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Szerződés nyilvántartási szám: 1025771 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

„RedHat Enterprise Linux alapú rendszerek licenc előfizetéseinek meghosszabbítása 2023.06.30-

ig” 

tárgyban 

 

amely létrejött egyrészről a 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

azonosító: 20030 

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633 

Adószám: 10585560-2-44 

Számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001 

Képviseli: Bancsics Ferenc 

Képviselő titulusa:vezérigazgató 

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

másrészről a(z) 

Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

azonosító: 200365 

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em. 

Cégjegyzékszám: 01-10-044874 

Adószám: 12948901-2-41 

Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001 

Képviseli: Hermesz Miklós 

Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

TIGRA Korlátolt Felelősségű Társaság 

azonosító: 100150 

Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. 

Cégjegyzékszám: 01-09-566107 

Adószám: 12218778-2-42 

Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015 

Képviseli: Vertán György 

Képviselő titulusa: ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és a 

99999 Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság 

azonosító: 200475 

Székhely: 1123 Budapest XII. kerület, Alkotás u. 55 - 61. 

Cégjegyzékszám: 01-09-876769 

Adószám: 13854964-2-43 

Bankszámlaszám: 10918001-00000038-94730000 

Képviseli: Dongó Péter 

Képviselő titulusa: ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és az  

ALOHA Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

azonosító: 100127 

Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-469442 

Adószám: 12147784-2-43 

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-30200004 
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Képviseli: Turcsi Zsolt 

Képviselő titulusa: ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és a 

FORNAX ICT Korlátolt Felelősségű Társaság 

azonosító: 201232 

Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1. 

Cégjegyzékszám: 01-09-891657 

Adószám: 14161177-2-43 

Bankszámlaszám: 10918001-00000052-61760005 

Képviseli: Balásy Bulcsú 

Képviselő titulusa: ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és az  

IMG Solution Zrt. 

azonosító: 200584 

Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 26. 

Cégjegyzékszám: 01-09-973596 

Adószám: 28771315-2-44 

Bankszámlaszám: 10700581-49431306-51100005 

Képviseli: Szentgyörgyi Gábor János 

Képviselő titulusa: ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és a  

KÜRT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

azonosító: 100046 

Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 

Cégjegyzékszám: 01-10-048723 

Adószám: 11780359-2-43 

Bankszámlaszám: 10403394-49525349-55521001 

Képviseli: Kmetty József 

Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és a  

KVENTA Korlátolt Felelősségű Társaság 

azonosító: 100047 

Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15. 

Cégjegyzékszám: 13-09-110592 

Adószám: 10329102-2-13 

Bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159 

Képviseli: Németh Gábor Levente 

Képviselő titulusa: ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és a  

LicensePort Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

azonosító: 200518 

Székhely: 2091 Etyek, Kökényes köz 3. 

Cégjegyzékszám: 07-10-001600 

Adószám: 23497454-2-07 

Bankszámlaszám: 0000000011786001-20156206-00000000 

Képviseli: Kővári Viktor 

Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és az 

M&S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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azonosító: 100051 

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 17/a. a. ép. fszt. 4. 

Cégjegyzékszám: 01-10-046107 

Adószám: 14409471-2-41 

Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285 

Képviseli: Mester László  

Képviselő titulusa: fejlesztési igazgató, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és a  

NETvisor Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

KEF azonosító: 200161 

Székhely: 111119 Budapest, Petzvál József utca 56. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045730 

Adószám: 14023059-2-43 

Bankszámlaszám: 10700024-04684103-51100005 

Képviseli: dr. Máthé János István 

Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) 

 

és az 

ULYSSYS Korlátolt Felelősségű Társaság 

azonosító: 201310 

Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 

Cégjegyzékszám: 01-09-163766 

Adószám: 10720534-2-41 

Bankszámlaszám: 12026001-00117615-00100000 

Képviseli: Wellisch Péter 

Képviselő titulusa: ügyvezető,mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)  

 

között (Vevő és Eladó továbbiakban külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel.  

 

 

1. A szerződés létrejöttének előzménye 

 

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 247-

517709 (KÉ-18146/2017) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények 

részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó 

szolgáltatások teljesítése”  (rövid név: OPEN17) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési ke-

retmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretmegállapodás jött 

létre (a továbbiakban: KM). 

 

KM azonosítószáma: KM01OPEN17 

KM aláírásának dátuma: 2018. június 5. 

KM időbeli hatálya: 2022. június 4. 

KM keretösszege: 50 400 000 000 forint + Áfa. 

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informa-

tikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: DKÜ rendelet) 30/A. § (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől a KEF 

helyébe jogutódként a DKÜ Zrt. lépett.  

 

1.2. A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérő javára 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdésének c) 

pontja alapján a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt tárgyában folytatott le közbeszerzési eljárást (a 

továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében. 
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1.3. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Eladók közösen teljesítik. 

A konzorciumi tagok egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: 

Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó 

– meghatalmazás alapján – a jelen szerződést a(z) összes konzorciumi tag nevében írja alá. 

1.4. A konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egye-

temleges felelősséget vállalnak.1 

 

1.5. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során fi-

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

jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező mű-

szaki leírásban foglaltakat. 

 

2. A szerződés tárgya, mennyisége 

 

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatko-

zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „Red-

Hat Enterprise Linux alapú rendszerek licenc előfizetéseinek meghosszabbítása 2023.06.30-ig” 

tárgyú eljárásban, a jelen szerződés alapján Vevő megveszi és megrendeli, Eladó pedig eladja és bizto-

sítja a jelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott követelményeknek meg-

felelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló szolgáltatá-

sok nyújtását (előfizetés). 

 

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Sysman Informatikai Zrt. 

teljesíti. 

 

3. A szerződés időtartama, teljesítési határideje 

 

3.1. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírása napján lép hatályba. Amennyiben a Felek 

nem egyidejűleg írják alá a szerződést, az a később aláíró Fél aláírásának a napján lép hatályba. 

  

3.2. A műszaki leírásban meghatározott előfizetés, valamint a szoftverkövetés és gyártói támogatás 

(a továbbiakban együtt: gyártói támogatás vagy szoftverkövetés és gyártói támogatás) biztosításának 

időtartama az előfizetések esetében a műszaki leírásban meghatározott meglévő előfizetések lejárati dá-

tumait követő naptól jogfolytonosan, a szoftverkövetés és gyártói támogatás esetében a termékek sikeres 

átvételétől 2023.06.30-ig tartó érvényességgel.  

 

3.3. Eladónak, a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez kapcsolódó, az 

5.1.1. pontban meghatározott licencigazolást és egyéb, jelen szerződésben előírt dokumentumokat a 

szerződés hatályba lépését követő 6 munkanapon belül kell leszállítania. Vevő előteljesítést elfogad. 

 

3.4. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben mindkét 

fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.  

 

4. A teljesítés helye 

  

4.1. A jelen szerződés esetében a teljesítés elektronikusan történik, a licenceAdmin@nisz.hu és a 

licensz@nisz.hu és Vevő kapcsolattartójának jelen szerződésben megjelölt email címére történő meg-

küldés útján. 

 

5. A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesítésigazolás 

 

5.1. A teljesítésre vonatkozó általános szabályok 

 
1 A bekezdés abban az esetben válik a szerződés részévé, amennyiben a szerződést Eladó közös ajánlattevőként, konzorciumban valósítja meg 

mailto:licensz@nisz.hu
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5.1.1. Eladó köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott előfizetések, licencek (ter-

mékek) jogszerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő készlet elérhetőségét, a licencelt szoftver 

termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez értelmezett) illetve a licenckulcsok 

egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett), valamint a gyártói támogatásra vonatkozó adatokat – 

a továbbiakban telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód, licenckulcs és a szoftverkövetésre és gyártói 

támogatásra vonatkozó adatok együtt: licencigazolás – a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott 

e-mail címekre megküldeni. Eladó köteles továbbá Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhe-

tővé tenni a jótállásra vonatkozó dokumentumokat. 

 

5.1.2. Eladó a fentieken túl köteles a jelen szerződés tárgyát képező licencekről Licencinformációs 

adatlapot (5. számú melléklet) a számlához csatolni. 

 

5.1.3. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez 

szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal. 

 

5.1.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, 

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

Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése 

szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése 

nem zárja ki a hibás teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

5.1.5. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy 

késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladék-

talanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül is is-

mernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó 

egyidejű késedelmét kizárja. 

 

5.1.6. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól 

dokumentumot (3. melléklet). 

 

5.1.7. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhe-

tővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.  

 

5.2. Átadás-átvételre vonatkozó előírások 

 

5.2.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás 

keretében veszi át.  

 

5.2.2. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez) szük-

séges licencigazolás (jelen szerződés 5.1.1. pontja) és jótállásra vonatkozó dokumentum megküldését 

követően 5 munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó a jelen szerződés 2. számú 

mellékletében meghatározott licenceket és a gyártói támogatást megfelelően biztosította-e.   

 

5.2.3. Amennyiben az előző pont szerinti ellenőrzés során Vevő, a licencigazolás, illetve jótállásra 

vonatkozó dokumentum alapján megállapítja, hogy Eladó a 2. számú mellékletében meghatározott li-

cenceket és a gyártói támogatást teljeskörűen biztosította, erről e-mailben értesíti Eladót. 

 

5.2.4. Amennyiben az ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó által megküldött a licencigazo-

lás és/vagy jótállásra vonatkozó dokumentum nem megfelelő vagy Eladó a 2. számú mellékletében meg-

határozott előfizetést, licenceket és gyártói támogatást nem teljeskörűen biztosította, erről haladéktala-

nul értesíti Eladót. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles a jelen szerződésben foglaltak 

szerint teljesíteni. A megismételt teljesítés elfogadására a teljesítésre vonatkozó szerződéses rendelke-

zéseket kell alkalmazni. 
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5.2.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér-

telmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként 

megilletik. Vevő továbbá jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiak-

ban: Ptk.) 6:127. § (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat 

a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed. 

 

5.3. Teljesítésigazolás 

 

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú mel-

lékletében meghatározott termékekhez kapcsolódó licencigazolások és egyéb, jelen szerződésben előírt 

dokumentumok átadás-átvétele sikeresen lezárult.  

 

5.3.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat: 

 

- jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek és gyártói támogatás, il-

letve jótállás megfelelőségét igazoló vevői e-mail(ek)et (5.2.3.),  

 

mely(ek) átvételét követően Vevő 15 napon belül kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú 

melléklet).  

 

5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2. 

pont szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja át. 

A teljesítés a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításával (teljesítés elismerése) valósul meg. 

 

5.3.4. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a DKÜ elektronikus rendszerében (a 

továbbiakban: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit 

Vevő a DKR-ben 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve 

visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak). 

 

5.3.5. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKR-

ben, amennyiben a teljesítést elfogadta. 

 

6. Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések 

 

6.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe-

szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe. 

 

6.2. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik 

szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. § (2) - (4) bekezdéseiben foglal-

tak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Eladó a jelen szerződés 

aláírásával kijelenti, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban kizáró okok hatálya alatt álló 

alvállalkozót. 

 

6.3. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál-

lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség – jelen szerző-

désben szabályozottak szerint – kizárólag Eladó irányába terheli. 

 

6.4. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel, 

mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsérté-

sével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, 

szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 
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7. A fizetendő ellenérték 

 

7.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

7.2. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú mellékle-

tében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 537 335 900 Ft - Ft + ÁFA, azaz nettó Ötszáz-

harminchétmillió – háromszázharmincötezer – kilencszáz forint + általános forgalmi adó. 

 

7.3 A fent hivatkozott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerült 

valamennyi díjat és költséget. A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a 

forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók2, díjak, illetékek, 

egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), a felhasználási jog ellenértékét, a jótállás, gyár-

tói támogatás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében va-

lamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem termékek sem a szolgáltatások ese-

tén – az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési díjat. A beszerzési díj alapja a jelen szer-

ződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A beszerzési díjat Vevő 

a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének d) pontja alapján közvetlenül az 

eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére fizeti meg. A beszerzési díjjal kapcsolatban az Eladónak fel-

adata nincs.  

  

7.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi ren-

delkezések az irányadóak. 

 

7.5. Eladót a fent hivatkozott ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen 

szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a 

szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők. 

 

7.6. Vevő jelen szerződéssel kapcsolatban az előleg fizetést kizárja. 

 

7.7. Felek rögzítik, hogy a beszerzés ellenértékének forrását Vevő saját forrásból biztosítja. 

 

8. Fizetési feltételek 

 

8.1. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás be-

nyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen jogszabá-

lyok szerint jár el a kifizetés során. 

 

8.2. Eladó(k) jelen szerződés alapján őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

167. § -ban foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követően jogosult, amit a 

Vevő által kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően a hatályos 

Áfa tv. alapján állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.  

 

8.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és Vevő által 

aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. sz. melléklet) és  ajelen szerződés keretében szállított, önálló 

termékként megajánlott licencekre kitöltött és aláírt Licencinformációs adatlap (5 számú melléklet).  

 

8.4. Vevő a Kbt. 27/A § alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is az e_invo-

ice@nisz.hu e-mail címen. 

 

 
2 Kivéve ÁFA 

mailto:e_invoice@nisz.hu
mailto:e_invoice@nisz.hu
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8.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi 

iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadás e_invoice@nisz.hu e-

mail címére küldi. 

 

8.6. Eladó jelen szerződés alapján egy számla kiállítására jogosult. 

 

Számlával kapcsolatos követelmények 

 

8.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: 

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkö-

rűen Működő Részvénytársaság nevét, címét, adószámát, és az általa megadott belső jelen 

szerződés azonosítására szolgáló szerződésszámot, 

- a számlá(k)nak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör-

vény (Áfatv.) 169. § és elektronikus számla esetén a 175.§-a szerinti előírásoknak, 

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek/szolgáltatások megnevezését és an-

nak TESZOR számát, 

- a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószá-

mát, 

- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot, 

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést. 

 

Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított Eladó számlájának és mellékleteinek 8.5 pont 

szerinti Vevő központi iktatójába érkezésétől vagya Vevő elektronikus számla befogadó e-mail címére 

történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket - a Kbt. 135. § (1) bekezdése, 

és Ptk. 6:130. § (1) bekezdésével összhangban - az Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az 

esetleges számlareklamáció ideje.  

 

8.8. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla 

igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla 

újbóli benyújtását követően újra kezdődik. 

 

8.9. Eladó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsége-

ket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tár-

saság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak 

(Kbt. 136. § (1) a)). 

 

 

8.10. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése 

szerint jogosult késedelmi kamatra, valamint külön jogszabály szerinti behajtási költségátalányra. 

 

8.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak-

kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. 

 

8.12. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem 

a jelen szerződésben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződésben szabá-

lyozott okból – nem fogadható be.  

 

8.13. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, 

cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) munkana-

pon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni a treasury@nisz.hu e-mail címen. 

 

8.14. Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. 

 

8.15. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni.  

mailto:e_invoice@nisz.hu
mailto:treasury@nisz.hu
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8.16. A külföldi adóilletőségű Eladó(k) köteles(ek) a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

9. Jótállás, szoftverkövetés és gyártói támogatás 

 

9.1. Eladó a jelen szerződés keretében megajánlott termékekre a keretmegállapodásban meghatáro-

zott időtartamú jótállást biztosít, egyebekben Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vo-

natkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.  Eladó a jelen szerződésben leszállított termé-

kekre 2023. június 30-ig gyártói támogatást biztosít. A jótállás, szoftverkövetés és a gyártói támogatás 

idejének kezdete a termékek sikeres átvételének az időpontja. A jótállási, szoftverkövetés és a gyártói 

támogatási határidő kezdetét a teljesítésigazoláson egyértelműen rögzíteni kell. A termékhez kapcsolódó 

jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat. 

 

9.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződés-

szerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek jelen szerződés 1. számú 

mellékletben adott termékre meghatározott műszaki specifikációnak. 

 

9.3. A jótállás, szoftverkövetés és gyártói támogatás feltételeit a műszaki leírás tartalmazza (1. 

számú melléklet). 

 

9.4.  A jótállási, szoftverkövetés és gyártói támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos va-

lamennyi költséget az Eladó viseli. 

 

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság 

 

10.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre, a li-

cenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra, a licenc szerződésben meghatározott tartalmú, 

illetve terjedelmű felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő a 

szoftverről biztonsági másolatot készíthet. 

 

10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben, valamint 

adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. A szoftver használata egysé-

ges termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak. 

 

10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi termé-

ken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), 

amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.  

 

10.4. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek 

saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben meg-

határozottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződés-

ben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló – rendelkezési jogosultságokkal ren-

delkezik. 

 

10.5. Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez 

más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, 

melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem 

korlátozzák vagy akadályozzák. 

 

10.6. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szer-

ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyi-

latkozat esetén Vevő – a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek al-

kalmazása mellett – a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 
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10.7. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben 

szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá meg-

téríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét. 

 

11. Kötbér 

 

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért fele-

lős, Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket nem adja át, El-

adó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően – 

késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

 

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától 

napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen tel-

jesített mennyiség nettó értéke. 

 

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától 

napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan 

teljesített mennyiség nettó értéke. 

 

11.4. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A 25 napot meg-

haladó késedelem, illetve 25 napot meghaladó hibás teljesítés esetén Vevő jogosult a jelen szerződést 

felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Jelen szerződés 

meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés 

meghiúsulással érintett nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben 

Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő 

jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. 

 

11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak 

egy kötbér alkalmazható.  

 

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki. A Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesí-

tési kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint. 

 

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, il-

letve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvé-

nyesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

 

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 

 

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag 

írásban módosíthatják. 

 

12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 

hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal – 

felmondani abban az esetben, ha  

- a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,  

- a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el, vagy;  

- a másik Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy;  

- a másik Fél fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja. 
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12.4. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével 

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 

- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,  

- Eladó megsérti jogszavatossági vállalását, 

- a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot, 

- Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti; 

- Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságára vonatkozóan; 

- Eladó valamely – fenti pontban nem nevesített – jelen szerződésben meghatározott kötele-

zettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő 

által megadott határidőre nem teljesíti. 

 

12.5. Vevő a Kbt. 143. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja, 

vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat. 

 

12.6. Vevő köteles – választása szerint – jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól 

elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén. 

 

12.7. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést – a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatáro-

zott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.  

 

 

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli ér-

tesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szer-

ződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott 

határidőig nem tesz eleget. 

 

12.9. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a 

felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

 

12.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti. 

 

13. Titoktartás, Adatkezelés 

 

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg-

felelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 

 

13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvános-

ságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az 

ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra illetékes megtilt-

hatja. 

 

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, min-

den, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni. 

 

13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott infor-

mációkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

 

13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat szi-

gorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem 

hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő 

érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.  
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13.6. Eladó alkalmazottai és alvállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, 

és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül 

szükséges. 

 

13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó 

kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.  

 

13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért 

és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult –

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.  

 

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra 

vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az 

üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet 

(„GDPR”) értelmében Eladónak kizárólag – a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben – anonimi-

zált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a szerződés 

teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe), érzékeny 

adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefüggő információt és adatot) 

ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatköz-

lésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli. 

 

13.10. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő  szemé-

lyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irány-

elv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 

(a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a 

GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály ren-

delkezése alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk 

(1) (f) pontja szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes 

adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. 

 

13.11. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a 

jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a 

szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavál-

lalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, 

faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, 

a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcso-

lattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb 

írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő hasz-

nálat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott 

adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező irat-

megőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltá-

rolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére 

megküldésre kerülhetnek. 

 

13.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit. 

 

14. Kapcsolattartás, értesítések 

 

14.1. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult: 

 

a) Vevő részéről:  
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Név: Elek József 

Beosztás: E-ügyintézési szerver platform üzemeltetési osztályvezető 

Telefonszám: +3617957155 

Mobiltelefon szám: +36304759069 

E-mail cím: Elek.Jozsef@nisz.hu 

 

b) Eladó részéről:  

Név: Fodor Endre 

Beosztás: Partner 

Telefonszám: +361 8833471 

Mobiltelefon szám: +3620 999 9935 

E-mail cím: endre.fodor@sysman.hu  

 

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek: 

 

Név: Kiss-Lajos Zoltán 

Beosztás: Rendszerüzemeltetési igazgató 

 

Név: Bakos Béla 

Beosztás: Kormányzati adatközpont és rendszerüzemeltetési ágazati igazgató 

 

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a 

kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazo-

lója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott 

kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, 

elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekö-

vetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. 

 

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Érte-

sítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban 

és  

- írásban igazolt személyes átadással,  

- tértivevényes ajánlott levélben,  

- visszaigazolt e-mailben vagy  

- visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.  

 

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, 

amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 

tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekin-

teni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az 

iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizo-

nyításáig – a küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni. 

 

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint je-

len szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban 

meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) 

vagy írásban igazolt személyes átadással történhet. 

 

 

15. Vis Maior 

 

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis 

maior eredménye. 
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15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű 

teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési 

körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra hi-

vatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így különösen: 

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.); 

- tűz, robbanás, járvány ; 

- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; 

- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás 

vagy embargó; 

- sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 

terrorcselekmények; 

- zendülés, rendzavarás, zavargások. 

 

15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis 

maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás alap-

ján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben 

Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettsé-

geit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a tel-

jesítésre.  

 

15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes 

körű bizonyítása. 

 

15.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét kö-

vető 15 naptári napot, a Vevőnek jogában áll – választása szerint – jelen szerződéstől elállni vagy jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült 

kárát.  

 

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése 

 

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazá-

sában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kiala-

kítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szer-

ződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak. 

 

16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte-

lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a 

Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

16.3. Eladónak és a Vevőnek 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. 

 

16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják 

megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírá-

lására a rendes bírósági fórumokat választják. 

 

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott 

valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltétel-

nek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a 

követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő 

lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
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16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso-

latos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá 

Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot-

takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes rendelkezés 

helyébe automatikusan, külön jogcselekmény (pl.: szerződésmódosítás) nélkül a KM megfelelő rendel-

kezése lép. 

 

16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően al-

kalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával 

vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden 

egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett köte-

lezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha 

valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a 

jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselek-

mény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi 

 

16.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó nyilat-

kozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyi-

latkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt 

írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött 

szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni. 

 

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hi-

vatkozott, fizikailag nem csatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:  

 

1. számú melléklet Műszaki leírás  

2. számú melléklet Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó 

ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap) 

3. számú melléklet Nyilatkozat Partner adatairól  

4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat  

5. számú melléklet Licencinformációs adatlap  

6. számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat 

 

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint minden-

ben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen 

szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak 

alá. 

 

Budapest, 2022. ……………………….   Budapest, 2022. ………………………. 

 

 

 

........................................................ ........................................................ 

Bancsics Ferenc 

Vezérigazgató 

Hermesz Miklós 

Vezérigazgató 

NISZ Zrt. Sysman Informatikai Zrt. 

Közös Ajánlattevők nevében  

Vevő Eladó 
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1. számú melléklet  a 1025771 nyilvántartási számú szerződéshez 

 

Műszaki leírás 

(Vevő közbeszerzési műszaki leírása) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő által üzemeltetett szolgáltatások működéséhez szükséges Red Hat előfizetések be-

szerzése műszaki melléklet 
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1 A beszerzés tárgya 

 

A beszerzés tárgya az Ajánlatkérő által üzemeltetett szolgáltatások számára Red Hat előfizetések be-

szerzése 

2 Általános leírás 

A beszerzés tárgya Ajánlatkérő által üzemeltetett szolgáltatások üzemeltetéséhez Red Hat gyártói tá-

mogatást és szoftver frissítést biztosító előfizetések beszerzésre, minden előfizetés esetén külön-külön 

legalább 2023.06.30-ig tartó érvényességgel.  

3 Red Hat Enterprise Linux előfizetések megújítása 

A számítási kapacitást biztosító szerverek kapacitását teljes mértékben lefedő operációs rendszer és 

központi felügyeletet biztosító smart management előfizetések megújítása.  

4 Red Hat Enterprise Linux Datacenter 

Megnevezések: Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Standard, Red Hat Enterprise Linux 

for Virtual Datacenters with Smart Management Premium, Red Hat Enterprise Linux for Virtual Data-

centers with Smart Management Standard, Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with 

Smart Management Standard 

Egyenértékűségi követelmények: 

Azo-

nosító 

Követelmény 

OS-1 HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szerver összes processzor magja 

felhasználható legyen 2 processzor szerverek esetén is.,  

OS-2 Memória nagysága: a szerver gépek teljes RAM-ja felhasználható legyen 

OS-3 RPM csomagok natív módon történő kezelése YUM csomagkezelővel 

OS-5 Red Hat Satellite management rendszerbe integrálhatóság és az ehhez szükséges licenc 

OS-6 Magyarországon elérhető gyártói támogatás biztosítása 

OS-7 A fent specifikált termék legalább 2023.06.30-ig tartó érvényességgel biztosított gyár-

tói támogatása 

OS-8 Korlátlan számú virtualizált RedHat szerver licenc helyes futtathatóságának biztosítása 

 

5 Red Hat Enterprise Linux Server 

Megnevezések: Red Hat Enterprise Linux Server Standard (Physical or Virtual Nodes), Red Hat En-

terprise Linux Server with Smart Management Standard (Physical or Virtual Nodes) 

Egyenértékűségi követelmények: 

Azo-

nosító 

Követelmény 

OS-1 HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szerver összes processzor magja 

felhasználható legyen 

OS-2 Memória nagysága: a szever gépek teljes RAM-ja felhasználható legyen 

OS-3 RPM csomagok natív módon történő kezelése YUM csomagkezelővel 

OS-5 Red Hat Satellite management rendszerbe integrálhatóság és az ehhez szükséges licenc 

OS-6 Magyarországon elérhető gyártói támogatás biztosítása 

OS-7 A fent specifikált termék legalább 2023.06.30-ig tartó érvényességgel biztosított gyár-

tói támogatása 
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6 Red Hat Enterprise Linux High Availabilty előfizetések megújítása 

Ajánlatkérő alkalmazás szerverein Red Hat Enterprise Linux alapú kiszolgálókon kialakított magas 

rendelkezésre állású környezet gyártói támogatását biztosító előfizetések megújítása. 

7 High Availability 

Megnevezés: High Availability 

Egyenértékűségi követelmények: 

Azo-

nosító 

Követelmény 

HA-1 Magas rendelkezésre állást biztosító cluster infrastruktúra a clustert alkotó kiszolgálók 

együttműködésének biztosítására: 

• konfigurációs állományok kezelése 

• a cluster tagjainak kezelése (membership management, lock management, fenc-

ing)  
HA-2 Magas rendelkezésre állású Szolgáltatások kezelése: a szerver cluster egyik tagjának 

meghibásodása esetén a szolgáltatás elindítása a cluster másik kiszolgálóján. 

HA-3 Cluster konfigurációs eszközök: konfigurációs és kezelő eszközök a clusterhez tartozó 

kiszolgálók és Szolgáltatások kezeléséhez. 

HA-4 A fent specifikált termék legalább legalább 2023.06.30-ig tartó érvényességgel biz-

tosított gyártói támogatása 

8 Red Hat felhő menedzsment előfizetések megújítása 

Ajánlatkérő által üzemeltetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhő menedzsment megoldások gyártói 

támogatását biztosító előfizetések megújítása. 

9 Red Hat OpenStack Platform 

Megnevezések: Red Hat OpenStack Platform Standard (2-sockets), Red Hat OpenStack Platform with 

Smart Management Standard (2-sockets) 

Egyenértékűségi követelmények: 

Azonosító Követelmény 

OS-1 Összeegyeztethetőség a következő licenckonstrukcióval 

- Red Hat Openstack Platform with Smart Management, Standard (2-sockets) 

OS-2 OpenStack Powered Platform minősítés 

OS-3 ESXi és KVM támogatás 

OS-4 Automatizált cloud image készítő eszközzel történő integrálás lehetősége 

OS-5 Támogatott upgrade útvonal korábbi verziókról és későbbi verziókra 

OS-6 Minden OpenStack komponensnek magas rendelkezésre állásúnak kell lennie 

OS-7 Automatizált telepítési megoldás a cloud deployolásához. 

OS-8 Központi kiszolgáló menedzsment alkalmazással történő integráció 

OS-9 Newton vagy újabb kiadására kell épülnie 

OS-10 Windows és Linux virtuális gépek támogatása. 

OS-11 Következő komponenseket kell tartalmaznia 

• Compute (Nova) 

• Dashboard (Horizon) 

• Identity Service (Keystone) 
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• Networking (Neutron) 

• Telemetry (Ceilometer) 

• Orchestration (Heat) 

• Object Store (Swift) 

• Image service (Glance) 

Block Storage (Cinder) 

OS-12 Hypervisorként KVM-et kell használni. 

10 Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) 

Megnevezések: Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) Standard (2-sockets), Red Hat 

OpenStack Platform (without guest OS) with Smart Management Standard (2-sockets) 

Egyenértékűségi követelmények: 

Azonosító Követelmény 

OS-1 Összeegyeztethetőség a következő licenckonstrukcióval 

- Red Hat Openstack Platform (without guest OS) with Smart Management, Standard 

(2-sockets) 

OS-2 OpenStack Powered Platform minősítés 

OS-3 ESXi és KVM támogatás 

OS-4 Automatizált cloud image készítő eszközzel történő integrálás lehetősége 

OS-5 Támogatott upgrade útvonal korábbi verziókról és későbbi verziókra 

OS-6 Minden OpenStack komponensnek magas rendelkezésre állásúnak kell lennie 

OS-7 Automatizált telepítési megoldás a cloud deployolásához. 

OS-8 Központi kiszolgáló menedzsment alkalmazással történő integráció 

OS-9 Newton vagy újabb kiadására kell épülnie 

OS-10 Windows és Linux virtuális gépek támogatása. 

OS-11 Következő komponenseket kell tartalmaznia 

• Compute (Nova) 

• Dashboard (Horizon) 

• Identity Service (Keystone) 

• Networking (Neutron) 

• Telemetry (Ceilometer) 

• Orchestration (Heat) 

• Object Store (Swift) 

• Image service (Glance) 

• Block Storage (Cinder) 

OS-12 Hypervisorként KVM-et kell használni. 

 

11 Red Hat Virtualization 

Megnevezés: Red Hat Virtualization (2-sockets) Standard 

Egyenértékűségi követelmények: 

Azo-

nosító 

Követelmény 

RHV-1 Virtuális gép erőforrás menedzsment megvalósítása, vagyis a VM működése közben 

lehessen hozzáadni további memóriát és processzort. 

RHV-2 A felhasználók (power user, tenant user) egy csoportja tudjon erőforrást felhasználni a 

neki rendelkezésre álló keretből (RBAC  házirendek alapján). 



22/35 

RHV-3 Skálázható legyen legalább 240 hosztig clusterenként 

RHV-4 Virtuális gépenként támogassa a 240 vCPU és 4TB memória használatát 

RHV-5 Támogatnia kell a Live Migrációt, vagyis a virtuális gép működése közben áthelye-

zhető legyen egy másik hoszt gépre, megállítás nélkül 

RHV-6 Legyen egy eszköz arra, hogy VMware vCenterből direkt migráljon ebbe a virtuális 

környezetbe, vagyis a VM to VM konverziót el tudja végezni minimális lépésből. 

RHV-7 Legyen megoldás a hipervizor biztonságos működtetésére, vagyis az egy ugyanazon 

szerveren futó tenantok ne tudjanak „átlátni” más tenantok virtuális gépeire. 

RHV-8 A különböző monitorozó rendszerekkel való együttműködés érdekében támogassa az 

SNMP protokolt. 

RHV-9 A virtuális gépek konzolja elérhető kell legyen a menedzsment felületről 

RHV-10 RESTful API-t kell biztosítania 

RHV-11 Összeegyeztethetőség a következő licenckonstrukcióval 

Red Hat Virtualization (2-sockets), Standard 

12 Red Hat JBOSS Enterprise Application platform előfizetések megújítása 

Ajánlatkérő alkalmazás szerverein kialakított JBOSS alkalmazás környezet gyártói támogatását bizto-

sító előfizetések megújítása. 

13 Red Hat JBOSS Enterprise Application plartform 

Megnevezések: Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 64-Core Standard, Red Hat JBoss En-

terprise Application Platform 16-Core Standard 

Egyenértékűségi követelmények: 

Azo-

nosító 

Követelmény 

APP-1 Teljes mértékben tanúsított Java EE6 alkalmazás konténer 

APP-2 Tartalmazzon minden olyan komponenst, ami a Java alapú szolgáltatások készítéséhez, 

futtatásához és menedzseléséhez szükségesek; 

APP-3 Elvárt képességek: 

• klaszterezés, 

• cache kezelés, 

• üzenetkezelés, 

• tranzakciókezelés, 

• terheléselosztás, 

• moduláris felépítés és telepíthetőség, 

• teljes webszolgáltatás csomag 

APP-5 Szállítandó komponensek listája: 

• JBoss Enterprise Web Platform (azaz JBoss EWP) 

• JBoss Enterprise Portal Platform (azaz JBoss EPP) 

• JBoss Enterprise Web Server (azaz JBoss EWS) 

• JBoss Web Framework Kit 

• JBoss Cache (azaz JBC) 

• JBoss Netty 

APP-6 Magyarországon elérhető gyártói támogatás biztosítása 

APP-7 A fent specifikált termék legalább 2023.06.30-ig tartó érvényességgel biztosított gyár-

tói támogatása 
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14 Teljesítéssel kapcsolatos feladatok  

15 Nyertes ajánlattevő feladatai 

• Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő termékek (ld. 7. fejezet) szállítása / át-

adása elektronikus formában az Ajánlati felhívásban meghatározott e-mail címre, az ott megha-

tározott határidőknek megfelelően. 

• A szállítandó termékek érvényességi idejének kezdete leghamarabb a szerződés hatályba lépését 

követően a szállítás időpontja.  

• Amennyiben a szállítás időpontjában a 20 pontban részletezettek alapján a termékre Ajánlatkérő 

érvényes előfizetéssel rendelkezik, úgy az érvényesség kezdete a meglevő előfizetést lejáratát 

követő nap. Az előfizetés részletes adatai a Contract ID alapján a gyártói adatbázisban érhetők 

el. 

 

16 Leszállítandók  

• Licencek, Licenc igazolások. 

• Licencinformációs adatlapok 

• jótállásra vonatkozó dokumentum 

17 Jótállási és gyártói  támogatási feltételek  

A nyertes ajánlattevőnek KM szerinti jótállást kell biztosítania, a gyártói támogatási időszak 

2023.06.30-ig tart. 
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18 Beszerzendő termékek 

19 Beszerzendő termékek összesítése 

DKÜ cikkszám  Termék leírás  

MCT2885F3  Red Hat OpenStack Platform (without guest OS), Standard (2-sockets)  

MCT2887F3  Red Hat OpenStack Platform, Standard (2-sockets)  

MCT2980F3  Red Hat OpenStack Platform with Smart Management, Standard (2-sockets)  

MCT2982F3  Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) with Smart  

MCT2982F3  Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) with Smart Management, Standard (2-sockets)  

MW0186831F3  Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 64-Core Standard  

MW0196814F3  Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard  

RH00002F3  Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard  

RH00004F3  Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)  

RH00006F3  Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium  

RH00007F3  Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Standard  

RH00009F3  Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes)  

RH00025F3  High Availability  

RV0236407F3  Red Hat Virtualization (2-sockets), Standard  
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20 Beszerzendő termékek részletes adatai 

 

Előző 

contract 

ID 

DKÜ 

Cikk-

szám 

DKÜ Megnevezés 
Mennyi-

ség (db) 

Egységes le-

járati dátum 

11431615 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
1 2023.06.30 

11436863 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
1 2023.06.30 

11493660 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
1 2023.06.30 

11493792 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
1 2023.06.30 

11493793 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
1 2023.06.30 

11493794 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
1 2023.06.30 

11681973 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
14 2023.06.30 

11685962 
MCT29

82F3  

Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) with 

Smart Management, Standard (2-sockets) 
4 2023.06.30 

11754779 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Standard 
4 2023.06.30 

11754779 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
6 2023.06.30 

12035917 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
2 2023.06.30 

12040661 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment, Standard (Physical or Virtual Nodes) 
5 2023.06.30 

12058159 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Premium 
4 2023.06.30 

12120229 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
2 2023.06.30 

12257741 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
2 2023.06.30 

12376283 
RH0000

2F3  

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

Standard 
4 2023.06.30 

12404241 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment Standard (Physical or Virtual Nodes) 
6 2023.06.30 

12404241 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment Standard (Physical or Virtual Nodes) 
10 2023.06.30 

12404241 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment Standard (Physical or Virtual Nodes) 
38 2023.06.30 

12404241 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment Standard (Physical or Virtual Nodes) 
5 2023.06.30 

12404241 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment Standard (Physical or Virtual Nodes) 
2 2023.06.30 

12404241 
RH0000

9F3 

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Manage-

ment Standard (Physical or Virtual Nodes) 
40 2023.06.30 

12404241 
MW018

6831F3  

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 64-

Core Standard 
3 2023.06.30 
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12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
20 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
65 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
19 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
28 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
12 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
12 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
14 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
1 2023.06.30 

12404241 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
2 2023.06.30 

12404241 
RV0236

407F3  
Red Hat Virtualization (2-sockets) Standard 4 2023.06.30 

12404241 
MW019

6814F3  

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 16-

Core Standard 
1 2023.06.30 

12404241 
MCT29

82F3  

Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) with 

Smart Management Standard (2-sockets) 
16 2023.06.30 

12404241 
MCT29

82F3  

Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) with 

Smart Management Standard (2-sockets) 
2 2023.06.30 

12404241 
MCT29

80F3  

Red Hat OpenStack Platform with Smart Manage-

ment Standard (2-sockets) 
30 2023.06.30 

12404241 
RH0002

5F3  
High Availability 6 2023.06.30 

12404241 
RH0002

5F3  
High Availability 6 2023.06.30 

12404241 
RH0002

5F3  
High Availability 25 2023.06.30 

12440894 
MCT28

85F3  

Red Hat OpenStack Platform (without guest OS) 

Standard (2-sockets) 
3 2023.06.30 

12440894 
MCT28

87F3  
Red Hat OpenStack Platform Standard (2-sockets) 2 2023.06.30 

12472501 
RH0000

4F3  

Red Hat Enterprise Linux Server Standard (Physical 

or Virtual Nodes) 
2 2023.06.30 

12481760 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Premium 
6 2023.06.30 

12483089 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Premium 
3 2023.06.30 

12497865 
RH0000

4F3  

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical 

or Virtual Nodes) 
2 2023.06.30 

12515461 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
4 2023.06.30 

12515655 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Standard 
12 2023.06.30 

11908743 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 
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11908751 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908754 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908756 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908759 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908761 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908764 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908765 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908767 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908769 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

11908780 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management, Premium 
1 2023.06.30 

12172508 
RH0000

7F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Standard 
2 2023.06.30 

12172544 
RH0000

6F3 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

with Smart Management Premium 
1 2023.06.30 
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náló, illetve azon személyek ismerhetik meg, akik jogszerűen jutottak annak birtokába. Az üzleti titok a címzett tevékenységével kapcsolat-

ban eljáró személyek körében ismerhető meg, vagy a rendelkezésre jogosult írásbeli engedélyével hozható nyilvánosságra, másolható, illetve 

továbbítható harmadik személyek számára. Az üzleti titok a címzett tevékenységével kapcsolatban eljáró személyek körében ismerhető meg, 
vagy a rendelkezésre jogosult írásbeli engedélyével hozható nyilvánosságra, másolható, illetve továbbítható harmadik fél számára. Az üzleti 

titkot jogosulatlanul megismerő személy köteles a birtokába jutott adatokat megőrizni, egyidejűleg az üzleti titok tulajdonosát értesíteni. 

 

 

2. számú melléklet 1025771nyilvántartási számú szerződéshez 

 

 

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára 

(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap) 

 

 

Ssz 

Előírás: Megajánlás: 

Megnevezés: Cikkszám: 

Meny-

nyi-

ség: 

Meny-

nyi-

ségi 

egy-

ség: 

Megnevezés: Cikkszám: 

Egy-

ségár 

(nettó 

HUF) 

Megaján-

lott ter-

mék össze-

sen (nettó 

HUF) 

1 

Red Hat OpenStack 

Platform (without 

guest OS) Standard 

(2-sockets) 

MCT2885F3 3 darab 

Red Hat OpenStack 

Platform (without 

guest OS) Standard (2-

sockets) 

MCT2885F3 845 682 2 537 046 

2 

Red Hat OpenStack 

Platform Standard 

(2-sockets) 

MCT2887F3 2 darab 

Red Hat OpenStack 

Platform Standard (2-

sockets) 

MCT2887F3 
1 534 

429 
3 068 858 

3 

Red Hat OpenStack 

Platform with Smart 

Management Stan-

dard (2-sockets) 

MCT2980F3 30 darab 

Red Hat OpenStack 

Platform with Smart 

Management Standard 

(2-sockets) 

MCT2980F3 
1 817 

799 
54 533 970 

4 

Red Hat OpenStack 

Platform (without 

guest OS) with 

Smart Management 

Standard (2-sockets) 

MCT2982F3 22 darab 

Red Hat OpenStack 

Platform (without 

guest OS) with Smart 

Management Standard 

(2-sockets) 

MCT2982F3 921 444 20 271 768 

5 

Red Hat JBoss En-

terprise Application 

Platform 64-Core 

Standard 

MW0186831F3 3 darab 

Red Hat JBoss En-

terprise Application 

Platform 64-Core Stan-

dard 

MW0186831F3 
11 334 

799 
34 004 397 

6 

Red Hat JBoss En-

terprise Application 

Platform 16-Core 

Standard 

MW0196814F3 1 darab 

Red Hat JBoss En-

terprise Application 

Platform 16-Core Stan-

dard 

MW0196814F3 
3 148 

555 
3 148 555 

7 

Red Hat Enterprise 

Linux for Virtual 

Datacenters Stan-

dard 

RH00002F3 4 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux for Virtual Data-

centers Standard 

RH00002F3 983 432 3 933 728 

8 

Red Hat Enterprise 

Linux Server Stan-

dard (Physical or 

Virtual Nodes) 

RH00004F3 4 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux Server Standard 

(Physical or Virtual 

Nodes) 

RH00004F3 314 364 1 257 456 

9 

Red Hat Enterprise 

Linux for Virtual 

Datacenters with 

Smart Management 

Premium 

RH00006F3 28 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux for Virtual Data-

centers with Smart Ma-

nagement Premium 

RH00006F3 
2 052 

464 
57 468 992 
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10 

Red Hat Enterprise 

Linux for Virtual 

Datacenters with 

Smart Management 

Premium 

RH00006F3 1 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux for Virtual Data-

centers with Smart Ma-

nagement Premium 

RH00006F3 
2 052 

464 
2 052 464 

11 

Red Hat Enterprise 

Linux for Virtual 

Datacenters with 

Smart Management 

Standard 

RH00007F3 191 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux for Virtual Data-

centers with Smart Ma-

nagement Standard 

RH00007F3 
1 462 

602 

279 356 

982 

12 

Red Hat Enterprise 

Linux for Virtual 

Datacenters with 

Smart Management 

Standard 

RH00007F3 6 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux for Virtual Data-

centers with Smart Ma-

nagement Standard 

RH00007F3 
1 462 

602 
8 775 612 

13 

Red Hat Enterprise 

Linux Server with 

Smart Management 

Standard (Physical 

or Virtual Nodes) 

RH00009F3 107 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux Server with Smart 

Management Standard 

(Physical or Virtual 

Nodes) 

RH00009F3 451 129 48 270 803 

14 

Red Hat Enterprise 

Linux Server with 

Smart Management 

Standard (Physical 

or Virtual Nodes) 

RH00009F3 25 darab 

Red Hat Enterprise Li-

nux Server with Smart 

Management Standard 

(Physical or Virtual 

Nodes) 

RH00009F3 451 129 11 278 225 

15 High Availability RH00025F3 37 darab High Availability RH00025F3 156 936 5 806 632 

16 

Red Hat Virtualiza-

tion (2-sockets) 

Standard 

RV0236407F3 4 darab 
Red Hat Virtualization 

(2-sockets) Standard 
RV0236407F3 392 603 1 570 412 

     
Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési díj és 

ÁFA nélkül) (HUF)  

(a felolvasólapon ezen összeg tüntetendő fel): 

537 335 

900 
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3. számú melléklet a 1025771. nyilvántartási számú szerződéshez 

6-NY4 Nyilatkozat Partner adatairól 2.0 

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL 

Azonosító adatok: 

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Informatikai 

Zrt. 

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman 

Zrt. 

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, 

egyéb…………………………………………………szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874 

Adószám: 12948901-2-41 Uniós adószám: HU12948901 

Kapcsolattartó adatai 

Név: Fodor Endre Beosztás: partner 

Telefonszám: 061-883 - 3471 e mail cím: project@sysman.hu 

Cím 

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns 

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 

10. 

Cégnév: Sysman Informatikai Zrt. 

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 

Számlavezető bank 

Neve: Budapest Bank Zrt. 

Bankszámla száma: 10100833-56598700-01000001 Bankszámla devizaneme: HUF 

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et 

kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t) 

Pénzforgalmi elszámolás áfa tv. 

XIII/A. fejezet, 169. § (h): nem 

Különbözet szerinti  

elszámolás áfa tv. XV.-XVII. feje-

zet, 169. § (p,q,): nem 

Önszámlázás áfa tv. 169. § (l): 

nem 

Fordított adózás áfa tv. 169. § (n): 

Milyen tevékenység alapján: nem 

Alanyi mentesség áfa tv. XIII. feje-

zet: nem 

Tevékenység alapján mentes áfa tv. 

VI. fejezet: nem 

Milyen tevékenység alapján: 

KATA 2012. évi CXLVII. törvény: 

nem 

KIVA 2012. évi CXLVII. törvény: 

nem 

EVA 2002. évi XLIII. törvény: nem 

 

Kelt………………….……… 

………………………………………….. 

Cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet a 1025771nyilvántartási számú szerződéshez 

 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

6-NY2 Teljesítést igazoló bizonylat 2.0 

Teljesítést igazoló bizonylat 

Kiállítás helye:  Kiállítás dá-

tuma: 

 

Vállalkozó/ Szállító cég neve: 

 

 

Megrendelő: 

NISZ  

Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt. 

Képviselő (1) neve, beosztása:  

(a TIB aláírója) 

 

Képviselő (2) neve, beosztása:  

(a TIB jóváhagyója) 

 

Szakmai kapcsolattartó neve, beosztása: 

 

Szerződés/Megrendelés tár-

gya: 
 

Megrendelő szerződés/Meg-

rendelés száma (SZL): 
 

Teljesítés igazolás tárgya:  

Teljesítés szerződés szerinti 

üteme/dátuma/időszaka3: 
 

Teljesítés tényleges dátuma:  

Megjegyzés4:   

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren-

delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A 

teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs-

gálati jkv., tesztelési minősítés, más …………………………………………..) a teljesítést igazoló 

szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel/ 

a szerződésben foglaltaktól eltérően a Megjegyzésben részletezett eltérésekkel történt5. A fent jelzett 

és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köte-

les. 

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. 

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):  

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem:  Érték:  

Az elfogadott teljesítésből visszatartott 

kötbér (Ft): 

 

 

 Megrendelő képviselője (1)  Megrendelő képviselője (2) 

 

 
3 A megfelelő aláhúzandó, és az aláhúzásnak megfelelően kitöltendő. 
4 A nem szerződésszerű teljesítés tényének feltüntetése itt jelölhető. Ennek kitöltése esetén a Vállal-
kozó/Szállító részére a nyomtatvány mellékleteként az 1. számú függelék Kötbérértesítő megküldése is 
szükséges. 
5 A megfelelő szövegrész aláhúzással jelölendő. 

 
+36 1 459 4200 

 
info@nisz.hu 

 
nisz.hu 
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5. számú melléklet a 1025771 nyilvántartási számú szerződéshez 

      34-M4-F2 Licencinformációs adatlap 8.0 

Licencinformációs adatlap 

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ 

Nyilvántartási adatok               

Szerződésszám:               

Számlaszám (adóügyi):               

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:               

                

                

Licencátadó adatai               

Cég neve:               

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):               

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:               

                

                

Termékinformációk               

Licenc jogosult neve:               

Alkalmazás pontos neve:               

Gyártói cikkszáma:               

Gyártó megnevezése:               

Mennyiség:               

Termék egységára:               

Devizanem (pl. HUF, EUR, USD):               

Közbeszerzési díj (%):               

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):               

Metrika: Installation   Users   

Server + 

CAL     

Processor   Core   Egyéb     

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen   Nem         

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen   Nem         

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap     -       

Előfizetés (subscription): Igen   Nem         

Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap     -       

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition 

rights): Igen   Nem         

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade 

rights): Igen   Nem         

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen   Nem         

                

Dá-

tum___________________________ 

 

 

 

__________________________________________________ 

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása 
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      34-M4-F2 Licencinformációs adatlap 8.0 

Kitöltési útmutató 

Nyilvántartási adatok 

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS azonosító) 

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója 

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a 

teljesítés, kötelező kitölteni.  

Licencátadó adatai 

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése. 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben licencát-

adói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége. 

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoft-

verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti 

egység minősül a szoftvertermék átadójának. 

Termékinformációk 

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint. 

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megne-

vezése és verziószáma. 

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pl.: SKU, Part-

number stb.) 

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve. 

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint. 

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett pénznemben. 

Devizanem: (pl. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme. 

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van. 

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma. 

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika. 

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alap-

ján licencelendő. 

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő. 

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, amennyiben az 

adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük. 

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon licencel-

jük. 

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük. 

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik. 

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance. 

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je. 
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Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű új licenc. 

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right. 

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvé-

nyességi idején belül. 

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható. 

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő- 

és végdátummal. 

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc. 

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma. 

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights): 

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (pl.: enterprise vs standard). 

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett. 

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights): 

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett. 

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett. 

Nyelvi verziók használatának lehetősége: 

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége. 

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett. 
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6. számú melléklet a  1025771 nyilvántartási számú szerződéshez  

 

 

Eladó átláthatósági nyilatkozata  

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt felté-

telnek való megfelelésről 

 

Nyilatkozattevő: 

Cégnév:   Sysman Informatikai Zrt. 

Székhely:   1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em. 

Cégjegyzékszám:  01-10-044874 

Adószám:   12948901-2-41 

Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató 

  

 

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt.  a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja6 szerinti átlátható szervezet.  

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t haladék-

talanul írásban értesíteni. 

  

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt.  jogo-

sult felmondani, vagy attól elállni. 

 

 

Budapest, 2022. ....................... ....... 

 

…………………..….. 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meg-

hatalmazott képviselő aláírása) 

 
6 3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-

os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha-

tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilváno-

san működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) 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 Magyaror-

szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog-

gal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti 

feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket-

tős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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