Jogtulajdonost kártérítési kötelezettség terheli Felhasználó jelen szerződésből 
fakadó jogainak gyakorlása során érdekkörében - harmadik személy szellemi 
alkotásához fűződő jogának sérelméből adódóan - felmerülő veszteségért, 
kárért, költségért, kiadásért stb. Ilyen, vagy hasonló igény felmerülése esetén a 
Felhasználót kárenyhítési kötelezettség terheli, így haladéktalanul köteles 
értesíteni a Jogtulajdonost, és tőle elvárhatóan együttműködni vele az 
esetleges károk, költségek, veszteségek, kiadások stb. mérséklése érdekében. 
Ezen kötelezettség jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.

111.6.7. Jogtulajdonos köteles technikai support keretében folyamatos informatikai 
szolgáltatást biztosítani az Arcanum adatbázishoz való hozzáférés megszakítás 
nélküli biztosítása érdekében a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt.

IV. FELHASZNÁLÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

IV. 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Jogtulajdonos szerződésszerű teljesítés esetén 
nettó 176.000.000,- Ft + Áfa, azaz nettó egyszázhetvenhatmillió forint + Áfa összegű 
felhasználói díjra jogosult.

IV.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt az 
Áfa törvényben - különösen az Áfa mértéke tekintetben — változás következik be, 
úgy a számlázás a mindenkor hatályos Áfa mértékének figyelembevételével történik 
a nettó felhasználói díj változatlanul hagyása mellett.
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IV.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a IV. 1. pont szerinti felhasználói díj a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi díjat, költséget stb. magába 
foglal, melyre tekintettel Jogtulajdonos ezen összegen felül semmilyen fizetési igényt 
Felhasználóval szemben nem érvényesíthet.

IV.4. A jelen szerződés keretében egy darab részszámla és egy darab végszámla nyújtható 
be. A számla kiegyenlítésére a szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) 
és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésekben, továbbá az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra figyelemmel 
átutalással kerül sor. Felhasználó előleget nem biztosít. Jogtulajdonos az első 
részszámla (a teljes nettó felhasználói díj 50 %-a) benyújtására a szerződés aláírását 
követő 30 naptári napon belül jogosult. Jogtulajdonos a végszámla benyújtására 
2018. január 31. napjáig jogosult.

IV.5. Jogtulajdonos a Kbt. 136 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel 
kijelenti, hogy nem fizet illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Jogtulajdonos adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

IV.6. A felhasználói díj IV.6. pontja szerinti határidőben történő meg nem fizetése esetén 
Jogtulajdonos jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot 
érvényesíteni.

V. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK, SZAVATOSSÁG

V.l. Amennyiben Jogtulajdonos a saját érdekkörében felmerülő körülményre figyelemmel 
előre láthatóan nem tudja a jelen szerződés szerinti hozzáférést határidőben biztosítani, 
úgy köteles ezen körülményt Felhasználóval haladéktalanul, írásban ismertetni. Jelen 
pont szerinti tájékoztatási kötelezettség nem érinti Felhasználó azon jogát, hogy az V.2. 
pont szerinti kötbérigényét érvényesítse.

V.2. Amennyiben Jogtulajdonos olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, és 
késedelmét a szerződésszegésből eredő károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 
6:142. §) nem menti ki, késedelem esetére kikötött kötbért köteles Felhasználó részére 
fizetni, melynek alapja és mértéke a teljes nettó felhasználói díj 1 %-a / naptári nap. A 
késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó 
felhasználói díj 15 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér 
szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. 
A jelen pont szerinti késedelem esetére kikötött kötbér fizetése nem mentesíti 
Jogtulajdonost a teljesítés alól.

V.3. Amennyiben Jogtulajdonos olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, és hibás 
teljesítését a szerződésszegésből eredő károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 
6:142. §) nem menti ki, hibás teljesítés miatti kötbért köteles Felhasználó részére fizetni, 
melynek alapja és mértéke a hibás teljesítéssel érintett időszakra eső nettó felhasználói 
díj 15 %-a. Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben a hozzáférés kettőnél több Jogosult 
felhasználó tekintetében 2 órát meghaladóan nem biztosított. A hibás teljesítés miatti 
kötbér összege a teljes teljesítési időszak, a teljes nettó felhasználói díj, valamint a 2 
órát meghaladó hozzáférés-kiesés alapulvételével, egy órára lebontva, arányosan kerül 
meghatározásra azzal, hogy minden hozzáférés-kieséssel megkezdett óra egész órának
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számít. A hibás teljesítés miatti kötbér összege nem haladhatja meg mindösszesen a 
teljes nettó felhasználói díj 15 %-ának megfelelő összeget. A jelen pont szerinti hibás 
teljesítés miatti kötbér fizetése nem mentesíti Jogtulajdonost a teljesítés alól.

V.4. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Jogtulajdonos felelős
meghiúsul, és a szerződésszegését Jogtulajdonos a szerződésszegésből eredő károkért 
való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, teljesítés elmaradása 
esetére kikötött kötbért köteles Felhasználó részére fizetni, melynek alapja és mértéke a
meghiúsulással érintett időszakra eső, - a II.8. pont szerint visszajáró díjon felül - a
meghiúsulással érintett időszakra eső nettó felhasználói díj 30 %-a.

VT. SZERZŐI JOGOK

VI. 1. Jogtulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Arcanum
adatbázis valamennyi szerzői jogi művet tartalmazó eleme jogtiszta, azzal
összefüggésben harmadik személynek nincs olyan joga, amely Felhasználó 
felhasználási jogát akadályozná vagy korlátozná.

VI.2. Jogtulajdonos a jelen szerződés tárgya tekintetében valamennyi szerzői mü 
vonatkozásában a Jogosult felhasználóknak Magyarország területére korlátozott területi 
hatályú, nem kizárólagos, folyamatos, a teljesítés időtartamára szóló, harmadik személy 
részére át nem engedhető felhasználási jogot biztosít adatbázisban való keresés, az 
abban található szövegek megjelenítésére, nyomtatására, a nyomtatott szöveg 
többszörözésére, terjesztésére, valamint az egyes szövegek arciválására, nyilvános 
előadására oktatási, kutatási, nonprofit célból. Felek szerzői mű alatt az Szjt 1. §-a 
alapján az Arcanum adatbázist, valamint annak egyes részeit értik.

VI.3. A Felhasználó nem jogosult:

lerövidíteni, módosítani, vagy bármiféle származtatott munkát készíteni az egyes 
szerzői művek tartalma alapján,

a szerzők személyéhez fűződő jogait egyéb módon megsérteni,

eltüntetni, lefedni, vagy módosítani a szerzői jogokra vonatkozó felhívást, vagy 
bármilyen más jogi nyilatkozatot, amely az egyes szerzői művekben szerepel.

VII. TITOKTARTÁS

VII.l. Jogtulajdonos, továbbá — adott esetben - az általa igénybe vett alvállalkozó, 
közreműködő köteles a teljesítés során tudomására jutott valamennyi információt, tényt, 
adatot, körülményt üzleti titokként kezelni, és azokat, valamint Felhasználóra, illetve a 
tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen 
túlmenően sem közölhet Jogtulajdonos illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot, 
információt, körülményt, amely a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben jutott 
tudomására, ide nem értve a VII.2. pontban foglaltakat. Jogtulajdonos jelen pont szerinti 
titoktartási kötelezettsége alóli felmentés kizárólag írásban érvényes.

VII.2. Jogtulajdonos a jelen szerződés alapján tudomására jutott információkat kizárólag saját 
működése körében használhatja fel, valamint olyan módon adhatja tovább, hogy ezzel 
összefüggésben Felhasználó érdekeit ne sértse, felé előzetes tájékoztatási kötelezettség
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terheli.

VII.3. Jogtulajdonos a titoktartásra vonatkozó kötelezettsége megszegése esetén kártérítési 
felelősséggel tartozik.

VII.4. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni 
érintett alkalmazottaik, alvállalkozóik, közreműködőik részére.

VII.5. Felhasználót és alkalmazottait, közreműködőit a fenti VII. 1-4. pontok szerinti 
titoktartási kötelezettség Jogtulajdonos üzleti titkai vonatkozásában a közbeszerezésre 
és a közpénzek felhasználására vonatkozó speciális szabályok figyelembevételével — 
ugyanezen tartalommal terheli.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

VIII. 1. Jelen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 2013. évi V. törvény
(Ptk.), az Szjt, valamint a Kbt. rendelkezései irányadóak.

VIII.2. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 
141. § (1) — (8) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel, írásban van lehetőség.

VIIL3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket 
elsősorban peren kívül, békés úton kötelesek egymás között rendezni. Amennyiben 
Felek a vitás kérdésekben peren kívül, békés úton nem tudnak megegyezni, úgy az 
eljáró bíróság hatásköre és illetékessége tekintetében a mindenkor hatályos Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

VIII.4. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés 
többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés 
nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg.

VIII.5. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, 
illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, 
illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

VIII.6. Amennyiben Felek valamelyike nem tud eleget tenni a jelen szerződés alapján fennálló 
bármely kötelezettségének olyan ok(ok) miatt, mely(ek)re nincs ráhatása (különösen, de 
nem kizárólagosan háború, sztrájk, tűzvész, árvíz, állami korlátozások, áramkimaradás, 
távközlési vagy internet-kimaradás vagy egyéb hálózati berendezés vagy szerver 
megsérülése, továbbiakban: vis maior), akkor azt a Felek nem tekintik a jelen szerződés 
megszegésének azzal, hogy a felmerülő vis maior körülmény bekövetkezésének tényét 
azon félnek kell hitelt érdemlően igazolnia, amely félnek érdekében áll annak 
figyelembevétele. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben vis maior körülmény 
bekövetkezése eredményeként a Jogtulajdonos képtelenné válik az Arcanum 
adatbázishoz való hozzáférés biztosítására, úgy a jelen szerződés IV. 1. pontja szerinti 
felhasználói díj arányos része Felhasználó részére visszajár.
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VIII.7. Egyéb nyilatkozatok:

VIII.7.1. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén 
Jogtulajdonos köteles minden segítséget Felhasználó részére megadni, a 
helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Felhasználó 
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

VIII.7.2. Jogtulajdonos kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy 
érdekkörébe tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hat illetve előre 
láthatóan hatni fog a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 
vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

VIII.7.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem 
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.

VIII.7.4. Jogtulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, 
törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás nincs folyamatban.

VIII.7.5. A külföldi adóilletőségű Jogtulajdonos köteles a jelen szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a jogtulajdonosra vonatkozó 
adatokat az országok közöld jogsegély igénybevétele nélkül, figyelemmel a Kbt. 
136. § (2) bekezdésében foglaltakra.

VIII.7.6. Felhasználó felhívja Jogtulajdonos figyelmét, hogy az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen 
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető 
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr., a 2011. évi CXCV. törvénnyel 
egységes szerkezetben) 50. § (la) bekezdése alapján Jogtulajdonos megerősíti, 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek 
minősül. Jogtulajdonos az átláthatóságában bekövetkező változása esetén arról 
haladéktalanul köteles a Felhasználót tájékoztatni. Felhasználó felhívja 
Jogtulajdonos figyelmét, hogy amennyiben Jogtulajdonos valótlan tartalmú 
nyilatkozatot ad átláthatóságával kapcsolatban Felhasználó a jelen szerződést 
felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől 
eláll. A Felhasználó a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Aht. 55. §-a szerint jogosult a 
Jogtulajdonos átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott 
adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezményezettről 
rendelkezik, azon a Jogtulajdonost kell érteni.



Felek a jelen szerződést - amely 9 (kilenc) oldalt és VIII fejezetet tartalmaz, 3 (három) 
példányban, magyar nyelven készült - elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad 
elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag — a képviselet szabályainak megtartásával - saját kezűleg írták 
alá, melyből 1 (egy) eredeti példány Jogtulajdonost, 2 (kettő) eredeti példány Felhasználót 
illeti.

Kelt: Budapesten, 2017. év február hónap 22. napján
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