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között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016.
(I. 13.) EMMI rendelet 8. § alapján a tartalék egyes elemeinek ideiglenes hasznosítása kizárólag
térítés ellenében, bérbeadás útján történhet, és amennyiben az eszköz nem szerepel a bérbeadásra
kijelölt orvostechnikai és egyéb eszközök jegyzékben, a bérbeadáshoz a miniszter jóváhagyása
szükséges.
Felek rögzítik, hogy fentiek alapján jelen szerzıdés megkötéséhez nem szükséges a miniszter
jóváhagyása, mivel az szerepel a fent említett jegyzékben./ Felek rögzítik, hogy fentiek alapján a jelen
bérleti szerzıdés a miniszter jóváhagyásával kerül megkötésre.
Felek rögzítik továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16)
bekezdésének alapján jelen bérleti szerzıdés vonatkozásában az állami vagyon használatát biztosító
szerzıdéskötéshez elıírt versenyeztetési kötelezettség mellızhetı, tekintettel arra, hogy a
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hasznosítással érintett Eszköz értéke nem haladja meg Magyarország 2017. évi központi
költségvetésérıl szóló 2016. évi XC. törvény 5. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt 25 millió forint
egyedi bruttó forgalmi értéket.
1.
1.1.

1.2.

A szerzıdés tárgya

Bérbeadó bérbe adja, Bérlı bérbe veszi - az Állami Egészségügyi Tartalék részét képezı - a
jelen szerzıdésben részletesen meghatározott eszközöket (továbbiakban röviden: Eszköz),
rendeltetésszerinti használatra alkalmas, jegyzıkönyvben rögzített állapotban.
A jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg átadott eszköz pontos megnevezését, gyári számát,
továbbá a tartozékok pontos felsorolását, az Eszköz értékét, állapotát, a jelen szerzıdés 1.
számú elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. Amennyiben a jelen szerzıdés idıbeli hatálya
alatt csere folytán változás következik be az Eszköz adataiban, úgy Felek a jelen szerzıdéshez
új mellékletet csatolnak a csereeszköz adataival.
2.

Felek nyilatkozatai

2.1.

Bérlı jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel –
kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható
szervezetnek minısül. Bérlı kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minıségében
bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja Bérbeadót. Bérlı tudomásul veszi,
hogy amennyiben a szerzıdés megkötését követıen beállott körülmény folytán már nem
minısül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani,
és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Bérlı kártalanítása nélkül.

2.2.

Bérlı kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen szerzıdés aláírásakor
•
nem áll a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló, többször módosított 1991.
évi XLIX. törvényben meghatározott csıd- vagy felszámolási, sem a
cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvényben meghatározott végelszámolási, illetıleg törlési eljárás hatálya alatt,
illetıleg nincsen fenyegetı csıd- vagy felszámolási, vagy törlési helyzetben, s tagjai
nem határoztak a cég végelszámolásáról,
•
nem döntött tevékenységének felfüggesztésérıl, illetve azt nem függesztették fel,
•
az adózás rendjérıl szóló 2003. évi törvény XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja
szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességő köztartozása nincs,
•
állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - 3 éven belül lezárult eljárásban – nem
szolgáltatott hamis adatot,
•
a fenti kijelentésekkel kapcsolatosan bekövetkezı változásról a Bérbeadót
haladéktalanul, de legkésıbb a változás bekövetkezésétıl számított 5 napon belül
tájékoztatja,
•
a társaság és annak képviseletében eljáró személyek a fenteken túl megfelelnek
minden egyéb vonatkozó jogszabályi elıírásnak.

2.3.

Bérlı a jelen szerzıdés aláírásával – hivatkozva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 11. § (11) bekezdésében foglaltakra – vállalja továbbá, hogy
•
a hasznosításra vonatkozó szerzıdésben elıírt beszámolási, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
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•

•

2.4.

az átengedett nemzeti vagyont a szerzıdési elıírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelıen
használja,
a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban
álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek
vesznek részt.

Bérlı kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet 8. §. 2.
bekezdés alapján – egészségügyi válsághelyzetben - az Eszközt mőködıképes állapotban
köteles Bérbeadó felhívására haladéktalanul átadni a Bérbeadó képviselıje részére, a bérleti
jogviszony az eszköz visszaszállításáig szünetel. Ezen idıszakra Bérlıt díjfizetési kötelezettség
nem terheli, kártérítési igényt ebbıl eredıen Bérlı nem érvényesíthet. Az egészségügyi
válsághelyzet miatti szállítások költségei Bérbeadót terhelik.
3. A bérleti és egyéb díjak

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

A bérleti díj összege a jelen szerzıdéssel bérbe adott Eszköz tekintetében összesen
……………….- Ft + ÁFA. /havonta Egy hónapnál rövidebb idıre kötött szerzıdés esetén a
bérleti díj egyösszegben, egy hónapot meghaladó szerzıdés esetén pedig a bérleti díj havonta,
legkésıbb a tárgyhó 5. napjáig, illetıleg ha a szerzıdés határozott idıtartama a tárgyhó 5.
napját megelızıen járna le, úgy a határozott idı lejártának napjáig esedékes. Egy hónapot
meghaladó bérleti szerzıdés esetén a havi bérleti díj összege a jelen pont szerinti teljes bérleti
díjnak a bérleti idıtartama alapján naptári naponként számolt napidíjának a tárgyhónapra esı
része.
/ Az esedékes bérleti díjat a Bérlı számla ellenében havonta elıre történı fizetéssel egyenlíti ki,
a számla kiállítási dátumától számított 15 napos fizetési határidın belül. Az Eszköz az elsı havi
bérleti díj Bérbeadó bankszámláján történı jóváírását követıen kerül átadásra.
Az Eszköz az elsı esedékes bérleti díj Bérbeadó bankszámláján történı jóváírását követı 3
napon belül, Felek által elıre egyeztetett idıpontban kerül átadásra. Amennyiben a bérleti díj
elsı részlete az átadás-átvétel elızetesen egyeztetett idıpontjáig nem kerül Bérbeadó
bankszámláján jóváírásra, Bérbeadó a szerzıdéstıl egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállhat.
Elállás esetén Bérlı köteles Bérbeadó felmerült kárát megtéríteni.
A bérleti díj késedelmes átutalása esetén Bérlı a mindenkori Polgári Törvénykönyvben
meghatározott késedelmi kamatot is köteles Bérbeadónak fizetni.
Jelen szerzıdésben meghatározott bérleti díj nem tartalmazza az Eszköz biztosításának
költségét, tekintettel arra, hogy az Eszköz biztosításának megkötése és fenntartása és
Bérbeadóra történı engedményezése Bérlı feladata, a biztosítás megkötését alátámasztó
dokumentumot Bérlı köteles jelen szerzıdés hatálybalépését követı 5 munkanapon belül
bemutatni. Felek rögzítik, hogy Bérlı teljeskörő kártérítési felelısséggel tartozik az
Eszközben bekövetkezı károkért.
A bérleti díj a felek eltérı megállapodása hiányában a szerzıdés megkötésének évét követı év
július 1. napjától évente a KSH által közzétett utolsó inflációs adat mértékével megegyezı
értékkel emelkedik.
4. Átadás-átvétel, felek jogai és kötelezettségei
Felek rögzítik, hogy az Eszköz átadás-átvételére jelen szerzıdés szerinti valamennyi esetben –
ide értve a visszaszállítást és a szerzıdés megszőnésekor történı átadás-átvételt is – a Bérlı
………………………………………………………….……….. alatti székhelyén/telephelyén
kerül sor.
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4.2.

Az Eszközt Bérbeadó szállítja az átadás-átvétel helyszínére, illetıleg szállítja el onnan. A
szállítás díját a Bérbeadó az árajánlatban rögzített egységárak alapján a bérleti díj számlában
külön tételként számlázza. A bérlet idıtartama alatt az 1. számú mellékletben felsorolt
egyszer használatos és egyéb anyagok beszerzésérıl a Bérlı gondoskodik.
4.3. A rendeltetésszerő használat pontos részleteit a Bérbeadó részérıl az Eszköz üzembe
helyezésével egyidejőleg átadott magyar nyelvő használati utasítás tartalmazza.
4.4. Bérlı tudomásul veszi, hogy a bérlet idıtartama alatt, az Eszközre vonatkozó, jogszabályi,
illetve gyártói utasítás szerinti idıszakos felülvizsgálati kötelezettség a Bérlıt terheli. Bérbeadó
tájékoztatja Bérlıt, hogy az Eszköz következı felülvizsgálata………napjáig esedékes
4.5. Bérlı köteles az Eszközt rendeltetésszerően használni, annak állagát óvni, felelıs minden olyan
kárért, amely a szerzıdésellenes használat következménye. Bérlı köteles az eszközt
rendeltetésének megfelelıen és szerzıdésszerően használni. Amennyiben Bérlı ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Bérbeadó követelheti a rendeltetésellenes vagy
szerzıdésellenes használat megszüntetését, továbbá az ebbıl eredı kárának megtérítését. Abban
az esetben, ha a rendeltetésellenes használat tovább folyik, vagy ha a tevékenység
abbahagyásának követelése sem vezetne célra, a Bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal
felmondhatja, az eszköz elszállításáról intézkedik és kártérítést követelhet.
4.6. Bérlı tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult ellenırizni az eszköz használatát, és
amennyiben ez – a Bérbeadó jóváhagyása nélkül - eltér a jelen bérleti szerzıdésben foglaltaktól,
úgy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat felemelni, vagy a bérleti szerzıdést azonnali hatállyal
felmondani.
4.7. Bérlı kötelezettséget vállal az Eszközre vonatkozó valamennyi, így különösen a tőzrendészeti,
balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint a katasztrófavédelemi elıírások
maradéktalan betartására. Bérlıt terheli az elıírt gyártói, munkavédelmi, tőzvédelmi szabályok,
utasítások betartása, illetve betartatása.
4.8. Az Eszköz átadás-átvétele során a felek szállítólevelet állítanak ki. Felek megállapodnak abban,
hogy az átadás-átvétel teljesítésének dokumentumai 2 példányban a következık:
• Szállítólevél
• Átadás-átvételi jegyzıkönyv
• Eszköz teljességi jegyzék
Az aláírók nevüket nyomtatott olvasható betőkkel is kötelesek a dokumentumon rögzíteni.
4.9. A Bérlıhöz történı odaszállítást követı átadás-átvételi eljárás során Bérlı köteles az eljárás
idıtartamára a Bérbeadó képviselıjének a helyszíni belépését biztosítani. Az Eszköznek a
szállítójármőrıl történı lerakodásához szükséges eszközöket és emberi erıforrást a Bérlı saját
költségére biztosítja.
4.10. Az odaszállítást követı átadás-átvételi eljárás során a Bérlı köteles az Eszköz rendeltetésszerő
használatra alkalmas állapotáról meggyızıdni és az Eszközt üzembe helyezni. Az üzembe
helyezést a következı Eszköz tekintetében Bérlı szakszerviz igénybevételével köteles
elvégezni:……………………. A szakszerviz jelenlétérıl az átadás-átvételi eljárás során Bérlı
köteles gondoskodni. Amennyiben az odaszállítást követı átadás-átvételi eljárás során az kerül
megállapításra, hogy az Eszköz rendeltetésszerő használatra alkalmas, de a Bérlı az üzembe
helyezés során a jelen szerzıdés rendelkezéseitıl eltérıen nem gondoskodott szakszerviz
jelenlétérıl, a bérleti jogviszony azonnali hatállyal megszőnik és Bérlı az ebbıl eredı károkat
és Bérbeadónál felmerült költségeket köteles Bérbeadónak megtéríteni.
4.11. Bérlı az üzembe helyezési munkák során Bérbeadónak és/vagy harmadik személynek okozott
károk teljes körő megtérítésére köteles.
4.12. Amennyiben az odaszállítást követı átadás-átvételi eljárás során az kerül megállapításra, hogy
az Eszköz rendeltetésszerő használatra nem alkalmas, az adott Eszköz tekintetében a bérleti
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4.13.

4.14.
4.15.
4.16.

4.17.

4.18.
4.19.

4.20.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

jogviszony azonnali hatállyal megszőnik. Ebben az esetben a Felek viselik a szerzıdés
megkötése során addig felmerült költségeiket, és a bérleti jogviszony megszőnése miatt
egymástól kártérítésre nem tarthatnak igényt. Ebben az esetben Bérbeadó a már részére
megfizetett bérleti díjat köteles Bérlı részére visszafizetni 8 napon belül.
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Felek az Eszköz rendeltetésszerő használatát
érdemben befolyásoló, de az Eszköz használhatóságát ki nem záró hibát észlelnek, Bérlı
jogosult a bérleti díj arányos csökkentését kezdeményezni. Az egyeztetés idıtartama alatt Bérlı
jogosult az Eszköz használatára, és köteles a jelen szerzıdés szerinti bérleti díjat Bérbeadó
részére megfizetni.
A kárveszélyt az odaszállítást követı átadási-átvételi jegyzıkönyv aláírását követıen Bérlı
viseli.
A bérleti szerzıdés idıtartama alatt a Bérlı az Eszközt rendeltetésszerően a használati
utasításban elıírtak szerint jogosult használni.
Az Eszköz Bérbeadóhoz történı visszaszállításakor az átadás-átvételi eljárást a Felek ismételten
kötelesek lefolytatni. Ennek során a Felek kötelesek meggyızıdni az Eszköz rendeltetésszerő
használatnak alkalmasságáról, illetve az Eszköz üzemen kívül helyezésérıl. Az Eszköz
visszaszállítása elıtt Bérlı köteles az Eszközt szakszerviz bevonásával felülvizsgáltatni, és
ennek eredményét tartalmazó, a jelen szerzıdés 2. számú melléklete szerinti, szakszerviz
által eszközönként külön-külön kitöltött jegyzıkönyvet az átadás-átvételi eljárás során
Bérbeadónak átadni.
A visszaszállítást megelızı átadás-átvételi eljárás idıtartamára Bérlı köteles Bérbeadó
képviselıjének a helyszíni belépését engedélyezni. Az Eszköznek a szállítójármőre történı
felrakodásához szükséges eszközöket és emberi erıforrást a Bérlı saját költségére biztosítja.
A kárveszélyt a visszaszállítás során kiállítandó átadási-átvételi jegyzıkönyv aláírását követıen
Bérbeadó viseli.
Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a jelen szerzıdés megszőnése folytán
fennálló átadási kötelezettségének a Bérlı nem tesz eleget és az Eszközt jogcím nélkül továbbra
is birtokban tartja, Bérlı köteles Bérbeadó részére a jelen szerzıdés szerinti bérleti díj kétszeres
összege alapján megállapított napi díjat megfizetni a késedelem minden napjára. Bérbeadó
jogosult az Eszközt elszállítani, Bérlı költségére. Bérlı a napidíjat a számla kézhezvételét
követı 2 munkanapon belül köteles megfizetni.
Bérlı az Eszközt kizárólag a ………. székhely/ telephely stb. területén használhatja, azt
használatra másnak át nem engedheti a Bérbeadó elızetes írásbeli engedélye nélkül. Ha a Bérlı
az Eszközt részben vagy egészen a Bérbeadó engedélyével más használatába adta, a használó
magatartásáért mint sajátjáért felel. Amennyiben viszont az eszközt részben vagy egészen a
Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelıs azokért a károkért is, amelyek
enélkül nem következtek volna be.
5. A Szerzıdés hatálya, idıtartama, megszőnése
Bérlı az 1.) pontban szereplı Eszközt a jelen szerzıdés hatálybalépésétıl 20…… napjáig tartó
határozott/határozatlan idıre veszi bérbe.
A bérlet idıtartama alatt az Eszközt Bérbeadó mutatja ki könyveiben, saját eszközként. Bérlı az
átvett Eszközt köteles - saját tulajdonú eszközeitıl - elkülönítetten (idegen eszközként)
nyilvántartani, évente egyszer, december 31-i fordulónappal leltárt készíteni és annak 1 eredeti
példányát legkésıbb a következı év január 15-ig Bérbeadónak megküldeni.
Jelen szerzıdést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli rendes felmondással,
30/15 napos felmondási idı biztosításával megszüntetni.
Felek a szerzıdést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.
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5.5.
5.6.

Bármelyik fél súlyos szerzıdésszegése esetén a másik felet az azonnali hatályú felmondás joga
illeti meg.
Bérbeadó a szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
• a Bérlı a bérleti díjat határidıben nem fizeti meg és a bérleti díj megfizetésére szóló
felhívás sem vezet eredményre.
• a Bérlı a jelen szerzıdésben, vagy jogszabályi rendelkezésben, illetve hatósági
határozatban elıírt kötelezettségét súlyosan megszegi, vagy az eszközt rongálja, a
biztosítási dokumentumokat nem mutatja be
• Amennyiben Bérlı az eszközt nem jelen szerzıdés elıírásainak megfelelıen használja
• Ha a Bérlıvel szemben jogerısen felszámolási-, csıd-, végelszámolási eljárás indul,
valamint a végrehajtási eljárás megindításáról a Bérbeadót nem tájékoztatja, a Bérbeadó
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. §-ában foglaltakra figyelemmel
felmondással élhet
• Ha a Bérlı, vagy a hasznosításban részt vevı – a Bérlıvel közvetlen vagy közvetett
módon harmadik félként jogviszonyban álló - szervezet, valamely körülmény
megváltozása miatt már nem minısül átlátható szervezetnek, a Bérbeadó az Nvtv. 11. §
(12) bekezdése alapján kártanítás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja.
• Jelen szerzıdésben és jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

5.7.

A bérleti jogviszony megszőnése esetén, Bérlı csereeszközre nem tarthat igényt. Bérlı,
szerzıdésszegése esetén illetve jelen szerzıdés megszőnése esetén jelen szerzıdés aláírásával
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó az eszközzel jogszerő tulajdonosként és
birtokosként rendelkezzen.
6. Záró rendelkezések

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Jelen szerzıdés azon a napon lép hatályba, amikor azt aláírásával az utolsó szerzıdı fél ellátta.
Bérlı vállalja, hogy bizalmasan kezeli a jelen szerzıdés teljesítése kapcsán tudomására jutott
minden információt, azokat illetéktelen harmadik fél részére semmilyen formában nem teszi
hozzáférhetıvé, jelen szerzıdés 3. számú melléklete alapján. A fenti információk - a másik fél
által elızetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül - kizárólag a jelen szerzıdés
teljesítéséhez használhatók fel.
Felek megállapodnak, hogy jelen szerzıdésbıl eredı esetleges vitás kérdéseiket elsısorban
peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége
esetén Felek alávetik magukat a Bérbeadó székhelyéhez igazodó bíróság (törvényszék)
illetékességének.
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az 1/2016. (I. 13.) EMMI
rendelet és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerzıdés 4(négy) egymással mindenben megegyezı példányban készült, amelyet Felek mint
akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá.
Budapest, ……………….
_______________________
Bérbeadó
Dr. Németh László
fıigazgató

Budapest, ……………….
________________________
Bérlı

Pénzügyi ellenjegyzı:
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Budapest, ……………….
_______________________
Tóth László
gazdasági fıigazgató-helyettes

7

1. sz. melléklet

CIKKSZÁM/AZONOSÍTÓ

MEGNEVEZÉS

BÉRBEADOTT ESZKÖZÖK JEGYZÉKE
ESZKÖZ
GYÁRI
DB
ÉRTÉKE
SZÁM
FT/DB

ÁLLAPOTA

TARTOZÉKOK

EH ÉS
FOGYÓANYAG
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2.sz. melléklet
FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV

1. Eszköz adatok
Megnevezés:
Gyártó:
Típus:
Gyártási szám:

2. Szemrevételezéses vizsgálatok
Burkolat:
Higiéniai állapot:
Teljességi lista szerinti tartozékok:

3. Mőködıképességre vonatkozó vizsgálatok*

4. Megjegyzések

Kijelentem, hogy az eszköz üzemképes és rendeltetésszerő használatra alkalmas/nem alkalmas:

Dátum

Szakszerviz jogszerő aláírás

*Adott eszközre vonatkozóan a szakszerviz tölti ki.
Azokat a vizsgálatokat kell felsorolni, melyeket a szakszerviz az üzemképesség megállapítása céljából
végzett.
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3. sz. melléklet
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………….. (képviseli:…………………………), tudomásul veszem, hogy:
-

-

-

-

-

-

-

-

Minden, a szerzıdés teljesítése során tudomásomra jutott üzleti titkot, valamint az ÁEEK-re, a
tevékenységére, illetve a szerzıdés tárgyához kapcsolódó egészségügyi intézményekre
vonatkozó alapvetı fontosságú információt kötelességem megırizni.
Illetéktelen személlyel nem közlök olyan adatot, információt, mely tevékenységemmel
kapcsolatban jutott tudomásomra, és amelynek közlése az ÁEEK-re, vagy más személyre
hátrányos jogkövetkezményekkel járna.
A tudomásomra jutott eredményekre, eljárásokra, szervezetekre vonatkozó azonosítható
adatokat, illetve szellemi tulajdonnal kapcsolatos mindenfajta információt, következtetést,
származtatott adatot magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét üzletszerő
hasznosítás céljából nem alkalmazom, és semmilyen célra nem használnom fel.
Az üzleti titoknak minısülı információkhoz és adatokhoz történı hozzáférés lehetıségét csak
olyan személyek (közremőködık) részére biztosítom, akik esetében ez feltétlenül szükséges,
és akiket a jelen nyilatkozatban foglaltakkal egyezı tartalmú titoktartási kötelezettség terhel.
Az üzleti titoktartásra vonatkozó kötelezettségem megsértése esetén minden felelısséget
vállalok, egyúttal minden szükséges lépést megteszek a titoksértés következményeinek
elhárítása érdekében.
Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség szerzıdéses jogviszonyom fennállását
követıen is lejárati határidı nélkül terhel.
Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes körő kártérítési
kötelezettség terhel, mely kiterjed minden a szerzıdés keretében ellátott tevékenységgel
összefüggésben okozott kárra.
Tudomásul veszem, hogy jelen szerzıdés lejártakor a birtokomba jutott –tulajdonomat
jogosan nem képezı – adatokat, információkat az ÁEEK részére átadok, és a továbbiakban
semmilyen formában nem tárolom azokat.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a teljesítendı szerzıdés tárgyával kapcsolatosan
semmilyen összeférhetetlenség nem áll fenn személyemmel szemben.

Budapest, 2017. év ……………… hó …. nap

………………………………
Nyilatkozattevı

10

