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A D ÁS VÉT ELI  S ZE R ZŐ DÉS  

 

amely létrejött egyrészről a 

HungaroControl Zrt. 

székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

cégjegyzékszám: 01-10-045570 

adószám: 13851325-2-44 

EU adószám: HU13851325 

képviseli: Kis Barnabás, technológiai igazgató és 

 Hangyál Gyula, ATM légiforgalmi igazgató 

mint vevő, a továbbiakban: Vevő, 

  

másrészről a 

CÉGNÉV 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám: 

EU adószám:  

pénzforgalmi számla száma: 

IBAN: 

SWIFT:  

képviseli:  

mint eladó, a továbbiakban: Eladó, 

Vevő és Eladó a továbbiakban együttes említésük során: Felek, 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

I.1. Vevő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti – közszolgáltatói szerződés megkötésére 

irányuló – tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Katonai radaradat szűrő 

berendezés beszerzése a HungaroControl Zrt. részére” tárgyban (a továbbiakban: 

Közbeszerzési Eljárás). 

I.2. Az Eladó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) 

alapján Felek jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 

 

II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
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II.1. Felek kijelentik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett iratokat úgy kell 

tekinteni, mint amelyek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt 

olvasandók és értelmezendők. 

Az alábbi mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. számú melléklet: közbeszerzési dokumentumok; 

2. számú melléklet: Ajánlat. 

II.2. A Szerződést alkotó dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely 

eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája 

(említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: 

a) közbeszerzési dokumentumok, ezen belül: 

i kiegészítő tájékoztatás (amennyiben erre sor került); 

ii műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki Leírás); 

iii ajánlattételi felhívás; 

iv egyéb közbeszerzési dokumentumok; 

b) a Szerződés törzsszövege; 

c) az eseti megrendelés; 

d) Ajánlat. 

 

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

III.1. A Szerződés alapján Eladó kötelezettséget vállal a Műszaki Leírásban meghatározott 

katonai radaradat szűrő berendezés (a továbbiakban: Szűrő) Vevő részére a jelen 

Szerződésben meghatározott teljesítési helyre történő szállítására és telepítésére a 

Műszaki Leírásban meghatározottak, továbbá az Ajánlat és Vevő utasításai szerint. 

III.2. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve 

műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Eladó köteles Vevőt haladéktalanul 

írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. 

III.3. Eladó kijelenti, hogy kész és képes Vevő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, 

gondos és magas színvonalú teljesítésre. Eladó köteles minden olyan tevékenységet 

ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a Közbeszerzési Eljárás során tett érdemi 

vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a vevői cél teljesítéséhez szükséges. 

Eladó a jelen Szerződésben meghatározott árért köteles a rendeltetésszerű használatához 

szükséges valamennyi – a Szerződésben, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 

esetlegesen kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan 

teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység ellátására. 

III.4. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül 

hathat a Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére. 

 

IV. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

IV.1. Teljesítés helye 
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A teljesítés helye a Vevővel történt előzetes egyeztetést követően: Veszprém MH Légi 

Vezetési és Irányítási Központ (a továbbiakban: MH LVIK) 

IV.2. Teljesítési határidő 

A Szerződésben meghatározott Szűrő szállításának határideje: a Szerződés 

hatálybalépésének napjától számított …. naptári nap. 

A Szűrő telepítésének és üzembe helyezésének határideje: a Szerződés hatályba lépésétől 

számított 3 hónapon belül, az MH LVIK-kel egyeztetett időpontban. 

IV.3. Teljesítés módja 

a) Eladó köteles a Vevő részére a Műszaki Leírásban meghatározottak, az Ajánlat, 

valamint Vevő utasításai, továbbá a szakmai szokásoknak megfelelő I. osztályú 

kifogástalan minőségű, rendeltetésszerű használatra alkalmas Szűrőt szállítani. 

b) Eladó köteles a Szűrőt a Vevővel és a Magyar Honvédség Légi Vezetési és 

Irányítási Központjával (MH LVIK) történt előzetes egyeztetést követően a IV.1. 

pont szerinti teljesítési helyen telepíteni és üzembe helyezni. 

c) Eladó a Szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat és 

akadályoztatásokat köteles Vevővel haladéktalanul közölni. Az akadályközlés 

ténye vagy az arra tett vevői válasz, illetve annak hiánya nem jelenti 

automatikusan a teljesítési határidő meghosszabbítását, a kötelezettségek 

módosulását. 

d) Eladónak a Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét 

Vevő jogosult ellenőrizni olyan módon, hogy Eladó teljesítését Vevő tevékenysége 

ne akadályozza. 

e) Eladó az alábbi adatokat köteles legalább 5 (öt) munkanappal a szállítást 

megelőzően Vevőnek az ekaer@hungarocontrol.hu e-mail címre hiánytalanul 

megküldeni: 

         A szállítás időpontja: 

         Áruforgalom iránya:  

         Gépjármű rendszáma: 

         Vontatmány rendszáma: 

         Bejelentésben rögzített árutételek összsúlya: 

         Bejelentésben rögzített árutételek összértéke: 

         Saját megrendelési szám: HC-2017-XXXX 

         Feladó neve: 

         Feladó adószáma: 

         Feladó címe: 

         Felrakodási cím: 

         Kirakodási cím: 

         Vámtarifa szám: 

         Áru kereskedelmi megnevezése: 

 

Amennyiben Eladó a jelen pontban megjelölt tájékoztatási kötelezettségét bármely 

okból elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, úgy a mulasztásból vagy a késői 

értesítésből eredő valamennyi kár, bírság stb. Eladót terheli. 

 

mailto:ekaer@hungarocontrol.hu


Szerződésszám: HC-2017-XXXX 

1/11 

 

V. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE 

V.1.  A Vevő által Eladó jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek ellenértékeként 

fizetendő összeg nettó ……. HUF, azaz nettó ………. forint (a továbbiakban: Díj). A Díj 

– egyebek mellett – magában foglalja a Szűrő tulajdonjogának átruházását, a biztosítandó 

dokumentumokat, az esetleges licencek ellenértékét, a csomagolás és a teljesítési helyre 

történő szállítás díját, az esetlegesen fizetendő vámot és a vámkezelés költségeit, a 

vámügyintézés díját, az ideiglenes tárolás, a fel- és lerakodás díját, a telepítés összes 

kiviteli költségét és munkadíját, a Szerződésben előírt biztosítást, az Eladó által 

végrehajtott tesztek és egyéb demonstrációk ellenértékét, a jótállást, valamint minden 

más kiadást, amely Eladónál a Szerződés teljesítésével összefüggésben merül fel. 

V.2. Eladó kijelenti, hogy meggyőződött a Díj megfelelő és elégséges voltáról, és hogy az 

megfelelő fedezetet biztosít a Szerződés szerinti valamennyi kötelezettsége teljesítésére. 

A Díj fedezetet nyújt a Szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben 

jelentkező járulékos költségekre is, így különösen, de nem kizárólagosan a Szűrő 

részeinek esetleges árváltozásai, illetve az árfolyam-ingadozás miatt Eladónál a 

Szerződés hatályba lépését követően jelentkező költségekre is. 

V.3. A Díj emelésére a Szerződés hatálya alatt nincs lehetőség. 

V.4. A Díj tartalmaz minden, a jelen Szerződés hatályba lépésnek napján esedékes adót, 

illetéket és minden egyéb az Eladó székhelye szerinti országban teljesítendő fizetési 

kötelezettséget. 

 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

VI.1. Eladó a Vevő által kiállított kifejezett, írásbeli nyilatkozat (teljesítésigazolás) 

kézhezvételét követően jogosult a Vevő felé kiállítani számláját. Eladó a Szűrő 

szerződésszerű szállítását követően egy számla kiállítására és benyújtására jogosult a 

jelen Szerződésben meghatározott rendelkezések szerint.  

A teljesítés igazolására Vevő részéről Porcsin Tamás rendszerfejlesztő mérnök jogosult. 

VI.2. Eladó a számláját tértivevényes ajánlott postai küldeményként vagy személyesen 

igazolt átvétellel Vevő Pénzügyi-Számviteli Osztályára címezve Vevő székhelyére 

köteles Vevőnek eljuttatni, vagy a postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre elektronikus 

számlaként megküldeni. 

VI.3. Eladó a számlán köteles feltüntetni jelen Szerződés szerződésszámát (HC-2017-

XXXX), továbbá a Vevő által kiállított vonatkozó teljesítésigazoláson szereplő beszerzési 

rendelés (BR) számot. A számlán elkülönítetten kell feltüntetni a Szűrő ellenértékét, 

valamint a Szerződés alapján nyújtott egyes szolgáltatások (pl. szerelés, képzés) díját. 

Magyarország területi hatályán kívülről történő szállítás esetén Eladó a számlában vagy 

annak mellékletében köteles tájékoztatni Vevőt a Szűrő Kombinált Nómenklatúra szerinti 

vámtarifaszámáról és súlyáról, valamint az alkalmazott csomagolás típusáról, anyagáról 

és súlyáról. 

VI.4. Vevő a számla ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdése, továbbá a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) 

bekezdése szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül egyenlíti 

ki átutalás útján. 
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VI.5. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Szerződés szerinti kifizetésekre az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a irányadó. 

VI.6. Amennyiben Eladó számlája jogszabályi, illetve egyéb hiányosság, hiba folytán nem 

könyvelhető, Vevő a számlát jogosult – Eladó képviselőjének egyidejű értesítésével – 

Eladónak visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési határidőt a megfelelően javított számla 

kézhezvételétől kell számítani. 

VI.7. Amennyiben Vevő a fizetéssel késedelembe esik, Eladó a Ptk. 6:155. § (1) 

bekezdésben meghatározott mértékű éves késedelmi kamat felszámítására jogosult a 

késedelemmel érintett napok arányában. 

VI.8. Felek az engedményezést kizárják. 

VI.9. Vevő előleget nem fizet. 

VI.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a 

Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

VI.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 

megismerhetővé teszik és az alábbi ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti: 

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) Eladó 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) 

pontjában meghatározott feltétel. 

VI.12. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű, köteles jelen Szerződéshez – annak 

aláírásakor – arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar hatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat 

az országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül, összhangban a Kbt. 136. § (2) 

bekezdésével. 

 

VII. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK 

VII.1. Késedelmi kötbér 

Amennyiben Eladó valamely kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen 

teljesít, úgy Vevő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a késedelem 

minden naptári napja után a Díj, illetve a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó 

ellenértékének 1%-a, az adott megrendelés vonatkozásában összesen legfeljebb a Díj, 

illetve a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértékének 15%-a. Amennyiben 

Eladó késedelmesen teljesít, Vevővel történt egyeztetést követően, de legkésőbb az 

érintett határidő lejártát követő naptól számított 2 munkanapon belül köteles póthatáridőt 

vállalni. A póthatáridő tűzése nem mentesíti Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének 

kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, 

vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. 
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VII.2. Meghiúsulási kötbér 

Amennyiben Eladó valamely kötelezettsége olyan okból, amelyért Eladó felelős, 

meghiúsul (így különösen, de nem kizárólagosan Eladó a teljesítést jogos ok nélküli 

megtagadja; a teljesítés az Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül), úgy Vevő 

meghiúsulási kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a Díj, illetve a hibás 

teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 20%-a. 

VII.3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

a) Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 

b) Vevő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. Vevő jogosult 

érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is. 

c) Vevő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kötbér összegét Eladó bármely 

számlájának összegéből levonja. Vevő kötbérigényét külön számlában is 

érvényesítheti Eladó felé. Felek megállapodnak, hogy ha a kötbért Vevő külön 

számlában érvényesíti, Eladó köteles kötbérfizetési kötelezettségének az arról 

szóló számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül maradéktalanul 

eleget tenni. 

d) A kötbérigény nem érvényesítése vagy nem azonnal történő érvényesítése nem 

jelent joglemondást Vevő részéről. 

 

VIII. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 

VIII.1. Eladó a Ptk. 6:171.§-a alapján jótállást vállal azért, hogy a tárgyát képező termékek 

mennyiségükben és minőségükben megfelelnek a szerződésben és a vonatkozó 

jogszabályokban, a szakmai standard-okban, szabványokban foglalt előírásoknak. A 

jótállás időtartama – amennyiben jogszabály e tekintetben szigorúbb követelményt nem 

állapít meg – a Vevő általi végleges átvételtől számított 36 hónapnál semmilyen esetben 

nem lehet rövidebb. Amennyiben Eladó az Ajánlatában valamely termékre nézve ennél 

hosszabb jótállást vállalt, a jótállás időtartama tekintetében az Ajánlat az irányadó. 

Amennyiben a gyártói jótállás meghaladja az Eladó által biztosított jótállás időtartamát, 

Eladó díjmentesen vállalja a garanciális ügyintézés bonyolítását a gyártó irányában Vevő 

utasításai szerint. Vevő az eladói teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási 

időn belül bármikor, a hiba észlelését követő haladéktalan értesítéssel jogosult 

érvényesíteni. 

VIII.2. Amennyiben a jótállási időtartam alatt a Vevő bármilyen hibát észlel, azt 

haladéktalanul köteles írásban rögzíteni és arról haladéktalanul írásban értesíti Eladót. 

Eladó köteles haladéktalanul lépéseket tenni a hiba okának kivizsgálása érdekében és a 

tervezett lépésekről tájékoztatást adni Vevő részére. A jótállás körében Eladó köteles a 

hibás terméket a hibáról szóló értesítéstől számított 3 munkanapon belül kifogástalan 

minőségű termékkel kicserélni, illetve, ha a hiba kijavítható, azt a hibáról szóló 

értesítéstől számított 3 munkanapon belül kijavítani. A cserére, illetve a kijavításra nyitva 

álló határidő Vevő hozzájárulásával indokolt esetben meghosszabbítható.  

VIII.3. A hibás termék cseréjét, illetve kijavítását Eladó – Vevő utasítása alapján – az adott 

termék magyarországi üzemeltetési helyén vagy Vevő székhelyén köteles elvégezni. Ha a 

kijavítás az üzemeltetés helyén, illetve Vevő székhelyén nem végezhető el, a termék le- 
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és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Eladó köteles saját költségén 

gondoskodni. E rendelkezések a gyártói jótállás tekintetében is irányadóak Eladóra. 

VIII.4. Eladó szavatol azért, hogy a harmadik személynek nincsen olyan joga vagy követelése 

a Szerződés tárgyával kapcsolatban, amely bármely módon gátolná, akadályozná vagy 

késleltetné szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, vagy Vevőnek a szállított terméken 

való tulajdonjog szerzését.  

VIII.5. Eladó szavatol azért, hogy a Szerződés teljesítése keretében általa szolgáltatott 

termékek újak.  

 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

IX.1. A Szerződés a Kbt. 141. §-a szerinti korlátozó feltételek figyelembe vételével 

kizárólag írásban, Felek közös megegyezésével módosítható. 

IX.2. Rendkívüli és rendes megszüntetés 

a) Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani. Eladó szempontjából erre szolgáló 

oknak minősül, különösen, de nem kizárólag, ha  

i Eladónak felróható késedelem a Vevő által kitűzött póthatáridőt is meghaladja; 

ii Eladó ugyanazon kötelezettség vonatkozásában ismételten hibásan teljesít vagy 

a hiba teljes körű kijavítása nem történik meg a Vevő által a hiba kijavítására 

tűzött határidőn belül; 

iii Eladó a teljesítést legalább jogos ok nélkül megtagadja; 

iv Eladó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja vagy 

megakadályozza; 

v Eladó bármilyen módon megtéveszti Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és 

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére; 

vi Eladó a Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegi, hogy ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében; 

vii Eladóval szemben jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, 

Eladó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz; 

viii  Eladó a Szerződésben foglalt bármely egyéb lényeges kötelezettségének nem 

tesz eleget; vagy 

ix jogszabályon alapuló felmondási ok áll fenn. 

b) Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: 

i feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

ii Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg 

a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; 
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c) Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a Szerződést felmondani, vagy – 

a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy Eladó tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt 

fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból. 

d) Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést 

felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

i 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; 

ii Eladó 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. 

IX.3. A Szerződés felmondása vagy az elállási jog gyakorlása kizárólag írásban érvényes. 

 

X. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

X.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatálya alatt folyamatosan 

együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a Szerződésben 

foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a Szerződés teljesítésére 

kihatással lehet. 

X.2. Felek vállalják, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket nem gyakorolják a 

Szerződéssel bármiképpen összeegyeztethetetlen módon.  

X.3. Eladó vállalja a szerződéses kötelezettségeinek a Szerződéssel összhangban történő 

maradéktalan teljesítését. Eladó vállalja, hogy kötelezettségeit kellő időben, megfelelő és 

kiváló minőségben, Vevővel együttműködésben teljesíti. 

X.4. Felek közötti kapcsolattartók és elérhetőségeik: 

Vevő részéről: 

név: Porcsin Tamás 

Értesítési cím 1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

telefon / fax +36-1-293-4186 / +36-1-293-4121 

e-mail tamas.porcsin@hungarocontrol.hu 

Eladó részéről: 

név:  

Értesítési cím  

telefon / fax  

e-mail  

elérhetőségi ideje  

file:///C:/Users/Line/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/49152MCE/imre.kornel@hungarocontrol.hu
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A fent megnevezett kapcsolattartók személyének változásáról a fél köteles a másik felet 

haladéktalanul, ám legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított öt (5) munkanapon 

belül értesíteni. A megjelölt kapcsolattartó akadályoztatása esetén az érintett fél köteles 

haladéktalanul új, illetve helyettes kapcsolattartót kijelölni, és arról a másik felet – a 

körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – tájékoztatni. A Felek 

kapcsolattartóinak személyében, a teljesítésigazoló személyében, továbbá a Felek céges 

adataiban bekövetkező változások nem igénylik jelen Szerződés módosítását, azonban a 

változásról Felek kapcsolattartói köteles egymást a jelen pont szerint értesíteni.  

A képviseleti jogosultság nem terjed ki a Szerződés módosítására, illetve olyan utasítás 

átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a Szerződés módosítását 

eredményezné. 

X.5. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, tértivevénnyel ellátott 

levélben, telefaxon vagy olvasási jelentéssel ellátott e-mailen kell megküldeni az erre a 

célra megadott címre és írásban vissza kell igazolni.  

X.6. Az értesítés postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon 

történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett 

időpontban tekinthető közöltnek. 

Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés 

időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a küldő 

félhez visszaérkezik. 

Kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén a közlést az átadás 

időpontjában kell megtörténtnek tekinteni. 

 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

XI.1. A Szerződés hatálya 

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján jön létre és lép hatályba, és a Felek 

kötelezettségeinek maradéktalan szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban.  

A Szerződés egyes rendelkezései (pl. szavatosság, jótállás) rendeltetésüknél fogva 

túlnyúlnak a Szerződés hatályán. 

XI.2. Irányadó jog 

A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók. 

XI.3. Bírósági kikötés 

Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződés alapján vagy azzal 

kapcsolatban közöttük keletkező bármilyen nézeteltérést vagy vitát közvetlen tárgyalások 

útján oldjanak meg. Amennyiben a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vita egymás 

közti rendezése nem lehetséges annak felmerüléstől számított 60 (hatvan) napon belül, 

úgy Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának. 

XI.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 

érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a 

Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

XI.5. A Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, 
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illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve 

a fennmaradó jog érvényesítését. 

XI.6. Eladó köteles a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott minden a Vevőt és a 

Szerződést érintő olyan információt, amelyet Vevő még nem hozott nyilvánosságra és 

amelynek közlése a Vevőre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos 

következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezheti, vagy gazdasági 

érdekeiket sértheti vagy veszélyeztetheti, üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kezelni, 

és azokat kizárólag a jelen Szerződés teljesítése céljából használhatja fel, és illetéktelen 

személyek tudomására nem hozhatja. Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Eladó a 

Szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat kizárólag a Szerződés 

teljesítésére használhatja fel. Felek megállapodnak, hogy Eladót a jelen Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően határozatlan ideig terheli a titoktartási 

kötelezettség. 

XI.7. A Szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés teljesítése során 

tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket, illetve az 

információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat (a továbbiakban 

együttesen: Adatok) – a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével – üzleti titokként 

kezeli. Eladó a Szerződés teljesítése során tudomására jutott Adatokat harmadik félnek 

nem adhatja ki, azokat csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. 

Eladó ennek megtartásáról a feladat ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, 

teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az Adatok üzleti titokként történő 

kezelésére vonatkozó kötelezettség az Eladót a Szerződés megszűnését követően is 

korlátlan ideig terheli. 

Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződéssel összefüggő – Eladót érintő – Adatok nem 

minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, 

amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli. 

XI.8. Amennyiben Felek bármelyike a titoktartási kötelezettségét megszegi és ezzel a másik 

Félnek kárt okoz, köteles a keletkezett kárt megtéríteni. 

XI.9. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében 

lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a Szerződésben foglaltak 

érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

XI.10. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a Szerződés aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő 

károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé. 

XI.11. Eladó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légiközlekedés védelmének 

szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és 

működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően a Szerződés keretében a Vevő székhelyén ellenőrzése megtörténjen. Eladó 

tudomásul veszi, hogy azok a személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem 

felelnek meg a Vevő székhelyére nem jogosultak belépni vagy ott tartózkodni. A 

Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének a jelen pontban foglaltak miatti 

részleges vagy teljes meghiúsulása, késedelme olyan oknak minősül, amelyért Eladó 

felelős, az ebből eredő károkat Eladó viseli.  

A Szerződést Felek elolvasták, értelmezték és mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával jóváhagyólag, cégszerűen 2 (kettő) 

eredeti példányban aláírták, és mindkét fél 1 (egy) példányt átvett. 
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