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LICENCSZERZŐDÉS 
 

TÍPUSSZERZŐDÉS 

 

Szerződésszám:   ……………………………. 

Szerződés SAP száma:  ……………………………. 

 

amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 

levelezési címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 

Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 

IBAN számlaszáma: HU08 13700016-04200013-00000000 

SWIFT: INGBHUHB 

Számlavezető pénzintézete (EUR): OTP Bank Nyrt. 

IBAN számlaszáma: HU21 1176 3945 0141 8888 0000 0000 

SWIFT: OTPVHUHB 

Számlavezető pénzintézete (USD): OTP Bank Nyrt. 

IBAN számlaszáma: HU55 1176 3945 0138 6019 0000 0000 

SWIFT: OTPVHUHB 

Számla fogadási cím: FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf: 8. 

Adószáma: 12543331-2-14 

Cégbíróság és cégjegyzék szám:  Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

 Cg. 14-10-300230 

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, vagy Ajánlatkérő 

 

másrészről:   

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

IBAN számlaszáma:    

SWIFT:     

számlázási cím:  

adószáma:        

cégbíróság és cégjegyzék száma:  Törvényszék Cégbírósága   

 Cg.:  

  

mint Szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Ajánlattevő  
   

(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen Felek), között az alulírott napon és 
helyen a következő feltételekkel: 
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1. Szerződés tárgya, teljesítés helye 

A szerződés tárgya az FGSZ Zrt. részére a szoftver gyártója, tulajdonosa által 
biztosított licencből az 1. számú mellékletben felsorolt típusú és darabszámú licencek 
beszerzése, mint szolgáltatás az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki 
leírásban foglalt kritériumok szerint. A szolgáltatást a Szolgáltató a mindenkori feladat 
által megkövetelt módon, szakmailag elvárható első osztályú minőségben és első 
osztályú szoftverek, anyagok, eszközök felhasználásával nyújtja. 

1.1. Az elvégzendő munka részletes ismertetését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. számú mellékletben meghatározottak szabályozzák. A szerződés teljesítése 
során a Felek kapcsolattartói átadnak egymásnak minden rendelkezésükre álló 
releváns információt. Felek kötelesek együttműködni a szerződés teljesítése során. 
 
 

2.   Felhasználási díj, elszámolás módja 

A szolgáltatás ellenszolgáltatásaként rendelkezésre álló összeg XXX.- HUF + áfa, azaz 
XXX forint (USD, EUR) plusz áfa (a továbbiakban: díj). 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés során a Szolgáltató által alkalmazott 
szerződéses díjtételeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A 2. számú mellékletben meghatározott – a díj alapját képező – díjtételek a szerződés 
hatálya alatt változatlanok. A Szolgáltatót megillető díj tételes elszámolás alapján kerül 
leszámlázásra. 
A díj tartalmazza a licencek beszerzésével és a szolgáltatással kapcsolatosan a 
Szolgáltató oldalán felmerülő valamennyi költséget (adó, vám, illeték, egyéb), és a jelen 
szerződésben meghatározott felhasználási engedély díját is, ezért Szolgáltató más 
jogcímen további ellenérték felszámítására a Megrendelő felé nem jogosult, további 
költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. 
A Megrendelő a szerződés aláírását követően írásban rendeli meg a Szolgáltatótól a 
beszerzendő licenceket. 

Megrendelő a teljesítésigazolását a megrendelt licencek Szolgáltató általi 
rendelkezésre bocsátását követően állítja ki. A szerződés szerinti teljesítés időpontja a 
jogátengedés időpontja, azaz azon időpont, amelytől a Megrendelő a szolgáltatott 
szoftverhez a hozzáférést megszerezte. A Szolgáltató csak a Megrendelő, illetve 
képviselői által írásban megrendelt licencek díjának megfelelő összeg(ek)re jogosult a 
megrendelt licencek rendelkezésre állása után.  

A Szolgáltató a megrendelésben szereplő tételek után esedékes ellenszolgáltatás 
összegéről a Megrendelő által ténylegesen vagy digitálisan aláírt teljesítési 
igazolásban foglaltak szerinti tételes elszámolás alapján jogosult számláját kiállítani. A 
teljesítésigazolást a Megrendelő köteles a jelen bekezdésben foglalt feltételek 
szerződésszerű teljesítésének napját követő 8 naptári napon belül kiállítani és azt 
követően Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

A Felek közti elszámolás a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan 
aláírt teljesítést igazoló okirat alapján történik, mely a számla mellékletét képezi.  

A Szolgáltató a teljesítésigazolás kiállításának napját követően jogosult számla 
kiállítására és benyújtására.  
 

  
3. Fizetési feltételek 

3.1. Szolgáltató a megrendelt licencekről a számláját 1 példányban, a Megrendelő 
 képviselője által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (teljesítésigazolás) 
 csatolásával nyújthatja be. 

A) Szolgáltató a számláját papír alapon nyújtja be: 

A számlákat a Megrendelő számlapostázási címére kell benyújtani - FGSZ Zrt. 
Számvitel (8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. 
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Szolgáltató köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és 
a keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és 
Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni. 
 
A Megrendelő lehetőséget biztosít e-számla és/vagy pdf alapú számla benyújtására is. 
Amennyiben a Szolgáltató a szerződés hatálya alatt módosítani kívánja a számlázás 
módját, az nem minősül szerződés módosításnak, erre vonatkozó nyilatkozatát a 
konyveles@fgsz.hu e-mail címre kell megküldenie. A nyilatkozat beérkezését követő 
számlakiállításokra vonatkozóan életbe lépnek az alábbi, e-számla kiállításra 
vonatkozó szabályok. 
Az e-számlákat a Megrendelő e-számlafogadási e-mail címére: einvoice_in@fgsz.hu 
kell megküldeni. 

Az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) 
Szolgáltató az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsátja ki és azt a Megrendelő által 
megadott e-mail címre küldi meg. 

Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás 
bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse a Szolgáltatót.  

Amennyiben a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számítódik, akkor az 
e-számla és pdf számla Szolgáltató által történő késedelmes küldése esetén a fizetési 
határidő a késedelem mértékével meghosszabbodik. 

A Szolgáltató által kibocsátott e-számla és pdf számla az ÁFA törvény vonatkozó 
követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. 

A Megrendelő köteles az e-számlák és pdf számlák megőrzési kötelezettség lejártáig 
folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos 
módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és 
sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Az elektronikus 
számla eredetének hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó 
feltételt a Szolgáltató is köteles biztosítani. 

Abban az esetben, ha a Szolgáltató vagy a Megrendelő elektronikus levelezési 
rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla és 
pdf számla küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papír alapú számla 
kiállításával történik meg. 

A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul 
köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail, postai levél) 
is megerősítve közölni a másik féllel jelen szerződésben Felek kapcsolattartásra kijelölt 
kapcsolattartóikon keresztül. 

A technikai akadályoztatás megszűnését követően Felek ismét az e-számlázásra 
térnek vissza. 

 

B.)  Szolgáltató a számláját elektronikus formában nyújtja be: 

Az e-számlákat a Megrendelő e-számlafogadási e-mail címére: einvoice_in@fgsz.hu  
kell megküldeni. A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. Szolgáltató 
köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a 
keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és 
Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni. 
 
Az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) 
Szolgáltató az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsátja ki és azt a Megrendelő által 
megadott e-mail címre küldi meg. 

Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás 
bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse a Szolgáltató.  

Amennyiben a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számítódik, akkor az 
e-számla és pdf számla Szolgáltató által történő késedelmes küldése esetén a fizetési 
határidő a késedelem mértékével meghosszabbodik. 

mailto:konyveles@fgsz.hu
mailto:einvoice_in@fgsz.hu
mailto:einvoice_in@fgsz.hu
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A Szolgáltató által kibocsátott e-számla és pdf számla az ÁFA törvény vonatkozó 
követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. 

A Megrendelő köteles az e-számlák és pdf számlák megőrzési kötelezettség lejártáig 
folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos 
módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és 
sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Az elektronikus 
számla eredetének hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó 
feltételt a Szolgáltató is köteles biztosítani. 

Abban az esetben, ha a Szolgáltató vagy a Megrendelő elektronikus levelezési 
rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla és 
pdf számla küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papír alapú számla 
kiállításával történik meg. 

A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul 
köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail, postai levél) 
is megerősítve közölni a másik féllel jelen szerződésben Felek kapcsolattartásra kijelölt 
kapcsolattartóikon keresztül. 

A technikai akadályoztatás megszűnését követően Felek ismét az e-számlázásra 
térnek vissza. 

3.2. Szolgáltató köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát 
(PO) és a szerződés számát is.  

3.3. A Megrendelő előleget nem fizet. A számla benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő 
képviselői által aláírt teljesítésigazolást arról, hogy a Szolgáltató a számlához tartozó 
munkát elvégezte a szerződés feltételeinek megfelelően. A számla kiállítása és a 
fizetés HUF-ban (USD, EUR) történik. 

3.4. A Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződés 
előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét, annak kézhezvételétől 
számított … napon belül, átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége 
a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő. Amennyiben a 
fizetési határidő napja bankszünnapra esik, Megrendelő a következő banki 
munkanapon jogosult teljesíteni. Megrendelő a banki utalással kapcsolatban a 
Megrendelő számlavezető bankja által terhelt költségen kívül egyéb költséget nem 
vállal. 

Amennyiben a számla jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
formailag és/vagy tartalmilag nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés 
előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok 
pótlására írásban szólít fel és a számlát jogosult visszaküldeni. Ebben az esetben a 
szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján 
kezdődik. 

3.5. Amennyiben Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt 
elmulasztja, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz 
a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni, 
melynek mértékére és esedékességére a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltak az 
irányadók. A Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Szolgáltató 
írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül a Szolgáltató részére 
megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a 
ténylegesen késedelmesen eltelt napok alapján számítják a szerződő Felek.  

A késedelmi kamat pénzneme HUF (USD, EUR). 

3.6. Amennyiben a Szolgáltatónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége 
keletkezik, a Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval szemben bármely – jogszabályban 
meghatározott, beszámításra alkalmas – jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe 
a Szolgáltató lejárt tartozását beszámítani, és erről a Szolgáltatót egyidejűleg 
tájékoztatni. 

  
4. Szerződés időbeni hatálya, a teljesítés időpontja 
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A Szerződés Dátum megadásához kattintson ide. napján lép hatályba és Dátum 
megadásához kattintson ide. napjáig terjedő határozott időre szól, de legkorábban a 
Felek Szerződésből eredő kötelezettségeinek a szerződésszerű teljesítése 
időpontjában szűnik meg. 
 
 

5. Felek kapcsolattartói 

Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: posta útján vagy elektronikusan 
kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre: 
 

Megrendelő szerződéssel kapcsolatosan kijelölt kapcsolattartója:  
Név/beosztás:  /  
Cím:    8600 Siófok Tanácsház u. 5.   
Telefon:  +36 

 e-mail cím:  @fgsz.hu 
 
Megrendelő megrendeléssel kapcsolatosan kijelölt kapcsolattartója:  
Név/beosztás:  /  
Cím:    8600 Siófok Tanácsház u. 5.   
Telefon:  +36 
e-mail cím:  @fgsz.hu 
 
Megrendelő szakmai kapcsolattartója: 
Név/beosztás:   
Cím:   8600 Siófok Tanácsház u. 5. 
Telefon:  +36  
e-mail:   @fgsz.hu 
 
 
Szolgáltató megbízottja: 
Név/beosztás:   /   
Cím:    
Telefon:     
e-mail cím:    
 
Az értesítéseket átvettnek kell tekinteni (a) személyes kézbesítés esetén átadáskor; 
(b) ajánlott vagy nyomon követett postai küldemény esetén kézhez vételkor; (c) 
futárposta esetén a soron következő munkanapon; illetve (d) e-mailen történő küldés 
esetén a feladáskor. 
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény 
„nem kereste”, „nem vette át”, „a címzett ismeretlen”, „a címzett ismeretlen helyen 
tartózkodik” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a küldeményt „nem kereste” jelzés 
esetén a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon, míg a többi jelzés 
esetén a kézbesítési kísérlet napján – ellenkező bizonyításig - átvettnek kell tekinteni. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem 
módosítható és nem szüntethető meg. 
A Megrendelő jelen pontban megjelölt kapcsolattartói nem rendelkeznek a szerződés 
lényeges tartalmi elemeinek - így különösen, amelyek pénzügyi 
kötelezettségvállalással járnak - meghatározása vagy megváltoztatása tekintetében 
meghatalmazással. 
A Megrendelő a jelen pontban megjelölt kapcsolattartói útján és az itt meghatározott 
kapcsolattartási elérhetőségeken tett, a szerződés lényeges tartalmára vonatkozó 
érdemi jognyilatkozatai – így különösen a megrendelés és az abban szereplő lényeges 
tartalmi elemek megjelölése, megváltoztatása, pénzügyi kötelezettség vállalása - csak 
a Megrendelő cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselői által aláírt módon 
érvényesek.  
A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók önállóan csak a Felek által elfogadott 
megrendelések technikai, gyakorlati lebonyolításával és a pénzügyi 
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kötelezettségvállalással nem járó és a szerződés lényeges tartalmát nem érintő 
kérdésekben jogosultak nyilatkozatot tenni. 

  
 
6. Megrendelő kötelezettségei 

6.1. A Megrendelő a szerződés teljesítése során köteles a Szolgáltató – teljesítés során 
felmerülő, írásban megfogalmazott – kérdéseire legkésőbb 5 munkanapon belül 
érdemben válaszolni.  

6.2. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített szolgáltatást teljesítésigazolással 
igazolni, és a teljesítésigazolással igazolt teljesített szolgáltatás ellenszolgáltatásának 
szerződés szerinti megfizetésére. 

  
  
7. Szolgáltató kötelezettségei 

7.1.  A Szolgáltató kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki leírást felülvizsgálta, 
így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki 
tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel. 

7.2.  A Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét az elvárható, ésszerű határidőn belül 
való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Szolgáltató a felelős. 

7.3. Érvényes munkaszerződéssel nem rendelkező személyeket sem a Szolgáltató, sem 
alvállalkozói nem alkalmazhatnak. A be nem jelentett dolgozók miatti bárminemű 
következményekért Szolgáltató tartozik felelősséggel.  

7.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel / 
jogosultságokkal / hatósági engedéllyel / biztosítással rendelkezik.  

7.5. A Szolgáltató köteles a munka során keletkezett valamennyi iratot, dokumentumot és 
egyéb adathordozót, illetőleg az elektronikus formában levő dokumentumokat, a 
birtokába jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és azokat a teljesítést 
követően a Megrendelőnek haladéktalanul visszaszolgáltatni.  

7.6. Szolgáltató kijelenti, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 121/E. 
§ (6) bekezdése szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn. Szolgáltató 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt összeférhetetlenségét 
folyamatosan ellenőrzi, az összeférhetetlenség felmerülését haladéktalanul, írásban 
jelzi az FGSZ Zrt. felé. 

 
7.7. Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele, engedményezés 

a) A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében, 
illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett 
részvételével működő vagy a Ptk. 8:2. §-a alapján többségi befolyása alatt levő 
gazdasági társaságot nem foglalkoztatja a Szerződés teljesítése során. Ez a 
kötelezettség a Szolgáltató által a teljesítés érdekében igénybe vett közreműködőkre 
(a továbbiakban: alvállalkozó) is kiterjed. 
A Szolgáltató köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. 

b) A Szolgáltató az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozót veszi igénybe a teljesítés 
 során  és a bejelentett alvállalkozói szintnél újabb sub-alvállalkozót nem foglalkoztat. 

 

Alvállalkozó megnevezése Munkanem/százalékos érték 
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A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott 
valamennyi alvállalkozóját bejelenti a Megrendelőnek. A bejelentési kötelezettségnek 
Szolgáltató a jelen Szerződés 5. sz. mellékletében található nyilatkozatok megtételével 
tesz eleget.  

 
d) A Szolgáltató a Szerződés teljesítése során kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 

hozzájárulásával jogosult alvállalkozó igénybevételére. Megrendelő hozzájárulása 
nem mentesíti a Szolgáltatót a Megrendelővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése 
és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól. Az Szolgáltató felel azért, hogy alvállalkozói 
megfelelnek a Szerződés tárgya szerint irányadó szakmai szabályoknak, illetve a 
jogszabályok által előírt képesítési követelményeknek, az adott tevékenység 
folytatásra vonatkozó szabályoknak.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan 
alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek előzetesen nem 
jelentett be, úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a 
munkaterületről kitilthatja. 

A Megrendelő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Vállalkozó köteles 
megadni azoknak, a teljesítésbe bevonni kívánt - büntetlen előéletű, szükséges 
szakismerettel és megfelelő referenciával, gyakorlattal rendelkező - alkalmazottainak, 
szakembereinek, alvállalkozóinak a jegyzékét, akiknek a Megrendelő által 
meghatározott teljesítési helyre (a szolgáltatás helye) történő belépését a 
Szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja.  

A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását (munkakörét), 
illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak megfelelően – az 
adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – a Megrendelő által 
meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok személyes adatok, a 
Megrendelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelményeket az 
adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben a Megrendelő az így kijelölt 
szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette 8 
napon belül – a Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani, vagy maga 
teljesíteni.  

 Alvállalkozó igénybevétele esetén a Megrendelő írásban - az ok megjelölésével - 
kérheti, hogy a Szolgáltató az igénybevett alvállalkozó helyett más alvállalkozót vegyen 
igénybe. A Szolgáltató a kérést nem tagadhatja meg és 8 napon belül köteles új 
alvállalkozó bevonásáról gondoskodni, vagy maga teljesíteni. 

 Az alvállalkozók tevékenységének minden díját és költségét a szerződésben 
meghatározott díj magába foglalja. A Szolgáltató további alvállalkozói díjat és költséget 
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Alvállalkozó 
igénybevétele esetén az alvállalkozó tevékenységéért a Szolgáltató úgy felel, mintha a 
feladatot maga látta volna el. 

 
 
8. Szerződésszegés 

8.1.  Kötbér: 
A) A szerződésben, megrendelésben vállalt kötelezettségeknek, a licence rendelkezésre 

állásának a Szolgáltató általi bármely, kizárólag a Szolgáltató érdekkörében felmerülő 
okból nem a szerződésben, megrendelésben megállapodott teljesítési határidőre 
történő teljesítés elmulasztása (továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén a 
Szolgáltató késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: 
A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke az érintett 
késedelmes teljesítéshez tartozó ÁFA-val növelt 2. pont szerinti díj … %-a, de 
legfeljebb a késedelemmel érintett szolgáltatáshoz tartozó ÁFA-val növelt 2. pont 
szerinti díj … %-a. 
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Amennyiben a Szolgáltató késedelmesen teljesít, a Megrendelővel egyetértésben 
köteles póthatáridőt vállalni. 
A póthatáridő elmulasztása a szerződés e részének nem teljesítését eredményezheti, 
de ez nem mentesíti Szolgáltatót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége 
alól. Póthatáridő vállalásának elmulasztása esetén a késedelmi kötbérmaximumot 
fizeti meg a szerződésszegő fél. 

B) Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben, megrendelésben rögzített határidőt, a 
licence rendelkezésre állását bármely, kizárólag a Szolgáltató érdekkörében felmerülő 
okból elmulasztja és a Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő 
tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést 
e részben nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben a 
Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az érintett szolgáltatáshoz tartozó 
ÁFA-val növelt 2. pont szerinti díj … %-a.  

Nem teljesítés esetén a Szolgáltató az érintett szerződéses részre vonatkozóan 
díjigénnyel nem élhet.  

C) Amennyiben a Szolgáltató teljesítése egyebekben (A és B pontban foglaltakon kívül) 
bármely, kizárólag a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból nem szerződésszerű, 
hibás a teljesítés, vagy nem teljesít, a Szolgáltató kötbért köteles fizetni. A kötbér 
mértéke a hibás teljesítéssel, nem teljesítéssel érintett szerződési kötelezettség 
pénzbeli ellenértékének … %-a.  

Amennyiben a Szolgáltató előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű 
(késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti a 
Megrendelőt, illetve megszegi a szerződésben megállapított titoktartási 
kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke …...- Ft. 

D) Szolgáltató kötbért köteles fizetni abban az esetben, ha megsérti a 7.6. pontban, illetve 
a 7.7. pontban foglaltakat; ennek mértéke …...-Ft. 

A Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet a Szolgáltató köteles annak 
kiállítását követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. 

 
8.2. A kötbér esedékessé válik: 

a) késedelem esetén a vállalt és eredménytelenül lejárt póthatáridő napján, vagy ha 
az korábbi időpontra esik, a teljesítés napján, illetve ha a kötbér eléri a 
legmagasabb mértéket,  

b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésének napján, 
c) nem teljesítés, meghiúsulás, a titoktartási kötelezettség megszegése, valamint a 

szerződés 7.6. és 7.7 pontjának megszegése esetén a Megrendelőnek az erről 
történt tudomásszerzése napján. 

 A Megrendelő a Szolgáltató szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is 
jogosult érvényesíteni. 

8.3. Jogfenntartás: 
E szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényekről.  

8.4. Vis maior 
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható, előre nem 
látható, elháríthatatlan külső okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni 
a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat 
az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, 
földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány, stb.), amelyek nem függenek a 
Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.  

A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben 
a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni 
a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem 
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vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még 
abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra 
egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint 
haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.  

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek 
egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező 
vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes 
tájékoztatásért felelős Fél felel. 
 
 

9. A szerződés megszüntetése 

9.1. A Megrendelő a Szerződés Szolgáltató általi teljesítését megelőzően jogosult a 
szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondására, 
amennyiben  
a) a Szolgáltató vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 

súlyosan megsérti az FGSZ Zrt. Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 
b) a Szolgáltató nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő 

jóhírét, üzleti tisztességét, vagy 
c) a szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

a Szolgáltató a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, 
ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, vagy 

d) Szolgáltató késedelembe esik és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó 
felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy 

e) a póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy a Szolgáltató elmulasztja a 
szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Megrendelőnek a további teljesítés 
nem áll az érdekében, vagy  

f) Szolgáltató a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, 

g) Szolgáltató fizetésképtelenségét jogerős határozatban megállapítják, ellene 
jogerős határozatban felszámolási eljárást rendeltek el, csődeljárást 
kezdeményeztek, végelszámolását határozta el, vele szemben kényszertörlési 
eljárás kerül elrendelésre; vagy 

h)  Szolgáltató megsérti a 7.6. pont szerinti kötelezettségét, (GET 121/E. § (6) szerinti 
összeférhetetlenség). 

i) megsérti a Szerződés 7.7. pontjában foglaltakat. 

Ebben a pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Megrendelő – választásától 
függően – a szerződés Szolgáltató általi teljesítését megelőzően jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. 
Megrendelő azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás 
(elállás) hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékét, valamint a keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben 
elszámolni.  
Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetére a Megrendelő fenntartja magának a jogot 
a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való 
jogot is. 
Amennyiben Szolgáltató a felmondást (elállást) tartalmazó tértivevényes levelet 
bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését – a kézbesítési cím helyességének 
ellenőrzése mellett – ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés 
sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 10 (tíz) nap 
elteltével kézbesítettnek tekintendő. 
A felmondást (elállást) tartalmazó iratot személyesen vagy tértivevényes levél útján kell 
a Megrendelőnek kézbesíteni. 
 

10. Lehetetlenülés a Felek felelőssége hiányában 
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a 
szerződés az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást 
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szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a 
körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést 
kezdeményezni. A Felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik. A Felek az 
egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy annak alapján írásbeli megállapodást 
kötnek, amelyben rögzítik az egyeztetés eredményeként a lehetetlenülési ok elhárítása 
érdekében létrejött megállapodásukat, az abban foglalt kötelezettségeiket, valamint – 
amennyiben az megállapítható - az lehetetlenülési ok ésszerű elhárításához szükséges 
időtartamot. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a 
szerződés a következő naptári napon megszűnik, és a Felek megkezdik a szerződés 
megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. 
A másik szerződő fél kérésére a felelősségen kívül eső lehetetlenülés tényről az érintett 
fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást 
bemutatni. 
A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a 
lehetetlenülés időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 
A fenyegető lehetetlenüléssel és a lehetetlenülés bekövetkezéséről, várható 
időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. 
A fenyegető vagy bekövetkező lehetetlenülésről történő késedelmes tájékoztatásból 
származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel még akkor is, ha a 
teljesítés lehetetlenné válásáért senki sem felelős, vagy a felelősség a másik felet 
terheli. 
A teljesítés részbeni lehetetlenülése esetén a Megrendelő igényelheti, hogy a 
Szolgáltató a lehetetlenüléssel nem érintett rész tekintetében teljesítse a szerződésben 
foglaltakat az ellenszolgáltatás arányos részének megtérítése ellenében  
 
 

11. Titoktartás  

Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a 
másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra 
jutott adat, tény, üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek – kivétel 
képeznek ez alól az a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozók 
(közreműködők, teljesítési segédek) – nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és 
a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.  
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Megrendelő és a Szolgáltató részére szerződés 
alapján biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási 
szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből 
eredő követelés Megrendelő által történő engedményezése esetén az engedményes 
részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 
információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, 
az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, 
Megrendelő és a Szolgáltató által harmadik fél részére adandó információkra.  
 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 
a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a 

jövőben az információt kapó szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá,  
vagy 

b) amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is 
ismertek voltak az információt kapó Fél számára,  

vagy 
c) amelyek olyan harmadik Fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, 

akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel 
szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik,  

vagy 
d)  amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei 

szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és 
kör részére. 
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A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármely 
okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll. 
 
 

12. Jogviták rendezése 

A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek – 
értékhatártól függően – a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki.  
A Szerződésre a magyar polgári jog szabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, 
valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

  
 

13. Szerzői jogok 

13.1. A Szolgáltató a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, és annak során minden általa felhasznált termék, 
tevékenység, know-how vagy licenc alkalmazásához a szükséges engedélyekkel és 
jogosultságokkal rendelkezik, illetve ezekkel kapcsolatban harmadik félnek nincs olyan 
joga vagy igénye, amely a kötelezettségeinek teljesítésében akadályozná. 
A fentieken túlmenően a Szolgáltató köteles helytállni, ha harmadik fél a Szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás vagy termék kapcsán szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalmi 
vagy egyéb jogcímen kártérítési igényt jelent be. 
A Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy a szoftver a gyártója által a 
végfelhasználói licensz szerződésében (End user license agreement – EULA) 
rögzítetteknek mindenben megfelel. A Szolgáltató közreműködik az esetleges 
szavatossági igény érvényesítése érdekében.  

A Megrendelő, illetve jogutódai a jelen szerződés keretében Szolgáltatótól átvett 
valamennyi szellemi alkotást tevékenységi körében földrajzi és időbeli és minden 
egyéb korlátozás nélkül jogosult felhasználni. A jelen szerződés egyben felhasználási 
szerződésnek is minősül, és a 2. pontjában meghatározott díj magában foglalja a 
felhasználási engedély ellenértékét is. A Megrendelőt nem illeti meg az a jog, hogy a 
szellemi termékeket harmadik személy felé tovább értékesítse, vagy harmadik személy 
számára felhasználói jogot (allicencia) adjon. A szellemi termékeket Megrendelő 
harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teheti. Megrendelő jogosult a 
rendeltetésszerű használat keretében - a Szolgáltató kizárólagos jogának sérelme 
nélkül - a gázipar szereplői részére szolgáltatást nyújtani. A szellemi alkotás 
továbbfejlesztésére, módosításra, bővítésére, illetve a szellemi alkotáshoz kapcsolódó 
bármilyen szolgáltatás nyújtására kizárólag a Szolgáltató jogosult. 

13.2. Szolgáltató az általa átadott szellemi termékekkel kapcsolatosan teljes körű jog- és 
kellékszavatossággal tartozik. Szolgáltató szavatolja, hogy harmadik személynek nincs 
olyan joga, mely Megrendelőnek a szellemi termékekkel kapcsolatos, ezen szerződés 
szerinti felhasználói jogait sértené vagy akadályozná. Az ebből eredő esetleges 
jogsértésekért vagy károkért a Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal, és nyilatkozik, 
hogy a Megrendelőt ezzel kapcsolatosan semmilyen felelősség nem terheli.  
Szolgáltató félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a 
Megrendelő ellen a szerződés következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog 
megsértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli 
egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett indokolt és igazolt 
költségeket – amennyiben az eljárások során ezek megtérítésére harmadik személy 
nem kötelezhető – megtéríti vagy magára vállalja.   
Szolgáltató – az általa teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a Szerződés tárgyával 
kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő 
jogszerű és igazolt követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. 
Szolgáltatónak kártalanítania kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
jogszerű és igazolt igény esetén, amely licenc, szabadalom, végjegy és ipari vagy 
használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből származik. 
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A Szolgáltató által a szerződés alapján biztosított szoftver-típus megjelölése: 

I. A Teljes Csomagolású Termék (FPP) licenc (full packaged product, vagy COTS), 
vagy Retail (kiskereskedelmi) licenc esetén a licenc ún. örökös licenc örökké a 
vásárlóé, azaz örökös licenc megléte esetén, a szoftver utolsó megvásárolt frissítése 
a szoftverkövetés megújítása nélkül is használható, amíg a gépeken és az operációs 
rendszereken fut. Az ilyen termékeket a vásárlója annyiszor telepítheti, újratelepítheti, 
eltávolíthatja, ahányszor csak szeretné, feltéve, ha egyszerre csak egy eszközön 
használja. Ez a klasszikusnak nevezhető megoldás, amelynek lényege, hogy a 
szoftvert egy erre a célra szolgáló anyagi hordozóra, illetve virtuális vagy online 
tárhelyre rögzíti a gyártó, és azt – a program dokumentációjával együtt – becsomagolja 
vagy a virtuális, illetve online tárhelyre feltölti, hogy bolti kiskereskedői hálózaton 
keresztül értékesítse. A dobozban, illetve a virtuális vagy online tárhelyen a 
felhasználói kézikönyvön kívül megtalálható a licencszerződés is. 

II. Előtelepített szoftver (OEM - Original Eguipment Manufacturer): Ebben az esetben 
árukapcsolásról van szó, vagyis a szoftver a számítógépre előzetesen telepítve lett, a 
felhasználónak a számítógép első indításakor kell csak elfogadnia a Végfelhasználói 
Licencszerződést (EULA). A legális és eredeti előtelepített szoftverhez a gyártó 
általában mellékeli a szükséges dokumentációt. A hagyományos OEM-szoftver azt 
jelentette, hogy a szoftver telepítve van az adott hardverre és használatra kész, 
manapság pedig ennek is megvan a (félig) online változata: a hardvereszközön csak 
előtelepítve található meg a szoftver, és a program hiányzó részének feltelepítésére a 
gép első üzembe helyezésekor, online letöltés útján kerül sor. 

III. Mennyiségi licenc 
 Volumenlicencek specifikált metrika szerinti vállalati licencstruktúrákhoz: Rendszerint 

szervezeti felhasználásra szánt és meghatározott metrika szerint értékesített 
szoftverek, melyeknél a kvantitatív mutatók lehetnek: szerverre telepíthető műpéldány 
száma, kliensoldali elérés számszerű mutatója, továbbá meghatározott 
funkcionalitások, jogosultságok, kiegészítő alkalmazások, és sok egyéb mérték szerint. 
Ez a licenctípus ideális olyan esetben, amikor nagy mennyiségű licencet akarnak 
beszerezni, de nincs szükség CD-re, DVD-re, használati utasításra vagy 
csomagolásra. A mennyiségi beszerzés csökkenti az egyes termékek költségeit és a 
telepítés költségeit is, mivel a szoftver a cégen belül egyszerre több számítógépen is 
használható. A mennyiségi licencelés nagyobb rugalmasságot és gyorsabb 
implementációt nyújt, mivel központosított kezelési képességeket biztosít.  

 A szoftverlicencek viszonteladása teljes mértékben legális az Európai Unión belül. 
 
 VAGY 
 
 Örökös licenc vásárlása esetén a szoftver adott verziójának használati joga 

végérvényesen a Megrendelő tulajdonába kerül, nem veszíti azt el a hardver 
lecserélésekor, mint az OEM esetében. Az örökös mennyiségi licenceknél a 
verziókövetést általában adott időtartamra szóló, feláras opcióként lehet megrendelni. 
Ezeknél az eseteknél azért általában van időkorlát arra, hogy további díj megfizetése 
nélkül át lehessen térni a szoftver legfrissebb verzióra, majd később elég csak a 
verziókövetési jogot meghosszabbítani.  

 
 A kötött időtartamra szóló licencek általában előfizetéses konstrukcióban 

működnek, Ez gyakorlatilag szoftverbérlésnek minősül, ami egy vállalkozás esetében 
az azonnali költségként való leírás előnyét is magában hordozza. Ezek fix idejű 
konstrukciók, gyakran évenkénti ciklussal, ahol a Megrendelő jogosulttá válik a 
legfrissebb verziók használatára és a licencek számát is meglehetősen rugalmasan 
kezelheti: növekedés, például új munkatárs érkezése és új PC csatasorba állítása 
esetén elég csak a következő évben emelni az előfizetett licencek számát, a PC-k 
számának csökkenésénél pedig nem kell kihasználatlanul álló licencekért fizetni. 

 
 



FGSZ Zrt.   „INFORMATIKAI LICENC TÍPUSSZERZŐDÉS”  

 

  13 / 17 oldal  

14. Felelősségkorlátozás 

A Feleknek a jelen szerződés megszegéséért való felelőssége – ide nem értve a 
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az 
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget –
, illetve a felróható károkra vonatkozó kártérítés összege legfeljebb a nettó 
szerződéses díj összegének kétszeresére korlátozódik, függetlenül azok jogcímétől és 
a kár bekövetkezésének okától. A kárfelelősséggel kapcsolatos bizonyítás a kárt 
szenvedő felet terheli. A Felek a jelen pont szerinti felelősségkorlátozó kikötést az 
informatikai ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre, a Szolgáltató által 
alkalmazott díjra és a Ptk. 6:152 § -ra tekintettel teszik. 
 

 
15. Egyéb rendelkezések 

15.1. A Szolgáltató a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a 
szerződésben meghatározott megszerzett jogokat, kötelezettségeket vagy 
követeléseket kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult 
harmadik személy részére átruházni vagy követeléseket javára megterhelni. A 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen 
klauzulában körülírt előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel és csak a harmadik 
személy jogainak érvényesítéséhez szükséges körben felmentést ad Szolgáltatónak a 
szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól. 

15.2. A Szerződés aláírásával a Szolgáltató igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a 
http://fgsz.hu oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve 
kötelezőnek ismerte el. A szerződés aláírásával a Szolgáltató igazolja, hogy a 
Megrendelő Adatkezelési tájékoztatóját a www.fgsz.hu oldalon elérte, az abban 
foglaltakat megismerte. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján részükre 
átadott vagy tudomásukra jutott személyes adatok kezelése tekintetében betartják a 
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. tv (Info 
tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit. 

15.3. A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül 
szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a cég elnevezésében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető 
pénzintézetében, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
valamint a hibabejelentés folyamatában és formájában bekövetkező változás. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – 
vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 
(bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

15.4. A szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek 
keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a 
jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. A Felek 
az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek 
a másik Félnek megtéríteni. Az együttműködés során tett intézkedéseket és 
nyilatkozatokat a szerződő Felek írásban rögzítik. 

15.5. A Szolgáltató a szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre 
kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen 
és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást 
írásban bármikor, indokolás nélkül visszavonni.  

15.6. Jelen szerződés, valamint mellékletei és a beszerzési eljárás során kiadott ajánlati 
felhívásban írásban nyújtott kiegészítő tájékoztatásban és tárgyalási 
jegyzőkönyvekben foglaltak képezik a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes 
megállapodását. A jelen szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott 
szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem 
képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek 
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet 

http://fgsz.hu/content/fgsz-szabalyzatok-es-szabvanyok


FGSZ Zrt.   „INFORMATIKAI LICENC TÍPUSSZERZŐDÉS”  

 

  14 / 17 oldal  

egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az 
adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen 
alkalmazott szokás. 

 Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné vagy 
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem 
érinti, kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek 
a szerződést nem kötötték volna meg. 

15.7. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalmát képező valamennyi feltétel a Felek 
által egyedileg részletesen megtárgyalásra és ismertetésre került, valamint ezeket a 
Felek kölcsönös értelmezést és elfogadást követően, egyező akarattal és jóváhagyólag 
tették a szerződés részévé. 

15.8. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató esetleges általános szerződési feltételeinek 
alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják.  

15.9. A szerződés 2 (kettő) egymással teljesen azonos szövegű eredeti példányban készült, 
amelyek közül a Megrendelő 1 (egy), a Szolgáltató 1 (egy) eredeti példányt kap. 

 
 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: Műszaki tartalom / Műszaki specifikáció 
2. számú melléklet: Szerződéses díjtételek 
3. számú melléklet:  Nyilatkozat a szerződéskötést követően alvállalkozó bevonásáról 
 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 
 
 
 
Kelt: Siófok, DÁTUM      Kelt: DÁTUM 
 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

 

 CÉGNÉV 

 NÉV  NÉV     NÉV 

       

Megrendelő  Szolgáltató 
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1. számú melléklet 

Műszaki tartalom / Műszaki specifikáció  
 
  



FGSZ Zrt.   „INFORMATIKAI LICENC TÍPUSSZERZŐDÉS”  

 

  16 / 17 oldal  

2. számú melléklet 

Szerződéses díjtételek 

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
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3. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉST KÖVETŐEN ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSÁRÓL*  

 

Alulírott …………a ………….. (székhelye: ……………………………………..) cégjegyzésre 
jogosult képviselője, mint az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) által „……” tárgyban kiírt beszerzési eljárás nyertese 
nyilatkozom, hogy a fenti tárgyban megkötött szerződésben Vállalkozóként alábbi 
alvállalkozókat vesszük igénybe a teljesítés során: 

 

Cég bejegyzett 
neve 

Székhelye Ügyvezető neve Elérhetősége Munkanem 

     

     

 

 

 

Kelt: ……………, 20…. …………….. hó ….. nap   

 

 

 

 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 


