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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1011 

Budapest, Iskola utca 13., nyilvántartási szám/törzsszám: 598316, adószám: 15598316-1-41) 

képviseli: Szijártó Zoltán elnök, mint Használatba adó, (a továbbiakban: KIFÜ) 

másrészről 

Szervezet neve: …………………………………….. képviselője: ………………………… adószáma: ………………………..., 

…………......................………. székhelye: ……… irányítószám …………………….. település 

..................................... utca ............ szám ……………….., mint  Használó, (a továbbiakban: Használó),   

együttesen: Felek 

között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

I. Előzmények 

 

 

1. Használó az „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk 

bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt (a 

továbbiakban: Projekt) keretében kihirdetett, informatikai eszközök térítésmentes 

használatának igénylésére benyújtható pályázati eljárásban nyertes pályázatot nyújtott be. 

Használó nyertes pályázatában tett nyilatkozatai, vállalásai – e szerződés rendelkezései 

mellett – rá nézve kötelezőek. A pályázati kiírás értelmében a Használó a pályázati csomag 

részét képező alábbi eszközök és szolgáltatások térítésmentes használatára jogosult, jelen 

szerződésben meghatározott feltételekkel: 

• 3 db laptop és a szükséges szoftverek  

• 2 db tablet  

• 2 db okostelefon 

• 1 db projektor 

• 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló egyben) 

• 1 db beltéri Wifi Access Point és – amennyiben szükséges – power injector 

• 1 db kültéri WiFi Access Point és – amennyiben szükséges – power injector 

• 1 db router 

• (a továbbiakban: Pályázati Csomag) 

 

 

2. Használó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy eleget tesz a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdés1 szerinti kötelezettségeknek és 

                                                           
1 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdés: „Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag 
olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon 
hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy  
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a használat időtartama alatt a KIFÜ felé beszámolási, 

nyilvántartási, valamint adatszolgáltatási 

kötelezettség terheli. Használó kijelenti, hogy e 

kötelezettsége teljesítése érdekében a pályázati 

felületen megadott címen és telefonszámon elérhető lesz, adatainak változását a KIFÜ 

részére a 8. pontban foglalt szabályoknak megfelelően bejelenti.  

Használó átadáskor magyar nyelvű kezelési útmutatót is kapott. 

A szerződés aláírásával Használó igazolja, hogy alapvető üzembe helyezésre vonatkozó 

tájékoztatást kapott, a Pályázati Csomag kezelési útmutatóját átvette, elolvasta, a benne 

foglaltakat megértette és magára nézve kötelezőnek ismerte el. 

 

3. Használó kijelenti, hogy az általa a pályázati felületen megjelölt helyszínen közösségi internet 

hozzáférési pontot, azaz Digitális Jólét Program Pontot üzemeltet, vagy szándékában áll 

üzemeltetni. 

 

4. A szerződés tárgya szerinti Pályázati Csomag a Használónak történő átadás után is a KIFÜ 

vagyonkezelésében és Magyar Állam tulajdonában lévő vagyontárgy marad. Ezért Használót 

– e szerződésben foglalt – szigorú elszámolási és együttműködési kötelezettség terheli a KIFÜ 

felé. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

5. A fent nevezett pályázat keretében a KIFÜ az alábbi – a szerződés 2/1. számú mellékletében 

specifikált – Pályázati Csomagot adja Használó ingyenes használatába.  

A Pályázati Csomag tartalma:  

• 3 db laptop és a szükséges szoftverek  

• 2 db tablet  

• 2 db okostelefon 

• 1 db projektor 

• 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló egyben) 

• 1 db beltéri Wifi Access Point és – amennyiben szükséges – power injector 

• 1 db kültéri WiFi Access Point és – amennyiben szükséges – power injector 

• 1 db router 

 

 

6. Használatba adó az 5. pontban megnevezett Pályázati Csomagot határozatlan időre adja 

Használó használatába. A Projekt fizikai befejezésének dátuma 2018. december 31. A KIFÜ a 

támogatási szerződés aláírásával vállalta, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 

                                                                                                                                                                                     
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettségeket teljesíti,  
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 
meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,  
c) a hasznosításban — a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként — 
kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 
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5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak (fenntartási kötelezettség). 

 

7. Felek rögzítik, hogy Használónak tulajdonjoga nem, csak használati joga keletkezik a Pályázati 

Csomagon. A használati jog keretében Használó jogosult a Pályázati Csomagot birtokában 

tartani és rendeltetésszerűen használni. Használó nem jogosult a Pályázati Csomag használati 

jogát másra átruházni (eladni, ajándékba adni) vagy használatát másnak átengedni, a 

Pályázati Csomagot biztosítékul vagy zálogba adni vagy más módon megterhelni. 

 

8. Felek rögzítik, hogy a KIFÜ a szerződés tárgyát képező Pályázati Csomagot használatra 

alkalmas, sérülésmentes állapotban, minden fajta hibától és hiánytól mentesen adta 

Használó birtokába. Felek kijelentik, hogy az átadáskor a Pályázati Csomag kipróbálásra 

került, annak minden funkciója megfelelően működött. 

 

 

III. Kapcsolattartás a szerződés ideje alatt 

 

9. Használó kijelenti, hogy a KIFÜ munkatársai a pályázati felületen megadott címen és 

telefonszámon elérhetik. Ha Használó adataiban változás történik, Használó haladéktalanul, 

de legkésőbb 10 napon belül köteles a változást a KIFÜ-nek bejelenteni. Használó címének 

vagy telefonszámának módosulása nem jelenti a szerződés módosítását. 

Fent megadott adatokat a KIFÜ jogosult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató, 

és  a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezésére bocsátani. 

 

10. Használó jelen szerződés aláírásával hozzájárul – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a 

szerződésben rögzített személyes adatainak KIFÜ által történő kezeléséhez, valamint a 9. 

pontban rögzített szervezetek részére történő átadásához. A KIFÜ a fenti adatokat kizárólag a 

Projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához használhatja fel. A szerződés 

megkötését követően Használó minden, a pályázattal és a Pályázati Csomaggal kapcsolatos 

kérdéssel, problémával jogosult a KIFÜ-höz fordulni. 

 

11. Amennyiben Használó a KIFÜ-től származó irat átvételét megtagadta, az iratot nem vette át, 

és többszöri próbálkozás után telefonon sem elérhető, az a szerződés szerinti 

együttműködési kötelezettség megszegését eredményezi, melynek következményeképp a 

KIFÜ jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

 

IV. Felek jogai és kötelezettségei 

 

12.  KIFÜ jogosult a Pályázati Csomag rendeltetésszerű használatát (helyszínen és távolról is) 

ellenőrizni. Használó köteles biztosítani, hogy a KIFÜ az ellenőrzési jogosultságát gyakorolni 

tudja. 
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13. A közvetlen ellenőrzés a Pályázati Csomag átadási 

helyén történik. Az ellenőrzés menete: a KIFÜ írásbeli 

tájékoztatására a Használó köteles a Pályázati 

Csomaggal az átadás helyszínén, a tájékoztató szerinti 

időpontban megjelenni és biztosítani, hogy a Pályázati Csomag állapotát a KIFÜ munkatársai 

ellenőrizhessék. Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül. 

 

14. Amennyiben Használó kétszeri írásbeli felkérés ellenére sem jelenik meg a Pályázati 

Csomaggal az átadás helyén, a KIFÜ jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

15. Az ellenőrzés előzetes tájékoztatás nélkül is történhet. 

 

16. Amennyiben a KIFÜ a használat ellenőrzése során jelen szerződés valamely rendelkezésének 

Használó általi megszegését észleli, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

17. Használó büntetőjogi felelőssége tudatában kötelezettséget vállal arra, hogy azonnali hatályú 

felmondás – és a szerződés bármely okból történő megszűnése – esetén az eszköz 

haladéktalan és hiánymentes visszaszolgáltatását vállalja és felszólítás nélkül, önként teljesíti. 

 

18. A KIFÜ jelen szerződésben feljogosítja a Pályázati Csomag Használóját a Pályázati Csomaggal 

kapcsolatos jótállási igények – e szerződés VI. fejezetében foglaltak szerinti –, a jótállásra 

kötelezett előtti érvényesítésére. 

 

19. Használó használati jogánál fogva jogosult a KIFÜ vagyonkezelésében és a Magyar Állam 

tulajdonában álló Pályázati Csomagot birtokában tartani és a Digitális Jólét Program Pontként 

történő működés érdekében használni és használatát a lakosság részére biztosítani. 

 

20. Használó köteles a Pályázati Csomagot rendeltetésszerűen használni, valamint a 

rendeltetésszerű használatot biztosítani. Ellentétes a rendeltetésszerű használattal, ezáltal 

szerződésbe ütköző és tilos különösen: 

• a Pályázati Csomagokat a magyar jogszabályok által nem megengedett célokra használni; 

• szerzői jogokat sérteni; 

• tiltott szerencsejátékokban részt venni; 

• pornográf oldalak tartalmát letölteni; 

• a Pályázati Csomagok szoftver környezetét olyan módon megváltoztatni, hogy az a 

Digitális Jólét Program céljainak ne feleljen meg. 

 

21. Használó jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli 

a Pályázati Csomag fenntartásával járó terheket, valamint terhelik azok a kötelezettségek, 

amelyek a Pályázati Csomag használatával kapcsolatosak. 

 

22. Amennyiben a Pályázó a létesítési pontnak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogviszony 

alapján használja, úgy a Pályázó a Pályázati Csomag létesítéséhez szükséges munkálatok 

elvégzésének biztosítása céljából köteles - amennyiben a felek között fennálló szerződés nem 

rendelkezik róla - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi 

hozzájárulást benyújtani a pályázat beadásakor.  
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23. Amennyiben a pályázó közösségi internet hozzáférési 

pont helyszíne műemléki védelem alatt áll, úgy 

Használó vállalja, hogy a vezetékezéshez és a külső 

homlokzati WiFi AP egység telepítéséhez szükséges 

engedélyt a kiviteli munkálatok megkezdéséig megszerzi. 

 

24. Használó köteles – a Digitális Jólét Program Pont hatékony működése érdekében, valamint a 

Pályázati Kiírás és Útmutatóban foglaltaknak megfelelően – 1 fő munkatárs részvételét 

biztosítani a KIFÜ által lebonyolításra kerülő Digitális Jólét Program Mentor képzésen. 

 

25. Használó köteles a Digitális Jólét Program Pont arculati elemeit használni és a projekt 

keretében leszállításra és átadásra kerülő Digitális Jólét Program Pont információs táblát jól 

látható, külső homlokzati helyen elhelyezni. 

 

26. Használó köteles a Pályázatában megjelölt helyen és időpontban a Digitális Jólét Program 

Pont folyamatos üzemeltetését biztosítani és a lakosság részére nyitvatartási időben 

folyamatos internet-használati szolgáltatást nyújtani és biztosítani a Pályázati Csomag 

rendeltetésszerű használatát. 

 

27. Használó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy részt vesz és ingyenesen adatot szolgáltat a 

KIFÜ részére; a KIFÜ által az internethasználatról, a Digitális Jólét Program Pont látogatási 

adatairól lefolytatásra kerülő kérdőívek, felmérések kitöltésében. A támogatási időszakban 

előre láthatólag negyedéves, elektronikus formában történő beszámolási kötelezettség áll 

fenn, amelyet Használó – KIFÜ utasításának megfelelően – köteles elvégezni. 

 

28. Használó köteles a Digitális Jólét Program Pont működési helyszínén jól látható helyszínen az 

alábbi információkat kifüggeszteni: 

 

- a Digitális Jólét Program Pont nyitva tartásának időtartamára vonatkozó 

tájékoztatást 

- a Digitális Jólét Program Mentor nevét és elérhetőségét 

- a Digitális Jólét Program Ponton igénybe vehető szolgáltatások körét és módját 

 

29. Használó köteles a Pályázati Csomag biztonságos megőrzéséről gondoskodni. Használó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben a használatából kikerül a Pályázati Csomag, és ezzel 

szándékosan megváltoztatja az eszköz eredeti tulajdoni állapotát, vagy ebben közreműködik, 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény 372. §-ába ütköző sikkasztás vétségét 

valósítja meg, amely két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény. 

Bűncselekmény gyanúja esetén a KIFÜ haladéktalanul büntető feljelentést tesz. 

 

30. Használó köteles a Pályázati Csomagot a kezelési útmutatóban foglaltak szerint használni, a 

használat fennállta alatt tisztán tartani, karbantartani. 

 

31. A Pályázati Csomaggal kapcsolatban felmerülő – kivéve a jótállás keretében belüli - összes 

javítás költsége Használót terheli. 
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32. Használónak a Pályázati Csomag átvételekor 

elszámolási kötelezettsége keletkezik. Használó a 

használat megszűntekor köteles a Pályázati 

Csomaggal a vagyonkezelői jogokat gyakorló KIFÜ felé 

elszámolni. A használat megszűntével Használó köteles a Pályázati Csomagot mindenfajta 

hibától és hiánytól mentesen, az átadáskori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó 

kopások és apró esztétikai hibák) állapotnak megfelelően a KIFÜ-nek visszaszolgáltatni. 

 

33. Használó nem jogosult a Pályázati Csomagot külföldre vinni. A Pályázati Csomag külföldre 

vitele jelen szerződés rendelkezéseinek Használó általi megszegését eredményezi, melynek 

következményeképpen a KIFÜ jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

34. Használó nem jogosult a Pályázati Csomagon a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv előírásainak 

megfelelően elhelyezett arculati elemeket eltávolítani, megrongálni, bármilyen módon 

módosítani. Jelen pontban foglalt bármilyen használói kötelezettség megszegése esetén a 

KIFÜ jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

35. Használó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendeleten, és az Állami Számvevőszék 2011. évi LXVI. törvényen alapuló, továbbá az uniós 

támogatásokat ellenőrző szervezeteknek a szerződéssel összefüggő ellenőrzési jogosultságát. 

Használó az ellenőrzést tűrni köteles, Használó továbbá a szerződésben vállalt 

kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, 

nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az ellenőrzésre jogosult szervezetek 

bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a 

monitoringhoz szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, 

illetve a szükséges felvilágosítást megadni. 

 

V. A használat ellenértéke 

 

36. A Használó térítésmentesen jogosult a Pályázati Csomag használatára. 

 

VI. Jótállás 

 

37. A Használó a jótállás ideje alatt jogosult a jótállási igény érvényesítésére, továbbá köteles a 

Pályázati Csomagban bekövetkezett hiba kijavíttatására. Használó tudomásul veszi, hogy a 

jótállásra kötelezett a KIFÜ felé jótállási kötelezettséggel tartozik. Használó kötelezi magát, 

hogy a jótállás időtartama alatt a KIFÜ-t megillető jótállási jogosultságokat a Pályázati 

Csomag meghibásodása esetén a jótállásra kötelezettel szemben gyakorolja a jelen 

fejezetben foglaltak szerint. 

 

38. A jótállás időtartama legalább 24 hónap, amely a Pályázati Csomag Használó általi 

használatbavételtől kezdődik.  

 

39. A jótállás azt jelenti, hogy ha a jótállási időn belül a Pályázati Csomag meghibásodik, elromlik 

vagy tönkremegy, akkor a jótállásra kötelezett személy köteles azt térítésmentesen 

megjavítani vagy kicserélni. Nem vonatkozik a jótállás azokra a hibákra, meghibásodásokra, 

melyeket Használó a Pályázati Csomag nem rendeltetésszerű és nem a kezelési útmutatóban 



 

7 
 

foglaltak szerinti használatával okoz. A jótállási igény 

érvényesítésének feltétele a jótállási jegyen foglalt 

feltételek teljesülése. Azonban, ha a jótállásra 

kötelezett személy bizonyítja, hogy a hiba oka az 

átadás után vagy nem rendeltetésszerű használat útján keletkezett, a jótállási igényt nem 

lehet érvényesíteni. 

 

40. A jótállási igény érvényesítésének menete: a Pályázati Csomag – jótállási időn belüli – 

meghibásodása esetén Használó köteles a Pályázati Csomagot a jótállásban a jótállásra 

kötelezett személy által megjelölt, a területén lévő helyre bevinni. Használó köteles a - 

Pályázati Csomag átadásakor kapott - jótállási jegyet is magával vinni és a Pályázati 

Csomaggal együtt átadni. A jótállásra kötelezett személy szakemberei megvizsgálják a 

Pályázati Csomagot és intézkednek az adott eszköz jótállás keretén belüli megjavíttatásáról. 

Amennyiben Használó jótállási igényét nem tudta érvényesíteni, a jótállás keretén belüli 

javítást a jótállásra kötelezett – írásban, dokumentált módon – megtagadta, Használó 

haladéktalanul köteles a KIFÜ-t értesíteni. 

 

41. A jótállási ideje alatt Használó csak és kizárólag a jótállásra kötelezett személlyel jogosult a 

Pályázati Csomagot javíttatni. A Használó elveszti a jótállási igény érvényesítéséhez fűződő 

jogát, ha a jótállási időn belül nem az arra jogosult személlyel javíttatja meg a Pályázati 

Csomagot. A nem jogosult által végzett javításokból eredő károkért Használó a kárnak 

megfelelő összeggel felel. 

 

42. Amennyiben a hiba természete okán jótállási igényt nem lehet érvényesíteni, Használó 

köteles a javítás költségét a javítást végzőnek megfizetni. Amennyiben a javítást végző a 

Pályázati Csomag javítását - írásban, dokumentált módon - megtagadta, Használó 

haladéktalanul köteles erről a KIFÜ-t értesíteni. 

 

43. Jótállási időn túli használat esetén a Pályázati Csomag javíttatására, a javítás minden költsége 

a Használót terheli. 

 

VII. Kárviselés 

 

 

44. Használó felelős a Pályázati Csomagban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy 

úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal 

járó értékcsökkenést a Használó nem köteles megtéríteni. 

 

45. Használó a kárnak megfelelő összeggel felel minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes 

vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 

keletkezett hibák kijavításának, a károk megtérítésének költségét a Használónak kell állnia. 

 

46. Amennyiben Használó bármilyen módon megszegi a jelen szerződésben foglaltakat, kötbér 

fizetésére köteles. Használó szerződésszegő magatartásonként 5000 Ft összegű kötbér 

fizetésére köteles. A kötbér érvényesítése mellett a KIFÜ a szerződésszegéssel okozott 

kárának a megtérítésére is jogosult. 

 

47. Amennyiben Használónak a károkozás felróható, a kárnak megfelelő összeggel felel:   
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- a Pályázati Csomag elvesztéséből, 

megsemmisüléséből, ellopásából eredő 

kárért; 

- a vele együtt élő családtagjai által a Pályázati 

Csomagban okozott kárért;  

- azokért a Pályázati Csomagban bekövetkezett károkért, melyek ugyan 

rendeltetésszerű és szerződésszerű használat következményei, de használatra nem 

jogosult személy használata során következtek be. 

 

48. A Használó köteles a KIFÜ-t a Pályázati Csomagot fenyegető veszélyről és a beállott kárról, az 

arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül, értesíteni - 

ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a használat gyakorlásában akadályozza -, 

köteles továbbá tűrni, hogy a KIFÜ a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek 

megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. A Használó korlátlanul felel azért a 

kárért is, mely a fenti bejelentési kötelezettségének elmulasztásából adódik. 

 

49. A Használó tudomásul veszi, hogy a KIFÜ a Használóval szemben e szerződés alapján fennálló 

követelésének behajtására – amennyiben a követelés adók módjára behajtható követelésnek 

minősül - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdése alapján 

megkeresi az állami adóhatóságot, amely a fennálló követelés összegét adók módjára hajtja 

be. 

VIII. A szerződés módosítása, felmondása 

 

50. A szerződés módosítása csak a Felek közös megegyezésével, írásban történhet. 

 

51. KIFÜ a támogatói döntés módosulása esetén írásban tájékoztatja Pályázót a módosításokról, 

melyek a Pályázó általi elfogadása nélkül is szerződésmódosításként alkalmazandók. 

 

52. Ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárul ahhoz, hogy a KIFÜ az eszközöket 

Használó tulajdonába adja, abban az esetben a tulajdonba adással jelen szerződés 

automatikusan hatályát veszti. 

 

53. A Felek a másik fél részére tértivevényes levélként feladott írásbeli nyilatkozattal vagy a KIFÜ 

székhelyén személyes bejelentéssel, 30 napos felmondási idővel jogosultak a rendes 

felmondásra. 

 

54. A Használó jelen szerződés felmondással való megszüntetésére kizárólag a 24. pont szerinti 

képzés teljesítését követően jogosult. 

 

55. Rendkívüli felmondás: jelen szerződés rendelkezéseinek Használó általi megszegése esetén a 

KIFÜ mindenkor jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A rendkívüli 

felmondásra okot adó körülmény bekövetkeztével Használó elveszíti a jogát, hogy a Pályázati 

Csomagot térítésmentesen használhassa. 
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IX. Eljárás a szerződés felmondásakor 

 

56. Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondás esetén 

Használó köteles a Pályázati Csomagot mindenfajta hibától és hiánytól mentesen, az 

átadáskori (kivéve rendeltetésszerű használattal járó kopások és apró esztétikai hibák) 

állapotnak megfelelően a KIFÜ által megjelölt helyre visszavinni. A visszaszolgáltatásról 

jegyzőkönyv készül, melyet a KIFÜ képviseletében eljáró személy aláírásával ellenjegyez. A 

jegyzőkönyv kizárólag abban az esetben kerül ellenjegyzésre, ha a Pályázati Csomagot 

Használó jelen pontban meghatározott állapotában szolgáltatja vissza.   

 

X. Egyéb rendelkezések 

 

57. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, 

valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

58. Jelen szerződés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet „a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól” alapján, mint távollévők között létrejövő szerződésként 

jött létre, a www.kifu.gov.hu honlapon folyamatosan hozzáférhető. 

 

59.  Jelen szerződés az Együttműködési és Használati szerződés elfogadásáról szóló 
„Nyilatkozatok” aláírása napján lép hatályba. 
 

60. Felek kijelentik, hogy a Pályázati Csomag használatának feltételeit, szabályait megértették, 

jelen szerződésben leírtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses akaratuknak 

mindenben megfelelőt, elfogadták. 

 

 

2/1. sz. melléklet: Pályázati Csomag specifikációk 

2/2. sz. melléklet: Tájékoztatás általános szerződési feltételekről a Ptk. 6:78. § (1) és (2) 

bekezdései alapján 

 

Kelt: Budapest,  

 

……………………………………… 

Használatba adó 

KIFÜ 

Képviseletében eljárva: 

Szijártó Zoltán 

elnök 


