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EGYEDI SZERZŐDÉS 

„ELTE_2022_108_WINDOWS SERVER SZOFTVEREK BESZERZÉSE” 

amely létrejött egyrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem (székhely: 1053 Budapest, Egyetem 

tér 1-3.  Nyilvántartási szám: FI80798, Adószám: 15308744-2-41, Számlavezető bank: Magyar 

Államkincstár, Számlaszám: 10032000-01426201-00000000, képviseli: Dr. Scheuer Gyula, kancellár), 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a SoftwareONE Hungary Kft.  (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca2. B. ép., céget 

nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cg.: 01-09-976224., adószám: 

23744189-2-41, képviseli: Rajcsok Zoltán, ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a 

továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

1.  A szerződés létrejöttének előzménye: 

A Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) (továbbiakban: Beszerző) által 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 alapján „Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – 

Kormányzati licencek ” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos 

eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Szállító között keretmegállapodás (Fő CPV kód: 72268000 

Szoftverellátási szolgáltatások, EKR000152172021 szám alatt (TED 2021/S 046-115733, KÉ 

3097/2021), (írásbeli összegzés megküldésének dátuma: 2021. május 17.) jött létre (továbbiakban: 

KM). 

KM azonosítószáma: DKM01MSEK21 

KM aláírásának dátuma: 2021. június 10. 

KM időbeli hatálya: 2026. június 10. 

KM keretösszeg: 120 000 000 000,- Ft 

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 aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során 

figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő 

valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a közbeszerzési 

dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltakat. 

 

2.  A szerződés tárgya: 

A jelen szerződés tárgya az „ELTE_2022_108_Windows server szoftverek beszerzése”, amely a 

keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező 

termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Szállító 

a beszerzés tárgyával érintett Szoftvergyártójának a szoftverek felhasználására/használatára jogosító 

Licenc megadására köteles a Megrendelő részére. 

Szállító köteles a Licencekre vonatkozó valamennyi engedélyt, jóváhagyást, útmutatót, jótállást, 

forgalmazói és jogtulajdonosi nyilatkozatot és egyéb dokumentumot, az aktiváláshoz, a 
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rendeltetésszerű használathoz és joggyakorláshoz szükséges teljes körű dokumentációt a Megrendelő 

részére átadni.  

A jelen Szerződés teljesítése során az 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 

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a SoftwareONE Hungary Kft. teljesíti. 

 

3.  A szerződés teljesítési határideje:  

Szállító a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat a szerződés 

aláírásától számított 45 nap alatt szükséges teljesítenie. 

A teljesítés időpontjától kezdve Szállító köteles 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 az Szállító köteles Licencigazolást küldeni a Megrendelő 

számára a teljesítési határidőn belül.  

 

4. A teljesítés helye és módja: 

4.1. A teljesítés helye: 

A Licencek szerződéses ellenértéke tartalmazza a kiszállítás, helyszínre utazás, és minden más ezzel 

kapcsolatos költséget is. Nem elektronikus úton történő teljesítés esetén a teljesítés helye a Megrendelő 

által megjelölt teljesítési hely.  

Teljesítési hely: 

Általános 
elnevezés* 

Db Szállítási cím Átvevő 

WServ2022-

ELTE-001 
1 D0380 PZ1123/18 

ELTE  TTK 

1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A 

0.98 

Cser Ádám 

 

+36 1 372 2500 / 

1070 
WServ2022-

Device-001 
5 

*Az általános elnevezéseknek megfelelő cikkszámok az 1. sz. mellékletben szerepelnek. 

 

4.2. Szállító köteles Megrendelő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket 

szállítani. 

4.3. Szállító a Licencek rendelkezésre bocsátásával 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, az Szállító és a 

Szoftvergyártó által kiadott Licencigazolást, és adott esetben a műszaki dokumentációt, elektronikus 

formában átad 

4.4. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Szállító az angol 

nyelvű műszaki dokumentációt köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  
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4.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő, 

amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban értesítenie kell 

a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti 

értesítés megküldése nem zárja ki a Szerződés késedelmes teljesítésre, illetve szerződésszegésre 

vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak alkalmazását. 

4.6. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő 

együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni, jelezve 

az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Szállító egyidejű 

késedelmét kizárja. 

4.7. 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.  

4.8. A rendelkezésre bocsátásással, rendeltetésszerű használatra alkalmas fenti szolgáltatások 

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

költségtérítést nem számíthat fel. 

5. A fizetendő ellenérték:  

5.1. Az Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben 

meghatározott szerződéses árakon teljesíti.  

5.2. Szállítót megillető vételár teljes összege: 420 688,- Ft + ÁFA, azaz négyszázhúszezer-

hatszáznyolcvannyolc forint + ÁFA. 

5.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza az 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.  

5.4. Szállítót a Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy 

szolgáltatás a Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A Szerződésben 

meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem 

emelhetők. 

6.  Fizetési feltételek: 

6.1. A Licencek illetve az általuk biztosított szolgáltatások ellenértékének a 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 Az Szállító köteles a számlát a teljesítés 

elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani (számlázási cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), majd 

a teljesítés helyére eljuttatni. A számlákhoz az aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak 

a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.  

6.2.  Az Szállító a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.  

6.3. A számlán csak a KM és a Szerződés hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. 

Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdésében, valamint a Ptk. 

6:130. § (1) bekezdésében előírtak az irányadók. 

6.4. A közbeszerzési díj meghatározására és megfizetésére a KM V.3) pontja és a DKÜ rendelet 

13-14. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi 

beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,75% + Áfa. 
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6.5.  Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155. (1) bekezdésben meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot fizet az Szállítónak. 

6.6. Az Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 

megengedett, kivéve az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szállítói 

előlegfizetés esetét. 

6.7. Szállító 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Szállító adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 

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

haladéktalanul értesíti. 

6.8 Szoftverlicenc-gazdálkodási díj megfizetése  

A szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértékére és megfizetésére a DKÜ rendelet 14/A. § (5) bekezdésében 

foglalt rendelkezések az irányadóak. A szoftverlicenc-gazdálkodási díjat a Megrendelő a Szállítón 

keresztül fizeti meg. Szállító a szoftverlicenc-gazdálkodási díjat köteles az Egyedi Szerződés teljesítése 

alapján járó ellenérték kiszámlázásával egyidőben az Érintett Szervezet részére kiállított számlán külön 

tételként szerepeltetni. A szoftverlicenc-gazdálkodási díjjal kapcsolatos elszámolás tekintetében a KM 

V.3. pontban foglaltak irányadók. 

 

7. Átadás-átvételre vonatkozó előírások 

7.1. Szállító a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Megrendelő képviselője 

részére. Az szállítólevélen fel kell tüntetni a Szerződés számát. Az átadás-átvételi dokumentumon fel 

kell tüntetni az átadott termékek azonosítását szolgáló adatokat (pl.: megnevezés, gyártási szám, 

típusszám, modellszám, dátum és időpont, stb.). 

 

8. Teljesítésigazolás 

8.1.  Szállító a Szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a Szerződés 1. számú 

mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult. 

 8.2.  Megrendelő a sikeres átadás-átvételt követő 15 napon belül írja alá a teljesítésigazolást. 

8.3.  Megrendelő a teljesítésigazolás aláírását mindaddig megtagadhatja, míg Szállító a 

teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a Szerződésben meghatározott 

dokumentumokat le nem szállítja, át nem adja.  

 

9. Felhasználási jog biztosítása 

9.1. 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 az 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.  
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9.2. 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 az Szállító a KM 5. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozatai a Megrendelő rendelkezésére állnak.  

9.3. A jelen Szerződés alapján az Szállítónak fizetendő szerződéses ellenérték összege a 

Felhasználási Jog ellenértékét magában foglalja, ennek megfelelően a Megrendelőt további fizetési 

kötelezettség nem terheli sem a Szoftvergyártó, sem az Szállító, sem harmadik személyek felé. 

 

10. Jogszavatosság 

10.1. 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 az 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. 

10.2. 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 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, az 

Szállító köteles a Megrendelő teljes kárát megtéríteni. 

 

11. Együttműködés, tájékoztatás, ellenőrzés 

11.1. 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. 
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11.2. 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. 

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

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

meghatározottak szerint. 

11.4. 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). 

 

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, a Teljesítési biztosíték összegéből azt 

levonni.(amennyiben előírásra került) 

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 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; 
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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.  

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. Kötbér 

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

14.1.1. 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 

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

továbbiakban: Hibás Teljesítési Kötbér) 

14.1.3. Szállító jelen Szerződés szerinti feladatait nem végzi el, a teljesítés meghiúsul (a továbbiakban: 

Meghiúsulási Kötbér). 

Amennyiben jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amelyért  Szállító 

felelősséggel tartozik jelen Szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó igazolása a Szoftvergyártó 
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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. 

14.2. 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. 

14.3. 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.   

14.4. 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. 

14.5. 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 érintett terméksoron 

szereplő jelen Szerződés tárgyát képező teljes mennyiség) teljes nettó ellenértéke. 

14.6. 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. 

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

§ (6) bekezdése szerint. 

14.8. 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. 

14.9. 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. 

 

15. A Szerződés módosítása 

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

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

15.2. 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 
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többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján Szállítót terhelő 

kockázatokat. 

 

16. Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 

16.1. A Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

16.2. Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag 

írásban módosíthatják, figyelemmel a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerződés módosításra 

vonatkozó előírásaira is. 

16.3. Megrendelő jogosult Szállító súlyos szerződésszegése esetén Szállítóhoz intézett írásbeli 

értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül 

különösen, ha: 

a) Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,  

b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot, 

c) Szállító valamely – az a)-b) pontban nem nevesített – Szerződésben meghatározott 

kötelezettségének szerződésszerű teljesítését saját érdekkörében felmerült okból elmulasztja és azt 

Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre sem teljesíti. 

16.4. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik 

Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő 

megszűnését határozta el. 

16.5. Szállító Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést Megrendelőhöz 

intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el 

Megrendelő különösen, ha a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Szállító írásos 

felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget. 

16.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik Felet. A Szerződés 

megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

16.7. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti. 

16.8. Megrendelő 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.  

16.9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

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

-, ha  

a) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) Szállító 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. 

 

17. Titoktartás 

17.1. Szállító vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak 

megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Szerződés lényeges tartalmáról. 

17.2. Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott 

információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, 
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illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik Fél sem 

akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági 

eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.  

17.3. Amennyiben a Szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállítónak harmadik személy számára 

valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg. 

17.4. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik 

félnek Szállító által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy a Szerződésben való 

közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.  

17.5. Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő 

károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a 

Megrendelő jogosult – választása szerint - a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani.  

 

18. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: Tomcsányi Roland 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-(1)-483-8000 / 3706 mellék 

Kapcsolattartó e-mail címe: tomcsanyi.roland@iig.elte.hu 

 

19. Az Szállító részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: Mag Nikoletta 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20 936 9106 

Kapcsolattartó e-mail címe: Nikoletta.Mag@softwareone.com 

 

20. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése 

20.1. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán 

érvénytelenné válna, úgy ezen tény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. 

20.2. 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. 

20.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem 

tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita 

elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. 

20.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. 

20.5. A Szerződés, annak mellékletei, a KM, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumai Felek 

megegyezését teljes egészében tartalmazzák. Felek a Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit 

magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. 

20.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a 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 Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő 

lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

https://telefonkonyv.elte.hu/reszletes_telefonszam.php?mellek=3706&
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20.7. A Szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő 

szövegének rendelkezését kell alkalmazni.  

20.8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 

ellentmondás esetén a KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország 

mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes 

rendelkezéseket nem tartalmazhat. Ellenkező esetben a KM-mel ellentétes szerződéses rendelkezés 

helyébe automatikusan, minden egyéb jogcselekmény (különösen szerződésmódosítás) nélkül a KM 

vonatkozó rendelkezése lép. 

20.9. 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 

(különösen szerződésmódosítás) nélkül a Szerződés részét képezi. 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KM, továbbá az alábbi mellékletek:  

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista 

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

A Szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt elektronikusan írják alá. 

Kelt: Budapest, 2022. május 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 

…………………… 

dr. Scheuer Gyula, kancellár helyett eljárva 

 dr. Rikker Emília 

                   Megrendelő részéről 

…………………… 

Rajcsok Zoltán 

ügyvezető 

Szállító részéről 

 

A Szerződés szerinti díj kifizetésére az ELTE 2022. évi költségvetése nyújt fedezetet. 

 

Budapest, 2022. május 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

………………………………… 

Rozgonyi Miklós, gazdasági főigazgató  
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1. számú melléklet 

Termék és árlista 

Általános 
elnevezés DKÜ cikkszám Termék név 

Mennyiség 
(db) 

Nettó 
egységár 

Termék 
összesített 

ára 

WServ2022-

ELTE-001 

CSP-
DG7GMGF0D5RK-
0005-Commercial-
Perpetual-NON-
SPECIFIC 

Windows 

Server 2022 

Standard - 16 

Core License 

Pack 

1 360 768 Ft 360 768 Ft 

WServ2022-

Device-001 

CSP-
DG7GMGF0D5VX-
0006-Commercial-
Perpetual-NON-
SPECIFIC 

Windows 

Server 2022 - 1 

Device CAL 

5 11 984 Ft 59 920 Ft 

    Összesen: 420 688 Ft 
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2. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 

előírt kötelezettség teljesítéséhez belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek részére 

Alulírott 
Családi és keresztnév:  Rajcsok Zoltán   
Születési név:    Rajcsok Zoltán  
Anyja születési neve:   Hutya Erzsébet  
Születési helye, ideje:  Balassagyarmat, 1979.10.14 

mint a 
Gazdálkodó szervezet teljes neve: SoftwareONE Hungary Kft.  
Székhelye:    1037 Budapest Montevideo utca 2.B.Ép.  
Adószáma:     23744189-2-41  
Cg. száma/nyilvántartásba vételi száma: 01-09-976224 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt szervezet (továbbiakban: Szervezet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően: 

a) Tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető. 

b) 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. 

c) Nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak. 

d) A Szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

Tudomásul veszem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), mint 

költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz az Egyetemmel kötendő szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Egyetem a jelen nyilatkozatban rögzített adatokat kezelje. 

Kelt: Budapest, 2022. május 

         

          _____________________________ 

Rajcsok Zoltán 

ügyvezető 

SoftwareONE Hungary Kft. 
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