
Iktatószám: 842-18/2011. 

 
Szállítási szerződés 

 
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; 
képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint megrendelő – a 
továbbiakban: Megrendelő – 

másrészről SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (1135 Budapest, Mór utca 2-4.; 
képviseli: Miklósy Miklós, informatikai igazgató), mint szállító – a továbbiakban: Szállító – között az 
alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:  
 
1. Szerződés tárgya 

a) Megrendelő megrendeli, Szállító pedig leszállítja a 2011. április 29-ei keltű ajánlatának (842-
13/2011.) 8. számú mellékletében meghatározott könyvelőrendszer szoftvert, gondoskodik 
annak üzembe helyezéséről; 

b) Szállító ellátja az a) pont szerinti könyvelőrendszer szoftver folyamatos támogatását  
a Megrendelő ajánlattételi felhívása és az általa elfogadott szállítói ajánlat szerint. 

 
2. Teljesítés helye 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, Salgótarján, Rákóczi út 36., valamint a 
Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézmények (a Szent Lázár Megyei Kórház 
kivételével) székhelye. 

 
3. A szerződés időtartama 

a) Az 1.a) pont szerinti feladat teljesítésének határideje: 2011. június 20. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 

b) Az 1.b) pont szerinti szolgáltatást Szállító határozott ideig: 2013. május 31-ig nyújtja. 
 
4. Ellenszolgáltatás 

a) Szállító az 1.a) pontban meghatározottak teljesítéséért 4 290 000 Ft + ÁFA, azaz négymillió-
kettőszázkilencvenezer forint + ÁFA összegre jogosult, amely tartalmaz a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos minden járulékos költséget, amely a szállítás és a kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges. 

b) Szállító az 1.b) pontban meghatározottak teljesítéséért 65 000 Ft + ÁFA/hó, azaz havi 
hatvanötezer forint + ÁFA összegre jogosult, amely tartalmaz a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos minden járulékos költséget. 

 
5. Fizetési feltételek 
5.1. Megrendelő előleget nem biztosít.  
5.2. Szállító a számláját  

a) az 1.a) pont szerinti feladat teljesítésének igazolását (7.5.) követően 
b) az 1.b) pont szerinti szolgáltatás esetében a tárgyhónapot követő 10. napig  
nyújthatja be. 

5.3. A teljesítésigazolással bíró számla kiegyenlítése a benyújtását követő 15 napon belül, átutalással 
történik, a Szállító 10900011-00000002-20310172 számú számlájára. 

5.4. Szállító számláit két példányban Megrendelő nevére és címére állítja ki. 
5.5. Amennyiben Megrendelő az 5.3. pont szerinti határidőben az ellenszolgáltatást (4. pont) nem 

teljesíti, Szállító jogosult – a Melléklet alapján – beszedési megbízást benyújtani Megrendelő 
fizetési számlája terhére. 

 
6. Megrendelő kötelezettségei 

6.1. Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során köteles Szállítóval folyamatosan és igény 
szerint egyeztetni, vele mindenben együttműködni. 
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6.2. Megrendelő Szállító rendelkezésére bocsátja azokat a nála fellelhető információkat, amelyek 
Szállító feladatainak teljesítéséhez szükségesek. 

6.3. Megrendelő biztosítja Szállító alkalmazottjainak a teljesítés helyére történő be- és kilépését, 
valamint az ott tartózkodását. 

6.4. Megrendelő a Szállító teljesítési jelentésének (7.4.) elfogadásáról (teljesítésigazolás – 7.5.) 
vagy annak elutasításáról a jelentés benyújtásától számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. 

 
7. Szállító kötelezettségei 

7.1. Szállító a jelen szerződés teljesítése során köteles Megrendelővel folyamatosan és igény 
szerint egyeztetni, vele mindenben együttműködni. 

7.2. Szállító köteles a Megrendelő utasításai alapján eljárni, a vállalt szolgáltatásokat elvégezni. 
7.3. Szállító köteles az 1.a) szerinti feladat teljesítéséről folyamatos jegyzőkönyvet vezetni. 
7.4. Szállító az 1.a) szerinti feladat teljesítését jelenti Megrendelőnek.  
7.5. Megrendelő és Szállító az 1.a) szerinti feladat teljesítésének elfogadásáról átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet állít ki (melynek a 7.3. pont szerinti jegyzőkönyvön kell alapulnia). 
7.6. Megrendelő kapcsolattartója (12.) az 1. b) pont szerinti szolgáltatás teljesítését a szállítói 

számlán igazolja. 
7.7. Szállító által jelen szerződés keretében teljesített szállításnak, valamint nyújtott 

szolgáltatásnak 
a)  alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat 

rendszerint használnak, és 
b)  rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely 

azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet Megrendelő elvárhat, figyelembe 
véve a szolgáltatás természetét, és 

c)  alkalmasnak kell lennie a Megrendelő által meghatározott célra. 
7.8. Szállító jelen szerződés megkötésekor tudomással bír arról, hogy Megrendelő külön hangsúlyt 

fektet informatikai rendszerének kifogástalan, zavartalan és felhasználóbarát működésére, 
színvonalas minőségére, megjelenésére, ezért tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak 
kifogástalan minőségű, hibátlan teljesítést fogad el. 

7.9. Amennyiben valamilyen rendkívüli körülmény miatt (így különösen a 9.2. b) szerinti esetben) 
a Szállító jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit 60 napot meghaladóan teljesíteni nem 
tudja, köteles az 1.a) szerinti rendszer forráskódját megrendelői letétbe helyezni. A letétbe 
helyezett forráskód felhasználására kizárólag Megrendelő jogosult a jelen szerződés keretei 
között, amennyiben a szükséges feladatok elvégzésére Szállító, vagy törvényes jogutódja nem 
vállalkozik. 

 
8.  Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

8.1. A jelen szerződésben rögzített vagy abból folyó bármely kötelezettség késedelmes teljesítése 
esetén Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, melynek mértéke naponta az 1. a) szerinti szállítás 
esetében a 4. a) szerinti összeg 1%-a, az 1.b) pont esetében a késedelemmel érintett hónapra 
eső bruttó díj [4.b) pont] 1%-a.  

8.2. Hibás teljesítés esetén (ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a jelen szerződésben 
foglaltaknak), amennyiben Megrendelő a hibás szolgáltatás kijavítását vagy újra elvégzését 
igényli, a szerződésben meghatározott teljesítési határidőtől a hiba kijavításáig vagy az újra 
elvégzésig terjedő idő alatt a Megrendelőt a 8.1. pontban meghatározott mértékű hibás 
teljesítési kötbér illeti meg. 

 
9.  A szerződés megszüntetése 

9.1. Az 1.b) pont szerinti szolgáltatás vonatkozásában a szerződést bármelyik fél jogosult 45 napos 
felmondási idővel, a naptári hónap végére, a másik félhez intézett egyoldalú, írásban tett 
nyilatkozattal megszüntetni.  

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy azonnali hatályú felmondással egyoldalúan megszüntetheti 
a szerződést 
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a) a 9.3. pontban meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél 
(feltéve, hogy a szerződésszegő fél a sérelmet szenvedő fél írásbeli felszólításában 
megjelölt póthatáridőben sem orvosolta a szerződésszegést) 

b) Megrendelő, amennyiben Szállítóval szemben a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy 
végelszámolási eljárás lefolytatását elrendelő végzése jogerőre emelkedett. 

9.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
a) a Szállító oldaláról 

aa) a Szállító ismételten hibásan teljesít, valamint, ha hibás vagy késedelmes teljesítés 
esetén Megrendelő írásbeli felszólításában megadott határidőben sem teljesít 
szerződésszerűen. 

ab) ha Szállító titoktartási kötelezettségét megszegi. 
b) Megrendelő oldaláról: 

ba) ha a Megrendelő magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítését (pl. nem 
adja át a Szállítónak a teljesítéshez szükséges információkat, indokolatlanul 
megtagadja az átvételt), 

bb) ha a Megrendelő a titoktartási kötelezettségét megsérti. 
9.4. A szerződés megszűnésekor Szállító a feladatellátás során létrejött termékek, rendszerek 

dokumentációját, hozzáférési azonosítóit Megrendelő részére átadja olyan formában, hogy 
azok továbbműködtethetők legyenek. 

 
10.Szerzői jog 

10.1. Az 1.a) pont szerinti könyvelőrendszer szoftver Szállító szellemi terméke, amely a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A felhasználói jog átadása 
Megrendelőt a könyvelőrendszer szoftver használatára jogosítja fel. Megrendelő a 
könyvelőrendszer szoftvert, vagy a felhasználási jogot harmadik személyek részére nem 
adhatja át, azt kizárólag e szerződésben meghatározottak szerint használhatja fel. A 
fejlesztések elvégzése, a jogkövetések biztosítása a Szállító kizárólagos joga és egyben 
kötelessége. 

10.2. Szállító kijelenti, hogy az általa szállított termékek, szolgáltatások, illetve azok bármely 
részének Megrendelő általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, 
szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, forgalmazási vagy bármilyen más 
iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Szállító továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul 
vállalja, hogy ha bármely harmadik személy a Megrendelővel szemben ilyen alapon 
bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben a 
Megrendelő helyett helyt áll. 

 
11. Titoktartás 

11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak 
bármely okból történő megszűnését követően – időbeli korlátozás nélkül – bármelyik szerződő 
fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot 
bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül 
egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. E 
kötelezettség nem vonatkozik azon információra, 
a) amely közismert 
b) amelyről a fogadó félnek már tudomása volt 
c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 
d) amelynek felfedését jogszabály írja elő. 

 
11.2. Szállító e jogviszony fenntartása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles 

megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott 
személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, 
valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles 
törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 
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11.3. Szállító a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden 
adatot, információt csak e szállítási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez 
használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a 
Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen 
törlési kötelezettség alól a Szállító annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve 
információ ahhoz szükséges, hogy a Szállító helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve 
hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött 
tulajdonságoknak.  

 
12. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

Megrendelő részéről: Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hivatala 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának csoportvezetője, tel.: 32/620-289; 
Szállító részéről: Huszti Anikó, tel.: 1/237-9852; 
A kapcsolattartásra kijelölt személyek a 6.1. és 7.1. pontok teljesítését segítik elő, így különösen 
kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és 
kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

 
13. Záró rendelkezések 

13.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képzi a megrendelői késedelmes teljesítés esetére a 
beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazó levelet tartalmazó Melléklet. 

13.2. A szerződés magyar nyelven öt eredeti példányban készül, és a felek kölcsönös aláírásával lép 
hatályba. Megrendelő három, Szállító két eredeti példányt kap. 

13.3. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek fennállta esetén módosítható. 

13.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában (ajánlott levél, fax, e-mail) kell történnie. 

13.5. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. 
Amennyiben a vitás kérdés nem rendezhető, a felek közös megegyezéssel próbálnak 
egyezségre jutni, mindezek eredménytelensége esetén a Salgótarjáni Városi Bíróság, ennek 
hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

13.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
 
Salgótarján, 2011. május 13. 
 
 
 
 

________________________ 
Becsó Zsolt 
Megrendelő 

________________________ 
Miklósy Miklós 

Szállító 
 
Ellenjegyző: 
 
Salgótarján, 2011. május 13. 
 
 
 

________________________ 
dr. Barta László 

Nógrád megyei főjegyző 
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Melléklet 
Raiffeisen Bank Zrt. 
1054 Budapest, Akadémia utca 6.  
Salgótarjáni Fiókja 
3100 Salgótarján, Bem út 2-3. 
számlavezető bank részére 

 

Felhatalmazó levél 
A Kbt. 305. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton megbízom Önöket az alábbiakban megjelölt bankszámlám 
ellen az alább megnevezett Kedvezményezett a mellékelt 842-18/2011. iktatószámú szállítási szerződéssel 
kapcsolatos követelése alapján – a Fizető fél számlatulajdonos által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén az 
ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében a szerződésben rögzített határidő eredménytelen elteltét követően 
- benyújtandó beszedési megbízások teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Nógrád Megye Önkormányzata 

Fizető fél számlatulajdonos székhelye, címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Fizető fél számlatulajdonos számlavezetőjének neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Felhatalmazással érintett fizetési számla(ák) száma: 12031005-00156762-00100006 

Kedvezményezett neve: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.  

Kedvezményezett székhelye, címe: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. 

Kedvezményezett számlavezetőjének neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

Kedvezményezett fizetési számla-száma: 10900011-00000002-20310172 

Jelen Felhatalmazó levél érvényessége: visszavonásig 

Teljesítési értékhatár mindösszesen: Nyilatkozatban szerepl ő összeg 

Fedezethiány miatt a függőben tartást kérem, a 
függőben tartás (sorbaállítás) időtartama: 

10 nap 

Jelen felhatalmazó levél visszavonásának módja: Kedvezményezett és Fizet ő fél együttesen 

 
A beszedési megbízás a következő eredeti dokumentumok benyújtásával együtt érvényes: 
 
- a Fizető fél számlatulajdonos által kiadott nyilatkozat a Kbt. 305. § (3) bek. e) illetőleg f) pontjai szerinti 

kötelezettség teljesítéséről, vagy e kötelezettség fenn nem állásáról. 
- A Fizető fél számlatulajdonos által kiadott nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről, az ellenszolgáltatás 

vonatkozó részének összegéről, a követelés elismeréséről, 
- 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 

 

Salgótarján, 2011. május 13. 

 

______________________________ 
Becsó Zsolt 

a közgyűlés elnöke 

______________________________ 
dr. Barta László  

Nógrád megyei főjegyző 
 

A számlavezet ő bank nyilvántartásba vétele 

Alulírottak a számlavezető bank nevében és képviseletében eljárva a fenti bejelentést tudomásul vettük, a jelen 
felhatalmazó levél aláíróinak aláírását ellenőriztük, azt rendben találtuk, és mindezeknek megfelelően a 
felhatalmazást a mai napon nyilvántartásba vettük: 

 

_________________, 2011. május hó ____ nap 

______________________________ 
Raiffeisen Bank Zrt. 

 


