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Invitech ICT Services Kft. Megrendelés száma: BMR 450000____ 
2040 Budaörs, Edison utca 4. BSO szám: BSO-2021-000607 

 Ügyintéző: Tóth Illés István 
 Telefonszám: +36301463076 

MEGRENDELÉS 

(egyedi szerződés) 

Tisztelt Címzett! 

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 
247-517709; KÉ-18146/2017. szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és 
önként csatlakozó intézmények részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító 
szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított 
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a 
továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott 
termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel: 
 
1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:  
KM azonosítószáma: KM01OPEN17 (KM01OPEN18). 
KM aláírásának dátuma: 2018. június 05. 
KM időbeli hatálya: 2022.június 04. 
KM keretösszege: 36 400 000 000 Ft 
 
2.A megrendelés tárgya:  
„Kormányzati Adatközpont bővítéseként felhőautomatizálási és operációs rendszer licencek szállítása a 
Virtuális Háziorvosi Szolgáltatás (VHSZ) projekt keretében” tárgyú ’VHSZ KAK FelhőAutoMat licence’ 
rövid elnevezésű árubeszerzés 

 
KEF Igényazonosító száma:  
A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a 
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye 
megvalósítására jött létre. 
 
3.A megrendelés teljesítési határideje: 
Az áru szállítása a megrendelés visszaigazolásától számítva az 1. számú mellékletben megjelölt 
időtartam szerint. Eladó előteljesítésre jogosult. Az áru szolgáltatási elemére vonatkozóan a szolgáltatás 
időszaka 2021. szeptember 1. napjától 12 hónap, figyelemmel a tárgyi Megrendelés 2. számú 
mellékletét képező Műszaki leírásában meghatározottak szerint. 
 
4.A teljesítés helye:  

Szállítási hely: A teljesítés elektronikusan történik a Megrendelő licenceadmin@nisz.hu, illetve 
licensz@nisz.hu címén keresztül. 
Illetékes Závoti Sándor (zavoti.sandor@nisz.hu@nisz.hu, +36305943072) 
Szakmai: Závoti Sándor (zavoti.sandor@nisz.hu@nisz.hu, +36305943072) 
Szállítás előtt 5-10 nappal időpont egyeztetés szükséges! 

A licenceket képviselő aktiválási kódokat és a gyártói támogatás igénybevételére jogosító igazolást 
szükséges elektronikusan megküldeni Megrendelő licenceadmin@nisz.hu, illetve licensz@nisz.hu 
címeire. A visszaigazolt megrendelés teljesítése során licencátadás szükséges, az átadás során Szállító 
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köteles kitölteni és megküldeni a tárgyi Megrendelés 3. számú mellékletét képező Licencinformációs 
adatlapot Megrendelő licenceadmin@nisz.hu, illetve licensz@nisz.hu címeire. 
 
5.A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. 
 
6.A fizetendő ellenérték: 
Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. 
számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök 
esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő 
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, 
valamint a közbeszerzési díjat.  
A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított 
értéke, mértéke 1 % + Áfa. 
 
7.Fizetési feltételek: 
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 
135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt 
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. 
Eladó 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az 
Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A 
számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. 
7.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik 
személyre.  
7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi 
kamatot fizet az Eladónak. 
7.3. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 
megengedett, kivéve az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói 
előlegfizetés esetét. 
Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: 

a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére 
(1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi, 

b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett 
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési 
határidőként 30 napot, 

c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot, 
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, 
e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa 

tv.) 169. § szerinti előírásoknak. 
f) az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

(Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját 
kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni. 
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g) a számlán szükséges rögzíteni a forrást biztosító közszolgáltatási szerződés azonosítására 
szolgáló 1020247 szerződésszámot. 

 

8.Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját) 
A teljesítési biztosíték összege: - 
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: - 

 
9.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból 
jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok 
átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, 
vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. 
9.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától 
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja 
a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. 
9.3. 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 a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér 
alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő 
jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási 
kötbér fizetésére lesz kötelezett. 
9.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles, melynek mértéke jelen szerződés 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. 
9.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható. 
 

10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 
Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

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

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

 
11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: 
Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség. 
 
12.A Megrendelő adatai: 
Intézmény neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(NISZ Zrt.) 
Intézmény címe: 1080 Budapest, Csokonai u. 3. 
Intézmény KEF azonosítója: 20030 
Intézmény adószáma: 10585560-2-44 
Intézményvezető: Bancsics Ferenc vezérigazgató 

Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefon száma: Tóth Illés István (toth.illesistvan@nisz.hu, 
+36301463076) 
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A számlázással kapcsolatos feltételek: 

• a számlát az aláírt teljesítésigazolással együtt kell benyújtani, ellenkező esetben a számla 
visszaküldésre kerül, 

• a számlát postai úton a NISZ postafiók címére (1389 Budapest, Pf.:133) kell megküldeni, 

• a számlán fel kell tüntetni a NISZ megrendelés számát. 

13. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható. 
 
14. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése: 
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá 
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. 
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. 
A tárgyi megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent 
hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*: 
 

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista 

2. számú melléklet: Műszaki leírás 

3. számú melléklet: Licencinformációs adatlap 

 

Budapest, 2021. ’________________’. Üdvözlettel: 

Ádám Csongor Zsolt Varga Dezső 
Fejlesztési ágazati igazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes 
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Megrendelés 1. számú melléklete 

Tétel 
Termék-

azonosító 
Termék-megnevezés 

Szerződés 
azonosító 

Egységár 
(nettó) 

Mennyiség 
Mennyiség 

egysége 
Összesen ár 

(nettó) 

Jótállási 
idő 

(hónap) 

Szállítási 
határidő 

(nap) 

1. MCT3691 Red Hat Ansible Tower with Ansible Engine, Standard (100 Managed Nodes) KM0103OPEN17       3 315 644 Ft  1 db      3 315 644 Ft  12 10 

    Összesen ár Ft (nettó)       3 315 644 Ft    

  Közbeszerzési díj 1% Közbeszerzési díj Ft            33 156 Ft    

  Áfa kulcs 27% Áfa Ft          904 176 Ft    

    Bruttó összesen ár Ft       4 252 977 Ft    

Budapest, 2021. ’________________’. Üdvözlettel: 

Ádám Csongor Zsolt Varga Dezső 
Fejlesztési ágazati igazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes 
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Megrendelés 2. számú melléklete 

 

Kormányzati Adatközpont bővítéseként 
felhőautomatizálási és operációs 

rendszer licenszek szállítása 
 

Az „VHSZ” c. projekt vonatkozásában 

 

Műszaki leírás  
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1. A beszerzés tárgya 

Az Ajánlatkérő a KAK felhő VmWare architektúráját kívánja bővíteni, amelyhez az alábbi 

szoftver-komponensek beszerzése szükséges:  

• Felhőautomatizálási licensz 

• Red Hat Ansible licensz (1db) 

2. Felhőautomatizálási licensz  

2.1. Red Hat Ansible licensz 

A számítási kapacitást biztosító, virtuális szervereket teljes mértékben lefedő, a meglévő felhő-

automatizálási megoldáshoz illeszkedő licenszek szállítása. A meglévő licenszek jótállási és 

garanciális feltételei nem sérülhetnek az új licenszek miatt. 

A jelenleg használt szoftverlicensz: 

MCT3299 Ansible Tower by Red Hat, Standard (100 Managed Nodes) 

 

Tájékoztatás Ajánlattevő részére: a rendszerben kevesebb, mint 100 virtuális kiszolgáló fog 

üzemelni. 

A meglévő rendszer bővítését csak a meglévő licencekkel azonos funkciókat tartalmazó 

termékkel lehetséges, így az Ajánlatkérő az alábbi vagy azzal egyenértékű termékekre kér 

ajánlatot: 

Cikkszám Termék megnevezése Mennyiség Mennyiségi 

egység 

MCT3691 Red Hat Ansible Tower with Ansible 

Engine, Standard (100 Managed Nodes) 

1 db 

 

Egyenértékűségi követelmény, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékekre ad 

ajánlatot: 

Azonosító Követelmény 

A-01 Az Ajánlattevő jelenlegi Ansible, standard licence-el támogatott 

rendszerének kiegészítése teljes kompatibilitással 100 db virtuális szerverre 
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2.2. Teljesítéssel kapcsolatos feladatok 

Nyertes ajánlattevő feladatai 

• Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása az Ajánlati 

felhívásban meghatározott email-címre. Licencek biztosítása elektronikus úton történik 

a következő e-mail címekre: LicenceAdmin@nisz.hu illetve licensz@nisz.hu ,úgy, 

hogy a licencigazolások küldésekor a szerződés (beszerzési eljárás) tárgyát is feltünteti 

a beazonosítás érdekében. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő 

licencek szállítása az Ajánlati felhívásban meghatározott email-címre, az ott 

meghatározott határidőknek megfelelően 

• A licence-eket az alábbi NISZ-es accountok alá beregisztrálni szükséges:   

o Red Hat Account Number: 5292274 

Leszállítandók 

• Jótállásra és gyártói támogatásra vonatkozó dokumentáció 

• Licencigazolások 

2.3. Jótállási és gyártói támogatási elvárások 

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást és gyártói 

támogatást. A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék sikeres mennyiségi 

átvételének az időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállításának feltétele. 

A jótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek: 

Azonosító Követelmény 

JP-01 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti 

meg. 

JP-02 A hibabejelentést 4 órán belül vissza kell igazolni. 

JP-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

• hibát bejelentő személy neve, beosztása, 

• meghibásodott termékazonosító adatai (típus), 

• észlelt hibajelenség leírása, 

• hibabejelentés száma. 

JP-04 A bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdeni a hiba elhárítását. 

JP-05 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan 

hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai 

dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez. 

  

mailto:LicenceAdmin@nisz.hu
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Megrendelés 3. számú melléklete 

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:   

Szoftver csoport neve:   

Szoftver mennyisége:   

Licenc csoport neve:   

Licenc mennyiség:   

Szoftver/licenc státusz        

Aktív:  Igen  Nem    

Kiosztott:  Igen  Nem    

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     
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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 
licencátadói 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 
szoftverterméket 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 
megnevezése és verziószáma. 

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pl.: SKU, 
Partnumber stb.) 

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve. 

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és 
verziószáma. 

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

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése. 

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

Szoftver/licenc státusz 

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.  

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal 
megjelölve. 

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

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. 

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű új licenc. 

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right. 

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