
„SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS-MINTA” 

COMM/DG/AWD/2017/10 

COMM/IO-HU_BUD/FWC/2017/2 SZERZŐDÉS 

AMELY LÉTREJÖTT 

az Európai Unió, amelynek képviseletét az Európai Parlament látja el,  

székhelye: Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, 

melynek képviseletében a jelen szerződés aláírására jogosult 

 Pablo Ibanez  Lopez-Pozas, a Kommunikációs Főigazgatóság Tájékoztatási Irodáinak 

Koordinációjáért felelős osztály vezetője, 

(a továbbiakban: „Európai Parlament”), 

egyrészről 

VALAMINT 

 

............................................................ állandó lakhelye vagy bejegyzett székhelye:  

.............................................................................................................................................., 

képviseletében a jelen szerződés aláírására jogosult ........................................................, 

.....................................................................-i minőségében eljárva, 

(a továbbiakban: „szerződő fél”), 

másrészről 

(a továbbiakban együtt: „szerződő felek”) között, akik 

 

 

MEGÁLLAPODTAK 

 

a következő különös és általános feltételekben: 

 

I – KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 

I.1. CIKK – A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. A szerződő fél [a II. mellékletben szereplő dokumentumnak megfelelően] vállalja – az e 

szerződésben, valamint az ennek szerves részét képező mellékletekben meghatározott feltételek 

mellett – a következő szolgáltatások Európai Parlament részére történő nyújtását: kiadványok 

nyomdai és design munkái. 

2. E szerződés aláírása nem von maga után megrendelési kötelezettséget az Európai Parlament 

részéről. A szerződés megrendelések és/vagy egyedi szerződések útján valósul meg.  
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3. A jelen szerződés I.7. cikkének megfelelő megrendelés esetén a szerződő fél a jelen szerződésben 

és annak mellékleteiben meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtja a megrendelt 

szolgáltatást.  
 

 

 

I.2 CIKK – IDŐTARTAM 
 

1. Jelen szerződés az utolsó szerződő fél általi aláírás napján lép hatályba, 1 éves időtartamra. 

 

2. Ezt követően a szerződés évente hallgatólagosan meghosszabbodik, összesített időtartama azonban 

nem haladhatja meg az előző pontban meghatározott hatálybalépéstől számított négy évet, kivéve, 

ha a felek egyike ezzel ellentétes kívánságát ajánlott levélben közli a másik féllel, legalább három 

hónappal a szerződés kezdeti időtartamának lejárta, illetve ezt követően bármely éves 

meghosszabbítás esedékességének lejárta előtt. A megújítás nem jelenti sem a hatályos 

kötelezettségek módosítását, sem pedig azok halasztását.  
 

 

3. E szerződés hatálybalépésének időpontja előtt egyedi szerződések nem alkalmazhatók, és 

megrendelést sem lehet leadni. A szolgáltatás nyújtása semmi esetre sem kezdődhet meg a 

megrendelés, vagy az egyedi szerződés hatálybalépésének időpontja előtt. 
 

4. A megrendeléseket vagy egyedi szerződéseket az Európai Parlament ezen szerződés lejárta előtt 

írja alá. Az ilyen megrendelések és egyedi szerződések vonatkozásában ezen szerződés 

rendelkezései a szerződés lejárta után is érvényben maradnak az utolsó meghosszabbodást követő 

30 napig.  
 

 

I.3 CIKK – JELENTÉSEK ÉS DOKUMENTUMOK 

 

 nem alkalmazandó. 

 

 

I.4 CIKK – ÁRAK ÉS KIFIZETÉS 

 

1. Az ár a szerződés és valamennyi meghosszabbítása teljes időtartamára rögzített ár, amely nem 

módosítható. 

 

Az egységár a II. mellékletben szerepel. Az ár euróban van feltüntetve és nem tartalmazza a 

hozzáadottérték-adót (héa). Az ár fedezi a megrendelések teljesítéséből eredően a szerződő fél által 

viselt valamennyi költséget. 

 

2. A szerződés szerinti kifizetéseket az e cikkben foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni, a 

kifizetések teljesítésére pedig csak akkor kerül sor, ha a szerződő fél a kifizetési kérelme 

benyújtásának időpontjáig valamennyi szerződéses kötelezettségét teljesítette. További kifizetési 

kérelmek nem fogadhatók el abban az esetben, ha a szerződő fél által küldött korábbi kifizetési 

kérelmeknek az Európai Parlament a teljesítés részleges vagy teljes elmulasztására, nem megfelelő 

teljesítésre vagy gondatlanságra való hivatkozással nem tett eleget. 
 

3. Valamennyi kifizetési kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell az általános feltételek II.3. cikkében 

szereplő információkat, valamint csatolni kell hozzá az Európai Parlament tisztviselője által aláírt 

szállítóleveleket.  
 

4. A szerződő fél a következőkben meghatározottak szerint nyújtja be kifizetési kérelmeit 
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Az egyenleg kifizetése 

 

Az Európai Parlament által adott megrendelés(ek)hez vagy egyedi szerződés(ek)hez kapcsolódó, 

az egyenleg kifizetésére irányuló kérelmek abban az esetben fogadhatók el, ha azokhoz csatolják 

az alábbiakat: 

  

 a jelen szerződésben és annak mellékleteiben szereplő előírásoknak megfelelően elkészített 

szállítólevél  
 

 kapcsolódó számlák a megrendelés(ek) vagy egyedi szerződés(ek) referenciaszámának 

feltüntetésével, valamint a következő hivatkozással: COMM/DG/AWD/2017/10.  
 

A szerződő félnek a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó valamennyi kifizetési igényét vagy 

jóváírási értesítését az Európai Parlament postaszolgálatának,) részére kell címeznie: European 

Parliament’s Official Mail Service, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, a DGCOMM, 

Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának címezve. 
 

A szerződő félnek a kifizetési kérelmeket vagy a jóváírási értesítéseket olyan borítékokban, 

csomagokban vagy ezeknek megfelelő eszközökben kell megküldenie az Európai Parlamentnek, 

amelyeken a „kifizetési kérelem” vagy a „jóváírási értesítés” megjegyzés tisztán látható és 

azonosítható. 

 

A szerződő félnek a kifizetési kérelem vagy a jóváírási értesítés fő részében pontosan meg kell 

jelölnie az Európai Parlament felelős szervezeti egységének következő adatait: 

 

Európai Parlament Tájékoztatási irodája Magyarországon 

H-1024 Budapest Lövőház utca 35 

epbudapest@europarl.europa.eu 

 

 

A kifizetési kérelmek akkor fogadhatók el, ha azokhoz csatolják a vonatkozó számlákat. 

 

Attól az időponttól számítva, hogy az Európai Parlament számvitelért felelős tisztviselője iktatta a 

kifizetési kérelmet, az Európai Parlament 30 naptári napos határidővel rendelkezik a kifizetendő 

összegeknek a szerződés teljesítéséből fakadó kiegyenlítésére. A kifizetés teljesítési dátuma az az 

értéknap, amikor az Európai Parlament bankszámláját a kifizetés összegével megterhelték. 

 

Ezt a határidőt az Európai Parlament a fizetési kérelem kézhezvételét követően bármikor 

felfüggesztheti, közölve a fizetési kérelmet benyújtó szerződő féllel, hogy igénye a következő 

okokból nem teljesíthető: 

 

a)  a kifizetési kérelemben szereplő összegek nem a kérelem kézhezvételének időpontjában 

esedékesek; 

 

b)  a szerződő fél nem nyújtotta be az alkalmazandó jogszabályban, vagy az e szerződésben előírt 

összes igazoló okmányt, de az Európai Parlament megítélése szerint a szerződő fél ténylegesen 

orvosolni tudja ezt a mulasztást, anélkül, hogy a kifizetési kérelmet a 7. bekezdés értelmében 

elutasítanák; 

 

c)  az Európai Parlament megítélése szerint további ellenőrzések elvégzése szükséges a kifizetési 

kérelemben szereplő összegek jogosságának ellenőrzésére; 

 

d)  a szerződő fél figyelmen kívül hagyta az (5) bekezdés második és/vagy harmadik 

albekezdésének rendelkezéseit; 
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Az Európai Parlament a felfüggesztésről tértivevényes ajánlott levélben, vagy e-mailben  értesíti a 

szerződő felet. A felfüggesztés az értesítésben megjelölt napon lép érvénybe. A határidőig hátralevő 

idő akkor indul újra, amikor a felfüggesztést megszüntetik: 

 

 az a) pont esetében: az Európai Parlament által az értesítésben megerősített, szóban forgó 

kifizetés esedékességekor; 

 a b) pont esetében: attól a naptól, amikor az Európai Parlament 5. bekezdés szerinti 

postaszolgálata kézhez kapja a szóban forgó és az értesítésben meghatározott igazoló 

okmányokat; 

 a c) és e) pont esetében: az Európai Parlament által meghatározott és a szerződő féllel az 

értesítésben közölt ésszerű idő lejártakor; és 
 a d) pont esetében: attól a naptól, amikor az Európai Parlament azonosította a szerződő fél által 

kihagyott információkat, és elvégezte a kifizetési kérelem nyilvántartásba vételét; erről az 

időpontról az értesítésben tájékoztatják a szerződő felet. 

 

5. Az Európai Parlament a szerződő felet ajánlott, tértivevényes levélben tájékoztatja arról, hogy a 

következő okokból elutasítja a kifizetési kérelmet: 

 

a)  a kérelemben szereplő kifizetés nem jár; 

b)  a kifizetési kérelem téves és jóváírási értesítés tárgyát kell képeznie; vagy 

c)  a kifizetési kérelem vagy a számla nem tartalmazza a szerződésben vagy az alkalmazandó 

jogszabályban előírt összes lényeges információt vagy igazoló okmányt, vagy a kifizetési 

kérelmet az alkalmazandó adójogszabályok figyelmen kívül hagyásával állították ki;  

 

6. Késedelmes kifizetés esetén a szerződő felet késedelmi kamat illeti meg. A kamat számítása az 

Európai Központi Bank által a legutóbbi fő refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatláb (a 

továbbiakban: „referencia-kamatláb”) alapján, nyolc százalékpont hozzáadásával történik. Annak 

a hónapnak az első napján érvényes referencia-kamatlábat kell alkalmazni, amelyben a kifizetés 

esedékes. A kamatlábat az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszik. A kamatot 

a kifizetésre vonatkozó fizetési határidő lejártát követő naptári naptól a kifizetés napjáig tartó 

időszakra kell megfizetni.  

 

Ha a késedelmi kamatok összege nem haladja meg a 200 eurót, az csak a szerződő fél kérésére 

fizetendő ki, aki az erre vonatkozó igényét a szerződéses összeg kifizetésének napjától számított 

legfeljebb két hónapon belül nyújthatja be. 

 

7. A kifizetéseket a szerződő fél euróban vezetett bankszámlájára1 történő átutalás útján kell teljesíteni, 

amelynek adatait a szerződő fél az Európai Parlament által rendelkezésre bocsátott, „beszállító 

pénzügyi adatlapja” című formanyomtatványon, illetve kivételes esetben ezzel az Európai 

Parlament által egyenértékűnek tekintett dokumentum útján közli. A banki adatokban bekövetkezett 

változásokat új adatlap kitöltésével kell jelezni. 
 

 

 

I.5 CIKK – AZ ÁR FELÜLVIZSGÁLATA 

 

 nem alkalmazandó 

 

I .6 CIKK – PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK 

 

 nem alkalmazandó 
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I .7 CIKK – A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 

A szerződő félnek teljesítenie kell a kiírási feltételekben megállapított minimumkövetelményeket. Ezen 

belül meg kell felelnie az uniós jog, a nemzeti jog és a kollektív szerződések által megállapított 

környezetvédelmi, szociális és munkajog, illetve a 2014/24/EU irányelv X. mellékletében (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.) felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések 

értelmében alkalmazandó követelményeknek. 

 

A szerződés teljesítésére vonatkozó alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:  
 

Egy gazdasági szereplő 

 

1. Az egyedi szerződés vagy megrendelőlap megküldését követő 5 munkanapon belül a szerződő fél 

visszaküldi az egyedi szerződés vagy megrendelőlap szabályosan keltezett és aláírt másodpéldányát 

az illetékes szervezeti egységnek, ami egyúttal a megrendelés és a végrehajtási feltételek átvételét 

és elfogadását jelenti. 

 

2. Amennyiben azok nem ütköznek jelen szerződés, annak mellékletei vagy a jelen szerződés 

teljesítésére vonatkozó feltételeket részletesen bemutató más dokumentumok rendelkezéseibe, a 

szerződő felek ennél pontosabban is meghatározhatják a szolgáltatás nyújtásának részleteit, ekkor 

az erről szóló megállapodást mellékelniük kell a jelen keretszerződésben foglalt megrendeléshez 

vagy egyedi szerződésekhez. 

 

 

I .8 CIKK - A SZERZŐDÉS EREDETILEG MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEINEK 

ÉRTÉKELÉSE 
 

 nem alkalmazandó 

 

I .9 CIKK – AZ ÁTVÉTEL FELTÉTELEI 
 

A jóváhagyási folyamat lépéseit a szerződéshez csatolt ajánlati dokumentációban találhatók. 

Minden projekt esetében egyedi ütemtervet kell felállítani. 
 

 

I .10 CIKK – JÓTÁLLÁS 
 

nem alkalmazandó 

 

 

I .11 CIKK – KÉSEDELEM, NYILVÁNVALÓ HANYAGSÁG, NEM-TELJESÍTÉS, NEM 

MEGFELELŐ VAGY HIBÁS TELJESÍTÉS 
 

1. E szerződés, vagy a megrendelések, vagy az egyedi szerződések késedelmes teljesítése, hanyag 

teljesítése vagy részleges, illetve teljes nem-teljesítése, a szerződésben foglalt előírásoknak való 

nem megfelelése, vagy hibás teljesítése esetén az Európai Parlament az elszenvedett kárért 

megfelelő ellentételezésére – adott esetben a késedelmi kamattal és a késedelem miatt felmerült 

költségeivel megnövelt – kártérítés behajtására jogosult, amelynek összegét a szerződő félnek járó 

még kifizetetlen összegek  terhére történő levonással kell biztosítani, az általános feltételek II.2. 

cikkében jelzetteknek megfelelően. Amennyiben a levont összegek nem elégségesek az okozott kár 

megfelelő ellentételezésére, az Európai Parlament a levonás mellett bármely egyéb intézkedést is 

kezdeményezhet. A szerződő fél jogvita kezdeményezéséhez való jogának sérelme nélkül, a 

kártérítések, késedelmi kamatok és költségtérítések összegét az Európai Parlament szabja meg a 

levonásra és/vagy utólagos kifogásokra tekintettel azt követően, hogy ajánlott, tértivevényes 

levélben értesíti a szerződő felet szerződéses kötelezettségének megszegéséről.  
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2. Az 1. bekezdésben foglaltak sérelme nélkül az Európai Parlamentnek jogában áll a nem 

teljesített rendeléseknek megfelelő összeg 0,2%-a mértékében a késedelem naptári napjaira 

kötbért kivetni, amely a késedelemről szóló, a szerződő félnek ajánlott, tértivevényes 

levélben megküldött értesítés időpontjától számítandó.   
Abban az esetben, ha az Európai Parlament illetékes szervének a szerződő fél hibájául felróható 

okokból nem áll módjában a szolgáltatásokat átvenni, illetve részleges átvétel esetén, az 1. és 2. 

bekezdésben foglaltak az át nem vett szolgáltatásokra is alkalmazandók.  

 

3. Az 1. bekezdésben említett körülmények fennállása esetén, valamint az Európai Parlament 

által az általános feltételek II.17. cikkében foglaltaknak megfelelően alkalmazott 

adminisztratív és pénzügyi szankciók sérelme nélkül, az Európai Parlamentnek jogában áll 

a szerződést a szerződő fél számára ajánlott, tértivevényes levélben eljuttatott, és a 

megküldését követő 15 naptári nap elteltével részben, vagy teljes egészében hatástalannak 

bizonyult figyelmeztetést követően azonnali hatállyal, ajánlott, tértivevényes postai 

küldeményben, a szerződő féllel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül megszüntetni. A 

Parlament kérheti a teljesítés más fél általi, az általános feltételek II.15. cikkében 

előírtaknak megfelelő végrehajtását is. 
 

 

I .12 CIKK - ALKALMAZANDÓ JOG, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS A SZERZŐDÉS 

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 

1. E szerződésre a/ belga joggal kiegészített európai uniós jog alkalmazandó. 

 

2. A szerződő fél lemond saját szerződési feltételeiről. Kijelenti, hogy ismeri és elfogadja az e 

szerződés részét képező általános feltételeket. 

 

3. A szerződő fél kijelenti továbbá, hogy elfogadja, hogy a jelen szerződés bizonyos adatai, úgymint 

a neve vagy a cég neve, valamint az odaítélt közbeszerzési szerződés tárgya és összege 

nyilvánosságra kerül az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 

2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében (a 

továbbiakban: „966/2012/EU, Euratom rendelet”). 

 

4. A szerződő fél által az ajánlata benyújtásakor átadott valamennyi dokumentum az Európai 

Parlament tulajdonába kerül, és a 2001. május 30-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott korlátozások és módozatok szerint a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tehető, nem sértve ugyanakkor az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 

pénzügyi szabályokról szóló, 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 

végrehajtási rendelkezéseivel kapcsolatos, 2012. október 29-i 1268/2012/EK, felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 123. és 124. cikkében előírt, nyilvános közzétételre vonatkozó 

szabályokat. 

 

 

I.13 CIKK – ILLETÉKESSÉGI ZÁRADÉK 
 

Az Európai Parlament és a szerződő fél között e szerződéssel kapcsolatban felmerülő és a felek között 

békés úton nem rendezhető valamennyi jogvitában az Európai Unió Bíróságának igazságszolgáltatási 

fóruma, a Törvényszék illetékes, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 256. cikke (1) 

bekezdésének megfelelően. 

 

I.14 CIKK – ADATVÉDELEM 
 

1. A jelen szerződés teljesítése keretében keletkező személyes adatok feldolgozása a személyes 
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adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 

védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történik. Az adatok kizárólag a szerződés 

teljesítése, kezelése és nyomon követése céljára dolgozhatók fel a Kommunikációs Főigazgatóság 

által az európai uniós jognak megfelelően ellenőrzési, illetve felügyeleti feladatkörrel 

felhatalmazott testületek részére történő esetleges átadás sérelme nélkül. A szerződő félnek jogában 

áll a rá vonatkozó, személyes jellegű adatokhoz hozzáférni, valamint ezeket helyesbíteni. A 

szerződő fél személyes adataival kapcsolatos kérdéseivel a Kommunikációs Főigazgatósághoz 

fordulhat. A szerződő félnek mindenkor jogában áll az Európai Adatvédelmi Biztoshoz fordulni. 

 

2. Amennyiben a jelen szerződés értelmében a szerződő fél az Európai Parlament érdekében 

személyes adatok feldolgozását végzi, a szerződő fél csak a Kommunikációs Főigazgatóság 

utasítására tevékenykedhet, különösen a feldolgozás célját, a feldolgozható adattípusokat, az adatok 

címzettjeit és azokat az eszközöket illetően, amelyek révén az érintett személy jogait gyakorolhatja. 

 

3. A szerződő fél által e szerződés keretében feldolgozott személyes adatok bizalmas jellegűek. A 

szerződő fél az adatokhoz való hozzáférést csak a szerződés végrehajtásához, kezeléséhez és 

nyomon követéséhez feltétlenül szükséges alkalmazottai számára teheti lehetővé. 

 

4. A szerződő fél kötelezi magát, hogy meghozza azokat a technikai és szervezeti biztonsági 

intézkedéseket, amelyeket az érintett személyes adatok feldolgozásával és természetével járó 

kockázatok megkívánnak. Automatizált feldolgozás esetében a szerződő fél intézkedéseket tesz az 

alábbiak céljából: 

 

a) minden jogosulatlan személy megakadályozása abban, hogy a személyes adatokat 

feldolgozó számítógépes rendszerekhez hozzáférhessen;   
 

b)  az adathordozók jogosulatlan leolvasásának, másolásának, módosításának vagy 

eltávolításának megakadályozása; 

 

c)  a jogosulatlan adatbevitel, valamint a tárolt személyes adatok jogosulatlan közlésének, 

megváltoztatásának vagy törlésének megakadályozása; 

 

d)  jogosulatlan személyek megakadályozása abban, hogy adatátviteli eszközök 

segítségével adatfeldolgozó rendszereket használjanak; 

 

e) annak biztosítása, hogy az adatfeldolgozó rendszer jogosult felhasználói csak azokhoz 

a személyes adatokhoz férhessenek hozzá, amelyekre hozzáférési joguk kiterjed; 

 

f) annak rögzítése, hogy mely személyes adatot közöltek, mikor és kivel; 

 

g)  annak biztosítása, hogy utólag ellenőrizhető legyen, mely személyes adat 

feldolgozására került sor, mikor és ki által;  

 

h)  annak biztosítása, hogy az Európai Parlament érdekében feldolgozásra kerülő 

személyes adatokat kizárólag az Európai Parlament által előírt módon lehessen 

feldolgozni; 

 

i)  annak biztosítása, hogy a személyes adatok közlése és az adathordozók szállítása során 

az adatokat engedély nélkül ne lehessen leolvasni, másolni, illetve törölni; 

 

j)  a szervezeti rend oly módon való kialakítása, hogy az megfeleljen az adatvédelmi 

követelményeknek. 

 

5. A 4. cikk nem érinti az alkalmazandó – a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 

egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetéséről intézkedő – nemzeti szabályozásokból a 

szerződő félre háruló kötelezettségeket. 

 

6. Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze, a szerződő fél meghozta-e és 

végrehajtja-e a 4. bekezdésben említett intézkedéseket. A szerződő fél kötelezi magát, hogy 

rendelkezésre bocsátja mindazon információkat, amelyeket az Európai Parlament e tekintetben 

kér. 

 

I .15 CIKK - A SZERZŐDŐ FÉL EGYETEMLEGES FELELŐSSÉGE 
 

nem alkalmazandó 
 

I .16 CIKK - A SZERZŐDÉS EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA 

 

nem alkalmazandó 
 

I .17 CIKK – ÁLTALÁNOS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK 
 

A szerződéssel összefüggő minden kapcsolattartás írásban, a szerződés hivatkozási számának 

feltüntetése mellett történik. A közönséges levélküldemények Európai Parlament általi kézhezvételének 

az a nap számít, amelyen az alábbiakban feltüntetett felelős szervezeti egység azokat nyilvántartásba 

vette. A küldeményeket (az I.4.5. cikkben említett kifizetési kérelmek és jóváírási értesítések 

kivételével) az alábbi címekre kell feladni: 
 

Az Európai Parlament számára: 
 

Lővei Andrea 

Irodavezető 

Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon 

1024 Budapest 

Lövőház utca 35. 

 

A szerződő fél számára: 
 

Név (kitöltendő) 

(adja meg a funkciót) 

(adja meg a cég nevét) 

(adja meg a teljes hivatalos címet) 
 

 

I .18 CIKK - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS MELLÉKLETEK 

 

1. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi csatolt dokumentumok: 

 

I . melléklet: A beszerzési eljárás dokumentumai, valamennyi melléklettel együtt 

 

II. melléklet:   A szerződő fél (adja meg az időpontot)-i ajánlata 
 

2. Minden esetben a különös feltételek, az általános feltételek, valamint a mellékletek rendelkezéseit 

kell alkalmazni. Amennyiben a különböző dokumentumok ellentmondanak egymásnak, a 

szerződés egyéb részeiben szereplő rendelkezésekkel szemben a különös feltételekben rögzített 

rendelkezések az irányadók. Az általános feltételek rendelkezései elsőbbséget élveznek a 

mellékletekkel szemben. A mellékletek hierarchiáját számozásuk határozza meg. 
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3. A fentiek tekintetbe vételével a szerződés részét képező okiratok egymást kölcsönösen értelmező 

okmányoknak tekintendők. Az egyes részeken belüli vagy közötti kétértelműségek vagy eltérések 

tisztázása, illetve helyesbítése az Európai Parlament által kiadott írásbeli utasítás útján történik. 



 10/26  

II – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
 

 

II.1 CIKK - A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

 

1. A szerződésben, egyedi szerződésekben vagy megrendelőlapokon rögzített teljesítési határidők – 

ha ettől eltérő külön rendelkezések nincsenek – a hatályba lépés napjától kezdődnek. A határidők 

vis maior esetén meghosszabbodnak. Ebben az esetben a felek az új határidőkről írásbeli 

megállapodást kötnek. 

 

2. A szerződő fél jóhiszeműen és a legmagasabb fokú szakmai előírásoknak megfelelően teljesíti a 

szerződést. A szerződő fél kizárólagos felelősséget visel a rá vonatkozó jogszabályi 

kötelezettségek, nevezetesen a foglalkoztatási, adó-, szociális és környezetvédelmi 

jogszabályokból származó kötelezettségek betartása tekintetében. 

 

3.  A szerződő fél kizárólagos kötelezettsége időben megtenni a szerződés teljesítéséhez a rábízott 

feladatok végrehajtásának helyén hatályos jogszabályok és előírások értelmében megkövetelt 

jogosítványok, engedélyek vagy akkreditációk beszerzése érdekében szükséges lépéseket. Ez a 

jogosítvány, engedély vagy akkreditáció magában foglalhatja – de nem kizárólag – a szerződő fél 

vagy a szerződés teljesítése keretében a nevében eljáró személy biztonsági akkreditációját és (vagy) 

a biztonsági tanúsítványát, amelyek a munkahelyekre, helyiségeibe és (vagy) rendezvényeire való 

belépéshez szükségesek. Amennyiben a szerződő fél nem képes beszerezni a szerződés 

teljesítéséhez szükséges jogosítványok, engedélyek, akkreditációk vagy tanúsítványok egyikét, és 

(vagy) nem képes gondoskodni arról, hogy a szerződést a szerződés teljesítéséhez szükséges 

valamennyi jogosítvánnyal, engedéllyel, akkreditációval vagy tanúsítvánnyal rendelkező 

személyek teljesítsék, az Európai Parlament előzetes értesítés nélkül felbonthatja a közbeszerzési 

szerződést. 
  

4. A szerződő fél köteles megkötni a vonatkozó jogszabályok által a polgári jogi felelősségbiztosítás 

terén előírt biztosítást a szerződés teljesítésével kapcsolatos kockázatok és károk esetére. Ezenkívül 

kiegészítő biztosítást is köt, ha azt az ágazaton belüli megszokott gyakorlat megkívánja. A szerződő 

fél ezenfelül a szerződés teljesítésének nem megfelelőségével kapcsolatos kockázatokat fedező 

szakmai biztosításokat köt. Ha azt az Európai Parlament kéri, legfeljebb 15 naptári napon belül 

valamennyi vonatkozó biztosítási szerződésből egy példányt meg kell küldeni a részére. 

 

5. A szerződésben a szerződő fél munkatársaira történő hivatkozások kizárólag a szerződés 

teljesítésében részt vevő személyekre vonatkoznak. 

 

6. A szerződő fél köteles gondoskodni arról, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő, nevében 

eljáró személyek vagy alkalmazottai – az ajánlattételi felhívás dokumentációjában, illetve az ott 

részletezett technikai követelményekben rögzített kritériumoknak megfelelően – rendelkezzenek a 

rájuk szabott feladatok végrehajtásához szükséges szakmai képesítéssel és tapasztalattal. 

 

7. Abban az esetben, ha a szerződő fél európai parlamenti helyszínen dolgozó valamely munkatársa 

tevékenységével vagy mulasztásával zavart okoz, vagy a szerződő fél valamely munkatársának 

képzettsége és/vagy szakmai tapasztalata nem felel meg a szerződés által előírt követelményeknek, 

a szerződő fél az érintett munkatársat haladéktalanul leváltja. Az Európai Parlament megfelelő 

indokolással ellátott kérésére a szerződő fél köteles az adott munkatársat leváltani. A helyébe álló 

személynek rendelkeznie kell az ajánlati felhívás feltételei alapján szükséges képesítésekkel és 

tapasztalattal, és azonos szerződéses feltételek mellett képesnek kell lennie a szerződés 

teljesítésére. A szerződő fél felel a rábízott feladatok teljesítése tekintetében a munkatársnak e cikk 

szerinti leváltásából származó minden késedelemért. 
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8. A szerződő fél kizárólagos felelősséggel bír a rábízott feladatokat végrehajtó személyzet 

tekintetében. A szerződő félnek bármely pillanatban képesnek kell lennie annak bizonyítására az 

Európai Parlament számára, hogy személyi állománya megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak. 

 

9. A szerződő fél minden szükséges intézkedést (biztosítás és egyéb) meghoz annak érdekében, hogy 

személyi állománya védelmet élvezzen minden olyan kockázattal szemben, amelynek a jelen 

szerződés teljesítése során ki lehet téve. 

10. A szerződést olyan módon kell teljesíteni, amely kizárja, hogy a szerződő fél vagy személyzete 

alárendelt helyzetbe kerüljön az Európai Parlamenttel szemben. Nevezetesen: 

 

 a szerződő félre bízott feladatokat végrehajtó személyzet nem kaphat közvetlen utasítást az 

Európai Parlamenttől, és a szerződő fél vagy az általa foglalkoztatottak nem lehetnek az Európai 

Parlament szervezetének tagjai, 

 

 az Európai Parlament semmilyen esetben sem tekinthető az említett személyzet 

munkáltatójának. 

 

11. Amennyiben váratlan esemény, cselekmény vagy mulasztás közvetve vagy közvetlenül, részben, 

vagy teljes egészében akadályozza a szerződés végrehajtását, a szerződő fél arról azonnal és saját 

kezdeményezésére jegyzőkönyvet készít és jelentést tesz az Európai Parlamentnek. A jelentésnek 

tartalmaznia kell a probléma ismertetését, a probléma megjelenésének dátumát, valamint a 

szerződő fél által a szerződéses kötelezettségeinek való teljes megfelelés biztosítása érdekében tett 

lépéseket. Ilyen esetekben a szerződő fél a felelősség megállapításával szemben elsőbbséget 

biztosít a probléma megoldásának. 

 

12. Amennyiben a szerződő fél nem teljesíti a szerződés rendelkezéseinek megfelelően szerződéses 

kötelezettségeit, az Európai Parlament a kifizetéseket – a szerződés felmondására vonatkozó 

jogának sérelme nélkül – a megállapított mulasztás mértékével arányosan csökkentheti vagy 

visszaigényelheti. Az Európai Parlament ezenkívül a különös feltételek I.11. cikke és az általános 

feltételek II.17. cikke rendelkezéseinek megfelelően szankciót vagy kártérítést alkalmazhat. 

 

13. A szerződő fél kötelezettséget vállal rá, hogy az Európai Parlament kérésére megad minden, a 

szerződés kezeléséhez szükséges tájékoztatást. 

 

14. A szerződő fél és annak személyzete az Európai Parlamentet nem képviseli, és nem léphet fel oly 

módon, amellyel ilyen benyomást kelthet. A szerződő fél tájékoztatja a harmadik feleket arról, hogy 

nem tartozik az Európai Unió közszolgálatához. 

 

15. A szerződő fél kötelezettséget vállal rá, hogy a szerződés lejártakor az Európai Parlamentnek átadja 

a birtokában lévő, a szerződés teljesítését szolgáló feladataira vonatkozó összes dokumentumot. 

 

 

II.2 CIKK – FELELŐSSÉG 

 

1. Az Európai Parlament szándékos mulasztása, vagy vétkes gondatlansága esetét kivéve az Európai 

Parlament a szerződő fél vagy munkatársai által a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése 

során elszenvedett károk vonatkozásában nem tartozik felelősséggel. Ilyen károk esetén az Európai 

Parlament semmilyen kártérítési igénynek, illetve eredeti állapot helyreállítására vagy 

kártalanításra irányuló követelésnek nem ad helyt. 

 

2. A vis maior esetét kivéve, a szerződő fél felelősséggel tartozik a szerződés teljesítése során saját 

maga által az Európai Parlamentnek vagy harmadik feleknek okozott közvetlen vagy közvetett 

vagyoni vagy anyagi veszteségekért és károkért, ideértve a II.6. cikk szerinti alvállalkozás 

keretében bekövetkezett veszteségeket és károkat. A szerződő fél továbbá felelősséggel tartozik a 

minőségi hiányosságok és szerződés teljesítésében bekövetkező késedelmek tekintetében. Az 
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Európai Parlament nem tartozik felelősséggel a szerződő félnek a szerződés teljesítése során 

végrehajtott tetteiért, illetve mulasztásaiért. 

 

3. A szerződő fél kártérítést nyújt abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során a szerződő fél 

által okozott kár miatt harmadik fél pert indít, panaszt tesz vagy eljárást indít az Európai Parlament 

ellen. 

 

4. Abban az esetben, ha harmadik fél a szerződés teljesítésével kapcsolatban pert indít az Európai 

Parlament ellen, a szerződő fél támogatást nyújt az Európai Parlament számára. Az ezzel 

kapcsolatban a szerződő félnél felmerülő kiadások viselését az Európai Parlament átvállalhatja. 

 

5. Az átvétellel és a jótállással kapcsolatos rendelkezések sérelme nélkül a szerződő félnek helyre kell 

hoznia a szerződés nem-teljesítésével, illetve hibás, vagy késedelmes teljesítésével az Európai 

Parlamentnek okozott veszteségeket, illetve közvetlen vagy közvetett károkat. 

 

 

II.3 CIKK – SZÁMLÁZÁS 

 

1. A szerződő fél vállalja, hogy számlát állít ki, amely megfelel az egy vagy több megrendelőlapra 

vagy egyedi szerződésre vonatkozó szerződéses rendelkezéseknek. 

 

2. Minden számlának kötelező jelleggel tartalmaznia kell a következő információkat: a 

megrendelőlap(ok)ra vagy egyedi szerződés(ek)re történő hivatkozást és/vagy annak dátumát, a 

szolgáltatások leírását, az árakat euróban2 megadva, a szerződő fél banki adatait az IBAN és a 

BIC (SWIFT) kódokkal ellátva, továbbá héaszámát. A számlán ugyancsak fel kell tüntetni a 

következő szöveget: „A l’usage officiel du Parlement européen” („az Európai Parlament 

hivatalos használatára”). A számlán fel lehet tüntetni a végső címzettet is. 
 

3. A számlát az Európai Parlament hivatalos postaszolgálatának részére, az alábbi címre kell 

küldeni: Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg. 

 

4. Az esetleges késedelmi kamathoz való jogának sérelme nélkül a szerződő fél elfogadja az 

ideiglenes tizenkettedek rendszeréből fakadó esetleges pénzügyi természetű kényszereket abban 

az esetben, ha az Európai Unió általános költségvetését nem fogadják el a pénzügyi év elején, az 

966/2012/EU, Euratom rendelet 16. cikkének megfelelően.  

 

 

II.4 CIKK – ADÓZÁS 

 

1. A szerződő fél kizárólagos felelősséget visel a rá vonatkozó adójogszabályok betartása 

tekintetében. A jogszabályok be nem tartása esetén a vonatkozó kifizetési kérelmek érvénytelenek. 

 

2. A szerződő fél elismeri, hogy az Európai Unió intézményeként az Európai Parlament az Európai 

Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében mentességet élvez 

minden adó és közteher alól, így a hozzáadottérték-adó alól is. Ezt a mentességet az Európai 

Parlament számára a tagállamok kormányai a megfelelő igazoló dokumentumok alapján utólagos 

visszatérítéssel vagy közvetlen adómentesség formájában nyújtják. 

 

3. Ha a szerződő fél a vonatkozó adójogszabályok értelmében a jelen szerződés jogcímén folyósított 

kifizetések után héa felszámítására köteles, akkor az Európai Parlament az I.4. cikkben 

meghatározott ellenértéken felül a jogszabályok szerint meghatározott héa összegét megfizeti a 

szerződő fél számára, majd a későbbiek során visszaigényli az illetékes nemzeti hatóságoktól. E 

célból a szerződő félnek olyan számlát kell kiállítania az Európai Parlament számára, amely 

megfelel az alkalmazandó héaszabályoknak, feltüntetve a héa szerinti adózási helyét is. A számlán 
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világosan fel kell tüntetnie, hogy a szolgáltatásokat az Európai Parlament számára nyújtotta, és 

külön kell szerepeltetnie a szolgáltatásokért héa nélkül fizetendő összeget és a szolgáltatást terhelő 

héa összegét. 

 

4. A belgiumi székhelyű szerződő felek esetében a megrendelőlapon és az egyedi szerződésekben fel 

kell tüntetni az alábbiakat: „En Belgique la présentation de ce bon de commande vaut présentation 

d'une demande d'exonération de la TVA n° 450, article 42, paragraphe 3.3 du Code TVA (circulaire 

1978)” („Belgiumban ennek a megrendelőlapnak a bemutatása egyúttal a 450. sz. héa alóli 

mentességre irányuló kérelem bemutatását is jelenti, a héára vonatkozó szabályozás 42. cikk (3) 

bekezdésének 3. pontja (1978-as körlevél)”), illetve egy ennek megfelelő, holland vagy német 

nyelvű nyilatkozatot. A szerződő fél köteles feltüntetni számláin az alábbiakat: „Facture exonérée 

de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA”(A héa befizetése alóli mentesség, a héa-

ra vonatkozó szabályozás 42. cikk (3.3) bekezdése”), illetve egy ennek megfelelő, holland vagy 

német nyelvű nyilatkozatot. 
 

 

II.5 CIKK – VISSZAFIZETÉS TÚLFIZETÉS ESETÉN 
 

1. Ha az összes teljesített kifizetés meghaladja az egyedi szerződés vagy a megrendelőlap értelmében 

ténylegesen esedékes összeget, vagy a szerződés feltételei szerint indokolt a visszatérítés, a 

szerződő fél a terhelési értesítés kézhezvételekor a megfelelő összeget euróban, az Európai 

Parlament által megállapított módon és határidőn belül visszafizeti. 

 

2. Amennyiben a terhelési értesítésben meghatározott határidőn belül nem történik meg a 

visszafizetés, az esedékes összeg a szerződés különös feltételekről szóló részének I.4. cikke szerint 

számított késedelmi kamattal kamatozik. A kamat az esedékesség napját követő naptári nap és a 

kintlévőség teljes összegének visszafizetése naptári napja közötti időszakra jár. 

 

3. Az Európai Parlament a szerződő fél tájékoztatását követően beszámítás útján behajthat biztos, 

likvid és esedékes követeléseket olyan esetekben, amikor a szerződő félnek szintén fennáll az 

Európai Unió felé biztos, likvid és esedékes összegre vonatkozó követelése. Az Európai Parlament 

az ilyen követeléseket biztosíték kikötése esetén a biztosítékból is levonhatja. 

 

 

II.6 CIKK – ALVÁLLALKOZÁS 
 

1. A szerződő fél az Európai Parlament előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem köthet 

alvállalkozói szerződéseket, illetve ugyanebből a célból harmadik felek helyébe nem léphet. Egy 

előzetesen keretszerződés vagy egyedi szerződés megkötéséhez kötött, egy vagy több alvállalkozó 

igénybevételét említő ajánlat elfogadása esetén az Európai Parlament egyben hallgatólagosan 

elfogadja ezeket az alvállalkozókat.  

 

2. Még akkor is, ha az Európai Parlament engedélyezi alvállalkozó igénybevételét, a szerződő fél 

egyedüli és kizárólagos felelősséget visel a szerződés megfelelő teljesítéséért mind az Európai 

Parlamenttel, mind harmadik személyekkel szemben. 

 

3. A szerződő fél köteles az alvállalkozókkal általa megkötött minden szerződésbe olyan kikötéseket 

foglalni, amelyek az Európai Parlament számára lehetővé teszik, hogy az alvállalkozókkal 

szemben ugyanazon jogokat gyakorolhassa és biztosítékokat élvezhesse, mint a szerződő féllel 

szemben. 

 

1. Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot, hogy a szerződő féltől információt kérjen arról, 

hogy valamely alvállalkozó megfelel-e a kizárási kritériumoknak, valamint az alvállalkozó jogi, 

szabályozási, pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai kapacitásairól, ideértve a kiírási 

feltételekben megállapított minimumkövetelményeket is. Ezen belül meg kell felelnie a 

környezetvédelmi, szociális és munkajog értelmében alkalmazandó, az uniós jog, a nemzeti jog 
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és a kollektív szerződések, illetve a 2014/24/EU irányelv X. mellékletében (HL L 94., 2014.3.28., 

65. o.) felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések által 

megállapított követelményeknek. 

 

2. Az ajánlatkérő kérheti a szerződő féltől a II.15.1. cikk d) és e) pontjában megállapított helyzetben 

talált alvállalkozó más alvállalkozóval való helyettesítését.  

 

3. Az 1. bekezdésben említett felhatalmazás hiányában, vagy az abban foglalt feltételek be nem 

tartása esetén az alvállalkozó igénybevétele nem érvényesíthető az Európai Parlamenttel 

szemben, illetve az Európai Parlamentre nézve semmilyen következménnyel nem jár. 

 

 

II.7 CIKK – ÁTRUHÁZÁS 

 

1. A szerződő fél az Európai Parlament előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem ruházhatja át – 

még részben sem – a szerződésből származó jogait és kötelezettségeit. 

 

2. A szerződő fél köteles a kedvezményezettekkel általa megkötött minden szerződésbe olyan 

kikötéseket foglalni, amelyek az Európai Parlament számára lehetővé teszik, hogy e 

kedvezményezettekkel szemben ugyanazon jogokat gyakorolhassa és biztosítékokat élvezhesse, 

mint a szerződő féllel szemben. 

 

3. Az 1. bekezdésben említett felhatalmazás hiányában, vagy az abban foglalt feltételek be nem 

tartása esetén a szerződő fél általi engedményezés nem érvényesíthető az Európai Parlamenttel 

szemben, illetve az Európai Parlamentre nézve semmilyen következménnyel nem jár. 

 

 

II.8 CIKK – ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS SZAKMAI ÉRDEKELLENTÉT 
 

1. A szerződő fél minden szükséges intézkedést megtesz az olyan helyzetek elkerülése érdekében, 

amelyek veszélyeztethetik a szerződés pártatlan és tárgyilagos teljesítését. Összeférhetetlenség 

különösen gazdasági érdek, politikai vagy nemzeti részrehajlás, családi vagy érzelmi kötelékek, 

illetve bármely egyéb kapcsolat vagy közös érdek eredményeként merülhet fel. Összeférhetetlenség 

különösen akkor fordulhat elő, ha a költségvetési rendelet 107. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 

említett helyzet áll fenn. Szakmai érdekellentét az alkalmazási szabályok 148. cikkének (6) 

bekezdésének meghatározása szerint bármely olyan helyzet, amelyben a szerződő fél korábbi vagy 

folyamatban lévő szakmai tevékenységei befolyásolják a szerződés végrehajtására vagy egy egyedi 

szerződés megfelelő minőségű teljesítésére való képességét.  Amennyiben a szerződés teljesítése 

folyamán felmerül az összeférhetetlenség vagy bármely szakmai érdekellentét gyanúja, erről 

haladéktalanul írásban értesíteni kell az Európai Parlamentet. Összeférhetetlenség esetén a 

szerződő fél azonnal megteszi az annak megszüntetéséhez szükséges lépéseket. 

 

2. Az Európai Parlament fenntartja a jogot annak ellenőrzésére, hogy ezek a lépések megfelelőek-e, 

és szükség szerint további, az általa megállapított határidőn belül meghozandó intézkedéseket írhat 

elő. 

 

3. A szerződő fél meggyőződik arról, hogy munkatársai és az igazgatási vagy vezetőségi szerveinek 

tagjai nincsenek olyan helyzetben, amely összeférhetetlenséget eredményezhet. A szerződő fél 

haladéktalanul és az Európai Parlamenttől semmilyen kárpótlást nem követelve gondoskodik az 

ilyen helyzetbe került alkalmazottjának helyettesítéséről. 

 

4. A szerződő fél kijelenti, 

 

 hogy nem tett és nem tesz semmiféle olyan ajánlatot, amelyből a szerződésre nézve előny 

származhat, 
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 hogy pénzbeli vagy természetbeni előnyt semmilyen féltől, illetve félnek nem adott és nem ad, 

ilyenre nem törekedett és nem törekszik, azt nem próbált és nem próbál megszerezni, nem 

fogadott el és nem fogad el, ha az ilyen előny törvénytelen gyakorlatnak minősül, illetve 

közvetve vagy közvetlenül a megvesztegetés körébe tartozik, s amennyiben a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban juttatásként vagy jutalomként kapná. 

 

5. A szerződő fél az e cikkből eredő minden kötelezettséget írásban továbbít a munkatársai, az 

igazgatási vagy vezetőségi szerveinek tagjai, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő 

harmadik felek részére. Ha azt az Európai Parlament kéri, valamennyi vonatkozó utasításból és e 

tekintetben tett vállalásból másolatot kell küldeni a részére. 

 

 

II.9. CIKK – SZELLEMI TULAJDONJOGOK  

 

1. Fogalommeghatározások 

 

 „Alkotó”: minden olyan természetes személy, aki az eredmény létrehozásához hozzájárul. 

 

„Előzetesen meglévő anyag”: minden olyan anyag, dokumentum, technológia vagy eljárás, amely már 

azelőtt létezett, mielőtt azt a szerződő fél e szerződés végrehajtásával összefüggő eredmény 

létrehozására felhasználta volna;  

 

„Előzetesen meglévő jog”: minden előzetesen meglévő anyaghoz kapcsolódó iparvédelmi és 

szellemitulajdon-jog; többek között a szerződő fél, az alkotó, az ajánlatkérő szerv vagy bármely más 

harmadik fél által birtokolt tulajdonjog, licencjog és/vagy használati jog.  

 

„Eredmény”: e szerződés végrehajtásának szándékolt, megvalósított és az ajánlatkérő szerv által 

véglegesen vagy részben jóváhagyott kimenetele, függetlenül annak formájától vagy jellegétől. Az 

eredmény e szerződésben leszállítandó termék/nyújtandó szolgáltatás formájában részletesebben is 

meghatározható. Az eredménynek a szerződő fél által vagy annak megrendelésére előállított anyagokon 

kívül előzetesen meglévő anyagok is részét képezhetik.  

 

2. Az eredmények tulajdonjoga és kizárólagos jogok 

 

Az Unió visszavonhatatlanul és az egész világra kiterjedően megszerzi a szerződés keretében létrejövő 

eredmények tulajdonjogát és a kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat. Az így szerzett 

szellemitulajdon-jogok magukban foglalnak a szerződés végrehajtása során a szerződő fél vagy annak 

alvállalkozója által előállított eredményekhez, illetve minden technológiai megoldáshoz és 

információhoz fűződő mindennemű jogot, így többek között a szerzői jogokat és egyéb szellemi vagy 

ipari tulajdonjogokat is. Az ajánlatkérő szerv az e szerződésben rögzített módon használhatja és 

hasznosíthatja a megszerzett jogokat. Az Unió a szerződő fél által benyújtott eredmények ajánlatkérő 

szerv általi jóváhagyásának pillanatától kezdve minden jogot megszerez. Az ilyen benyújtást és 

jóváhagyást a jogok szerződő félről az Unióra való tényleges átruházásának kell tekinteni. 

 

A vételár kifizetése minden olyan díjat magában foglal, amely a tulajdonjogok – ideértve az eredmények 

minden módon történő felhasználását vagy hasznosítását is – Unió általi megszerzésével kapcsolatban 

a szerződő fél számára fizetendő. 

 

3. Előzetesen meglévő anyaghoz kapcsolódó licencjogok engedélyezése 

 

Az Unió e szerződés alapján nem szerzi meg az előzetesen meglévő jogok tulajdonjogát. 

 

A szerződő fél az előzetesen meglévő jogokat jogdíjmentesen, nem kizárólagos jelleggel és 

visszavonhatatlanul engedélyezi az Uniónak, amely az e szerződésben vagy az egyedi szerződésekben 

meghatározott módon használhatja fel az előzetesen meglévő anyagokat, ideértve a kapcsolódó jogokat. 
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Az eredmények benyújtásának és ajánlatkérő szerv általi jóváhagyásának időpontjától kezdve az Unió 

jogosult minden előzetesen meglévő jog használatára.  

 

Az előzetesen meglévő jogok e szerződés értelmében az Unió számára történő engedélyezése a világ 

minden térségére vonatkozik, és a szellemi tulajdonjogok védelmének időtartamára érvényes. 

 

Az egyedi szerződésekben szereplő vételár kifizetését úgy kell tekinteni, hogy az magában foglal 

minden olyan díjat, amely a szerződő fél számára fizetendő az előzetesen meglévő jogok Unió általi vagy 

Uniónak történő engedélyezésével és/vagy átruházásával kapcsolatban, többek közt az eredmények a 

különös feltételekben vagy egyedi szerződésekben adott esetben meghatározottak szerinti, minden 

formában történő felhasználása és hasznosítása tekintetében. 

 

Amennyiben a szerződés végrehajtásához a szerződő félnek az ajánlatkérő szerv tulajdonát képező 

előzetesen meglévő anyagokat kell felhasználnia, az ajánlatkérő szerv megfelelő licenciaszerződés 

aláírására szólíthatja fel a szerződő felet. A szerződő fél általi ilyen felhasználásának a szerződés céljaira 

kell korlátozódnia, és annak következtében semmiféle jog nem száll át a szerződő félre. 

 

4. Kizárólagos jogok  

 

Az Unió megszerzi a következő kizárólagos jogokat:  

 

a) többszörözés: az eredmények bármely úton (mechanikus, digitális vagy egyéb), bármilyen 

formában történő közvetlen vagy közvetett, részleges vagy teljes, ideiglenes vagy állandó 

többszörözésének engedélyezéséhez, illetve megtiltásához való jog;  

b) közzététel: a nyilvánosság számára, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközökkel történő bemutatás, 

előadás vagy közvetítés engedélyezéséhez, illetve megtiltásához való kizárólagos jog, beleértve az 

eredmények oly módon történő hozzáférhetővé tételét is, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés 

helyét és idejét egyénileg választhatják meg; ez a jog a kábelhálózaton és műholdon keresztüli 

közzétételre és közvetítésre is kiterjed; 

c) terjesztés: az eredmények vagy az eredményekről készült másolatok nyilvánosság számára 

értékesítés útján vagy egyéb módon történő terjesztésének engedélyezéséhez, illetve megtiltásához 

való kizárólagos jog; 

d) bérbeadás: az eredmények vagy az eredményekről készült másolatok bérbeadásának vagy 

kölcsönzésének engedélyezéséhez, illetve megtiltásához való kizárólagos jog; 

e) adaptálás: az eredmények módosításának engedélyezéséhez, illetve megtiltásához való kizárólagos 

jog;  

f) fordítás: az eredmények lefordításának, adaptálásának, feldolgozásának, illetve az eredményeken 

alapuló származékos művek készítésének, valamint az eredmények minden egyéb átalakításának 

engedélyezéséhez, illetve megtiltásához való kizárólagos jog, adott esetben figyelemmel a szerzők 

személyhez fűződő jogaira; 

g) amennyiben az eredmény adatbázis, vagy adatbázist tartalmaz: az adatbázis egész tartalmának vagy 

jelentős részének egy másik adathordozóra, bármely eszközzel vagy formában történő 

kinyerésének engedélyezéséhez, illetve megtiltásához való kizárólagos jog; valamint az adatbázis 

egész tartalma vagy jelentős része – példányok terjesztése, bérbeadás, valamint online vagy egyéb 

formátumú átvitel útján történő – újrafelhasználásának engedélyezéséhez, illetve megtiltásához 

való kizárólagos jog; 

h) amennyiben az eredmény szabadalmazható tétel, vagy ilyet tartalmaz: a szabadalmi jog 

bejegyzéséhez és a szabadalom lehető legteljesebb mértékű hasznosításához való jog; 

i) amennyiben az eredmény logó vagy védjegyként bejegyezhető elem, vagy ilyeneket tartalmaz:  a 

logó vagy elem védjegyként történő bejegyzéséhez és azok további hasznosításához és 

használatához való jog; 

j) amennyiben az eredmény know-how, vagy ilyet tartalmaz: a know-how használatához való jog 

olyan mértékben, amennyiben az az eredmények e keretszerződésben foglalt teljes körű 

hasznosításához szükséges, valamint annak az ajánlatkérő szerv nevében eljáró szerződő felek és 

alvállalkozók rendelkezésére bocsátásához való jog, feltételezve, hogy azok szükség esetén 

megfelelő titoktartási kötelezettségvállalásokat írnak alá; 
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k) amennyiben az eredmény dokumentum: 

i.  a dokumentumok újrafelhasználásának engedélyezéséhez való jog; „újrafelhasználás”: 

dokumentumok felhasználása személyek vagy jogi személyek által, a dokumentumok eredeti 

céljától eltérő kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra; 

ii. az eredmények tárolásához és archiválásához való jog az ajánlatkérő szervre alkalmazandó 

iratkezelési szabályokkal összhangban, beleértve a digitalizálást, valamint a formátum 

megőrzés vagy új felhasználás céljára történő módosítását;  

l) amennyiben az eredmény szoftver (beleértve a forráskódot, az objektumkódot és adott esetben a 

dokumentációt, az előkészítő anyagokat és a kézikönyveket is), vagy szoftvert tartalmaz, az e 

cikkben említett egyéb jogokon felül: 

(i) az e szerződésből és a felek szándékából eredő összes, mind az Unió, mind az Unió részéről 

eljáró alvállalkozók általi felhasználás végfelhasználói jogai; 

(ii) a szoftver visszafejtésének, illetve visszafordításának joga; 

m) engedélyezett előzetesen meglévő jogok esetén az e keretszerződésben meghatározott kizárólagos 

jogok vagy felhasználási módok bármelyikének harmadik felek számára történő engedélyezéséhez 

vagy továbbengedélyezéséhez való jog;  

n) amennyiben a szerződő fél személyhez fűződő jogokra hivatkozhat, és amennyiben e 

keretszerződés másképp nem rendelkezik, az ajánlatkérő szerv joga az eredmények közzétételéhez 

(az alkotó[k] nevének feltüntetésével vagy anélkül) és annak eldöntéséhez, hogy nyilvánosságra 

hozzák-e, illetve közzéteszik-e az eredményeket, és ha igen, mikor. 

 

A szerződő fél biztosítja, hogy az Unió a kizárólagos jogokat és a hasznosítási módokat az eredmények 

minden része felett gyakorolhassa, függetlenül attól, hogy az eredményeket a szerződő fél hozta létre, 

vagy előzetesen meglévő anyagokból származnak. 

 

Amennyiben az eredmények a szerződő fél saját kezdeményezésére előzetesen meglévő anyagokból 

származó elemeket is tartalmaznak, az ajánlatkérő szerv elfogadhatja a fenti lista ésszerű mértékű 

korlátozását, feltéve, hogy az említett anyagok könnyen azonosíthatók és a többi anyagtól 

elkülöníthetők, nem felelnek meg az eredmények lényeges elemeinek, és vannak olyan helyettesítő 

megoldások, amelyek szükség esetén az ajánlatkérő szerv többletköltsége nélkül igénybe vehetők. Ilyen 

esetben a szerződő félnek előzetesen egyértelműen tájékoztatnia kell az ajánlatkérő szervet e 

szándékáról, amelyet az ajánlatkérő szervnek jogában áll elutasítani. 

 

5. Előzetesen meglévő jogok azonosítása  

 

Az eredmények átadásakor a szerződő félnek szavatolnia kell, hogy az eredmények és az eredményekhez 

felhasznált előzetesen meglévő anyagok az ajánlatkérő szerv által e szerződés korlátain belül tervezett 

bármely felhasználás tekintetében mentesek az alkotók és harmadik felek követeléseitől, és hogy az 

összes szükséges előzetesen meglévő jogot vagy azok használati jogát megszerezték.  

 

A szerződő félnek e célból össze kell állítania az e szerződés eredményeinek vagy részeredményeinek 

szempontjából releváns előzetesen meglévő jogok jegyzékét, beleértve a jogok tulajdonosainak 

azonosítását. Amennyiben az eredményekhez nem kapcsolódnak előzetesen meglévő jogok, a szerződő 

félnek erről nyilatkozatot kell tennie. A szerződő fél legkésőbb az egyenleg kifizetésre vonatkozó számla 

benyújtásával egyidejűleg köteles átadni az ajánlatkérő szervnek ezt a jegyzéket vagy nyilatkozatot.  

 

6. Előzetesen meglévő jogok megítélésének igazolása  

 

Az ajánlatkérő szerv kérésére a szerződő fél igazolja, hogy (az Unió tulajdonában lévő vagy általa 

licenszelt jogok kivételével) rendelkezik a jegyzékben szereplő összes előzetesen meglévő jog 

tulajdonjogával vagy felhasználási jogával. Az ajánlatkérő szerv ennek bizonyítását e szerződés lejárta 

után is kérheti. 

 

A bizonyíték többek között a következőkhöz kapcsolódó jogokra utalhat: más dokumentumok részei, 

képek, grafikonok, hangok, zene, táblázatok, adatok, szoftver, műszaki találmányok, know-how, 

informatikai fejlesztőeszközök, rutinok, alrutinok vagy egyéb programok („háttértechnológia”), 
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koncepciók, tervek, installációk vagy műalkotások, adatok, forrás- vagy háttéranyagok, illetve minden 

egyéb, külső forrásból származó rész. 

 

A bizonyítéknak adott esetben magában kell foglalnia a következőket:  

 

a) a szoftver neve és verziószáma;  

b) a mű és annak szerzője, zeneszerzője, zenésze, fejlesztője, alkotója, fordítója, adatrögzítője, 

grafikus tervezője, kiadója, szerkesztője, fotósa és producere teljes körű azonosítása;  

c) a termék felhasználására vonatkozó engedély vagy a megfelelő jogok szerződő félnek történő 

megadásáról szóló megállapodás másolata vagy az engedélyre való hivatkozás;  

d) a megfelelő jogok szerződő félnek történő megadásáról szóló megállapodás egy példánya vagy 

a munkaszerződés vonatkozó kivonata, amennyiben az eredmények részeit a szerződő fél 

személyzete alkotta;  

e) adott esetben a felelősségkizáró nyilatkozat szövege. 

 

A bizonyíték benyújtása nem mentesíti a szerződő felet felelőssége alól, amennyiben kiderül, hogy nem 

rendelkezik a szükséges jogokkal, függetlenül attól, hogy ezt ki és mikor hozza nyilvánosságra.  

 

A szerződő fél szavatolja továbbá, hogy rendelkezik az átruházás végrehajtásához szükséges jogokkal 

vagy hatáskörökkel, valamint hogy kifizette a végső eredményhez kapcsolódó valamennyi díjat, 

beleértve a közös jogkezelő társaságoknak fizetett díjakat is, illetve ellenőrizte ezek kifizetését. 

 

7. Művek idézése az eredményben 

 

A szerződő félnek az eredményben egyértelműen meg kell jelölnie a meglévő művekből átvett összes 

idézetet. A teljes hivatkozásnak adott esetben tartalmaznia kell a következőket: a szerző neve, a mű 

címe, a kiadás dátuma és helye, a létrehozás dátuma, az internetes kiadás címe, szám, kötet és az eredet 

azonosítását megkönnyítő egyéb információk.  

 

8. Az alkotók személyhez fűződő jogai 

 

Az eredmények benyújtásával a szerződő fél garantálja, hogy az alkotók a szerzői jogokhoz kapcsolódó 

személyhez fűződő jogaik alapján nem emelnek kifogást a következők ellen:  

 

a) nevük megemlítése vagy meg nem említése az eredmények nyilvánosságra hozatalakor;  

b) az eredmények közzététele vagy közzé nem tétele az ajánlatkérő szervnek készített végleges 

változat benyújtása után;  

c) az eredmények kiigazítása, amennyiben az az alkotó becsülete és jó hírneve számára nem okoz 

sérelmet.  

 

Amennyiben az eredmények egy részéhez szerzői joggal védett személyhez fűződő jogok kapcsolódnak, 

a szerződő félnek az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban be kell szereznie az 

alkotók hozzájárulását a vonatkozó személyhez fűződő jogok átadásához vagy átengedéséhez, és kérésre 

ezt alátámasztó igazoló dokumentumot kell benyújtania.  

 

9. A képekhez és hangfelvételekhez kapcsolódó jogok  

 

Amennyiben az eredményben természetes személyek szerepelnek, illetve hangjukat vagy egyéb 

személyes elemeiket felismerhető módon rögzítették, a szerződő félnek meg kell szereznie e személyek 

(illetve kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személyek) nyilatkozatát arról, hogy 

hozzájárulnak az őket ábrázoló képek, illetve hangjuk vagy egyéb személyes elemük leírt 

felhasználásához, és az ajánlatkérő szerv kérésére be kell nyújtania számára e hozzájárulás egy 

példányát. A szerződő félnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket e hozzájárulásnak az 

alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő beszerzésére.  

 

10. Szerzői jogok feltüntetése az előzetesen meglévő jogok vonatkozásában 
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Amennyiben a szerződő fél az eredmények egy részére vonatkozó, előzetesen meglévő jogokat 

visszatartja, ilyen értelmű hivatkozást kell beilleszteni a következő felelősségi nyilatkozattal, ha az 

eredményt az I.16.1. cikkben meghatározottak szerint használják fel: „© – év – Európai Unió. Minden 

jog fenntartva. Bizonyos részeket az EU számára feltételek mellett engedélyeztek.”, vagy az ajánlatkérő 

szerv belátása szerinti egyéb, ezzel egyenértékű felelősségkizáró nyilatkozat formájában, vagy a felek 

által eseti alapon közös megegyezéssel megállapított módon. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, 

amennyiben e hivatkozás beillesztése gyakorlati okból lehetetlen. 

 

11. Az uniós finanszírozás láthatósága és felelősségkizáró nyilatkozat 

 

Az eredmények felhasználásakor a szerződő félnek nyilatkoznia kell arról, hogy az eredményeket az 

Unióval kötött szerződés keretében állították elő, valamint hogy az abban kifejezett vélemény kizárólag 

a szerződő fél véleménye, és nem képviseli az ajánlatkérő szerv hivatalos álláspontját. Az ajánlatkérő 

szerv írásban mentesítheti a szerződő felet e kötelezettség alól, illetve előírhatja a felelősségkizáró 

nyilatkozat szövegét.  

 

 

II.10 CIKK – BIZALMAS KEZELÉS ÉS TITOKTARTÁS 
 

1. Az Európai Parlament előzetes írásbeli engedélyének esetét kivéve, a szerződő fél köteles minden, 

felhatalmazással nem rendelkező harmadik személlyel szemben titokként megőrizni mindazon 

tényeket, adatokat, ismereteket, dokumentumokat vagy egyéb elemeket, amelyeket számára az 

Európai Parlament bizalmas jelleggel adott meg. A szerződő felet e kötelezettségvállalása a 

feladatok befejezését követően is köti. Ez a kötelezettség valamennyi fenti információelemre 

vonatkozóan fennáll mindaddig, amíg azokat szabályos módon nyilvánosságra nem hozzák.  

 

2. A szerződő fél a titkos kezelést képviselői, alkalmazottai, munkatársai és esetleges alvállalkozói és 

kedvezményezettjei számára is kötelezővé teszi.  
 

3. A szerződő fél a maga és személyzete nevében vállalja, hogy a szerződés teljesítése során 

megismert vagy megkapott tényeket, információkat, ismereteket, dokumentumokat és egyéb 

elemeket, valamint szolgáltatásainak eredményeit kizárólag a szerződés végrehajtásának céljára 

használja fel, és azokat az Európai Parlament előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül harmadik 

félnek nem szolgáltatja ki. E kötelezettségek a szerződés teljesítését követően is érvényben 

maradnak. 

 

4. Jelen cikk nem sérti a szerződő félnek az alkalmazandó jogszabályokból eredő, vagy az igazságügyi 

szervek vagy illetékes hatóságok által előírt esetleges kötelezettségeit. 

  

 

II.11 CIKK – AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPÉNEK FELHASZNÁLÁSI TILALMA 

 

1. A szerződő fél reklám- vagy kereskedelmi céllal az Európai Parlament előzetes írásos 

felhatalmazása nélkül nem használhatja fel az Európai Parlament épületeiről készített külső vagy 

belső fényképfelvételeket. 

 

2. Az Európai Parlamentnek az 1. bekezdésben említett hozzájárulása külön feltételekhez köthető és 

meghatározott időtartamra korlátozható. 
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II.12 CIKK – AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA, TERJESZTÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE 

 

1. A szerződő fél felhatalmazza az Európai Parlamentet a szerződésben szereplő vagy azzal 

kapcsolatos adatoknak, nevezetesen a szerződő fél személyazonosságának, a szerződés tárgyának 

és időtartamának, a kifizetett összegnek és a jelentéseknek bármilyen célra, bármilyen módon és 

bármilyen hordozón történő feldolgozására, felhasználására, terjesztésére és közzétételére. 

Személyes adatok esetében a különös feltételek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2. A szerződéssel kapcsolatos információknak a szerződő fél általi terjesztéséhez, illetve 

közzétételéhez az Európai Parlament előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az Európai Parlament 

az említett engedélyezés céljából előírhatja a szerződő félnek, hogy tüntesse fel az Európai Unió 

által kifizetett összeget, vagy az engedély megadását egyéb feltételekhez kötheti. A közzétett vagy 

terjesztett információk mellett minden esetben fel kell tüntetni, hogy a kinyilvánított vélemény 

kizárólag a szerződő fél véleménye és nem képezi az Európai Parlament hivatalos álláspontját.  

 

3. Tilos a szerződés teljesítésén kívül más célra felhasználni azokat az információkat, amelyekhez a 

szerződő fél a szerződés során hozzájutott, kivéve, ha az Európai Parlament erre kifejezett, előzetes 

írásbeli engedélyt adott. 

 

 

II.13 CIKK – A SZERZŐDŐ FÉL RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT, AZ EURÓPAI 

PARLAMENT TULAJDONÁT KÉPEZŐ ANYAGOK, ALKATRÉSZEK, KÉSZÜLEKEK, 

RAJZOK, ÁRUMINTÁK, ÁRUK, MODELLEK, SABLONOK, IDOMSZEREK ÉS 

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK 
 

1. A szerződő fél felelősséget visel az Európai Parlament tulajdonát képező és a szerződés teljesítése 

érdekében rendelkezésére bocsátott anyagok, alkatrészek, készülékek, rajzok, áruminták, áruk, 

modellek, minták, sablonok és számítógépes programok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, 

akár az Európai Parlamenttől kapta, akár a Parlament számlájára a fentnevezett célból maga 

vásárolta meg azokat.  

 

2. Az 1. bekezdésben említett elvesztés vagy megrongálódás helyreállításának módját az Európai 

Parlament választja meg a szerződő féllel folytatott konzultációt követően: történhet természetben 

(kicserélés vagy helyrehozás által), illetve a szóban forgó dolog árának megtérítésével, az 

elvesztése vagy megrongálódása időpontjában érvényes bekerülési árán, megnövelve azt – adott 

esetben – mindazokkal a vámokkal és adókkal, amelyeket a nemzeti hatóságok kivethetnek rá. 

 

3. Amennyiben az 1. bekezdésben említett vagyontárgyak esetében értékcsökkenés érvényesül, csak 

a maradványértéket kell figyelembe venni. 

 

 

II.14 CIKK – VIS MAIOR 

 

1. Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre nem látható és kivételes helyzet vagy 

esemény, amely kívül esik a szerződő felek hatáskörén és nem tulajdonítható az egyikük 

hibájának vagy gondatlanságának, és amely valamelyiküket meggátolja egy vagy több 

szerződéses kötelezettsége teljesítésében, és amelyet megfelelő gondosság gyakorlásával 

sem lehetett elhárítani. Nem lehet vis maior esetre hivatkozni a berendezések hibái vagy 

anyaghibák, ezek késedelmes rendelkezésre bocsátása, munkaügyi viták, sztrájkok, alvállalkozói 

nemteljesítés, illetve pénzügyi nehézségek esetén, kivéve, ha ezek közvetlenül egy elismert vis 

maior esemény következményei. 
 

2. Ha bármelyik szerződő fél vis maior helyzetbe kerül, arról haladéktalanul, tértivevényes ajánlott 

levélküldemény útján, vagy ennek megfelelő módon értesíti a másik felet, amelyben megjelöli a 

vis maior természetét, várható időtartamát és előre látható következményeit. 
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3. Egyik fél sem vonható felelősségre szerződéses kötelezettségei megszegéséért, amennyiben azok 

teljesítésében vis maior eset akadályozta meg. Amennyiben a szerződő fél vis maior következtében 

nem képes a rá bízott feladatok teljesítésére, nem jogosult sem díjazásra, sem kártérítésre. 

Részleges teljesítés esetén a díjazás a teljesítés mértékével arányos. E rendelkezések nem érintik a 

szerződő félnek a szerződés teljesítése érdekében felmerült utazási, tartózkodási, valamint 

eszközszállítási költségei megtéríttetéséhez való jogát.   

 

4. A szerződő felek megteszik a szükséges intézkedéseket az esetleges károk minimálisra csökkentése 

érdekében. 

 

 

II.15 CIKK – A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA AZ EURÓPAI PARLAMENT RÉSZÉRŐL 

 

1. Az Európai Parlament az alábbi esetekben jogosult a szerződés egészének vagy részének bírósági 

beavatkozás és kártérítési kötelezettség nélküli, tértivevényes ajánlott levélküldemény útján történő 

felbontására: 

a) ha a szerződő fél vagy a szerződő fél kötelezettségeiért korlátlan felelősséget vállaló valamely 

személy a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett 

helyzetek valamelyikében van3; 

b) ha a szerződő fél vagy bármely, a költségvetési rendelet 106. cikke (4) bekezdése szerinti 

személy a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének c)–f) pontjában vagy 106. cikke 

(2) bekezdésében említett helyzetek valamelyikében van;  

c) ha a szerződő fél nem tesz eleget a környezetvédelmi, szociális és munkajog értelmében 

alkalmazandó, az uniós jog, a nemzeti jog és a kollektív szerződések, illetve a 2014/24/EU 

irányelv X. mellékletében felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések által megállapított követelményeknek;  

d) ha a szerződő fél nincsen olyan helyzetben, amely a II.8. cikkben említett összeférhetetlenséget 

vagy szakmai érdekellentétet képezne;  

e) ha a szerződő fél az eljárásban való részvétel feltételeként megkövetelt információk tekintetében 

megtévesztő információt szolgáltatott vagy elmulasztotta ezen információk benyújtását; 

f) ha az Európai Parlament megítélése szerint a szerződő fél jogi, pénzügyi, műszaki helyzetében 

vagy szervezeti felépítésében bekövetkezett változás a szerződés teljesítését jelentős mértékben 

befolyásolhatja; 

g) ha a szerződő fél saját hibája folytán nem tudja beszerezni a szerződés teljesítéséhez szükséges 

engedélyeket; 

h) ha a szerződő fél számára tértivevényes ajánlott levélben eljuttatott, a szerződésszegés 

természetét megjelölő figyelmeztetést követően, amelyben az Európai Parlament megállapítja, 

hogy a teljesítés nem felel meg a szerződéses rendelkezéseknek, a dokumentációban és annak 

valamennyi mellékletében foglaltaknak, vagy a szerződő fél ajánlatának, és amely a 

megküldését követő 15 naptári nap elteltével részben vagy egészben hatástalannak bizonyult; 

i) ha a szerződő fél az 966/2012/EU, Euratom rendelet 106. cikkének (13) bekezdésével 

összhangban kiszabott szankció alatt áll; 

j) ha a szerződés odaítélését követően a közbeszerzési eljárásban vagy a szerződés teljesítésében 

lényeges hibákra, szabálytalanságokra, korrupcióra vagy csalásra derül fény; ha ezek a szerződő 

félnek tulajdoníthatók, akkor az Európai Parlament megtagadhatja a kifizetést, visszaigényelheti 

a már kifizetett összegeket vagy felmondhatja az említett szerződő féllel kötött valamennyi 

szerződést, az említett hibák, szabálytalanságok, korrupció vagy csalások súlyosságának 

arányában; 

 

k) ha a szerződés teljesítésére olyan tevékenységi területen kerül sor, amelyet az árak és a 

technológia gyors változása jellemez, és az Európai Parlament félidős értékelése 

                                                 
3  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, módosított 966/2012/EU, 

Euratom rendelet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32012R0966 ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32012R0966
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megállapítja, hogy az eredetileg megszabott feltételek az árakban és a technológiában 

bekövetkezett változások következtében már nem tarthatók; 

 

2. A II.14. cikkben foglaltaknak megfelelően közölt vis maior esetén bármelyik szerződő fél 

felmondhatja a hatályos szerződést, az egyedi szerződést/szerződéseket vagy a 

megrendelést/megrendeléseket, amennyiben azok teljesítését a különös feltételekben vagy az 

egyedi szerződésben vagy a megrendelőlapon meghatározott időtartam legalább egyötödének 

megfelelő idő alatt nem lehet biztosítani. 

 

3. A szerződő fél az 1. bekezdés i) pontja szerinti szerződésbontást megelőzően lehetőséget kap rá, 

hogy az ajánlottan feladott, tértivevényes figyelmeztető levél feladásának napjától számított 

legfeljebb 15 naptári napos határidőn belül előterjessze észrevételeit. 

 

4. A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a szerződő fél a szerződést felmondó, tértivevényes 

ajánlott levélküldeményként feladott értesítést kézhez kapja, illetve a felmondólevélben megjelölt 

bármely más időpontban. 

 

5. A szerződés felmondásának következményei: 

 

a) Amennyiben a szerződést az Európai Parlament bontja fel e cikknek megfelelően és a szerződés 

rendelkezései szerinti egyéb intézkedések sérelme nélkül, a szerződő fél lemond a közvetlen 

vagy közvetett károkra vonatkozó kártérítési igényéről, ideértve a várt nyereségnek a 

szolgáltatás befejezetlensége következtében történő elmaradását is. A szerződő fél a hatályos 

szerződést, egyedi szerződést vagy megrendelőlapot felmondó levél kézhezvétele után megtesz 

minden megfelelő intézkedést a költségek minimálisra csökkentése, a károk elkerülése és 

vállalásai lemondása, illetve csökkentése érdekében. A szerződő fél a szerződés megszűnése 

napjától számított legfeljebb hatvan napon belül elkészíti a különös feltételekben előírt 

dokumentumokat a megszűnés napjáig elvégzett feladatokra vonatkozóan. 

 

b) Az Európai Parlament az elszenvedett veszteségekért, illetve közvetlen vagy közvetett károkért 

kártérítést igényelhet, és behajthatja a szerződő félnek a szerződés alapján kifizetett teljes 

összeget. 

 

c) A szerződés felmondását követően az Európai Parlament bármely más szerződő felet megbízhat 

a szolgáltatás befejezésével. Az Európai Parlamentnek a szerződő fél írásbeli értesítését 

követően jogában áll előírni a más fél általi teljesítést, még abban az esetben is, ha a szerződéses 

szolgáltatások megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében nem bontja fel a szerződést. Ez 

esetben az Európai Parlamentnek jogában áll a szerződésből eredő egyéb jogai, illetve garanciái 

sérelme nélkül a szerződő féltől az említett szolgáltatás befejezése kapcsán felmerült 

többletköltségek megtérítését igényelni. 

d) A szerződés felmondását követően a Parlament adminisztratív és pénzügyi szankciókat 

alkalmazhat a költségvetési rendelet 106–108. cikkében megállapított feltételek betartásával. 
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II.16 CIKK – VITÁS KÉRDÉSEK - SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATOK 
 

1. Anyagi vagy technikai természetű ellenőrzéseket igénylő nézeteltérés esetén a gyorsabban 

cselekvő fél az ügy bírósági útra terelését megelőzően szakértői vizsgálatot kezdeményezhet. E 

célból a gyorsabban cselekvő fél a nézeteltérés tárgyában írásban megkeresi a másik felet, 

javaslatot téve a szakértő személyére. 

 

2. A másik félnek tizenöt naptári napon belül tudatnia kell, hogy elfogadja-e a javasolt szakértőt, 

elutasító válasza esetén pedig ellenjavaslatot kell tennie, amelyre az értesítés megküldésétől 

számított tizenöt naptári napon belül választ kell kapnia. E levélváltás ajánlott, tértivevényes 

levélben történik. 

 

3. Ha a két félnek nem sikerül megegyeznie, akkor a gyorsabban cselekvő fél a jogvitát a jelen 

szerződés I.13. cikke szerint illetékes bíróság elé terjeszti, és szükség esetén szakértő kijelölésére 

kéri fel a bíróságot. 

 

 

II.17 CIKK – ADMINISZTRATÍV ÉS PÉNZÜGYI SZANKCIÓK 

 

1. Az Európai Parlament adminisztratív vagy pénzügyi szankciókat alkalmazhat az alábbi esetekben: 

 

a) a szerződő fél a költségvetési rendelet 106. cikkével összhangban megállapított, kizárást 

indokoló helyzetben van; 

b) a szerződő fél az Európai Parlament által a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételéül 

szabott tájékoztatás során hamis adatokat adott meg vagy nem nyújtott tájékoztatást; 

 

Ugyanakkor az Európai Parlamentnek vagy a költségvetési rendelet 108. cikke által létrehozott 

testületnek minden esetben először lehetőséget kell biztosítania a szerződő fél számára 

észrevételeinek benyújtására. 

 

2. A adminisztratív vagy pénzügyi szankcióknak arányban kell állniuk a szerződés volumenével és az 

elkövetett hibák súlyosságával, és az alábbiak lehetnek: 

 

a) a szerződő fél kizárása az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott közbeszerzésekből és 

támogatásokból; és/vagy 

 

b) a szerződő féllel szembeni pénzügyi szankciók, melyek nem léphetik túl a szóban forgó 

közbeszerzés értékének 10%-át; és/vagy 

 

c)  a kizárást indokoló helyzet és a kizárás időtartamának a szerződő fél nevében való közzététele 

a költségvetési rendelet 106. cikke (16) bekezdésének értelmében. 

 

 

II.18 CIKK – ELLENŐRZÉSEK ÉS PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOK 

 

1. Az 966/2012/EU, Euratom rendelet 161. cikke értelmében az Európai Számvevőszéknek a 

szerződés aláírásának időpontjától kezdve az egyenleg kifizetését követően legfeljebb öt évig joga 

van az Európai Unió költségvetéséből kifizetésben részesülő természetes, illetve jogi személyek 

iratainak vizsgálatára. 

 

2. Az Európai Parlament vagy az általa kiválasztott külső szervezet az Európai Számvevőszékkel 

azonos jogokkal rendelkezik a szerződéses kötelezettségek betartására vonatkozó ellenőrzések és 

vizsgálatok tekintetében a szerződés aláírásának időpontjától kezdve az egyenleg kifizetését 

követően legfeljebb öt évig.  
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3.  Továbbá az Európai Csalás Elleni Hivatal az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek a 

csalásokkal és más szabálytalanságokkal szembeni védelméről szóló 1996. november 11-i 

2185/96/EK, Euratom tanácsi rendeletnek és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 

lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember 11-i 

883/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a szerződés aláírásának 

időpontjától kezdve az egyenleg kifizetését követően legfeljebb öt évig helyszíni ellenőrzést és 

vizsgálatot tarthat. 

 

4. A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, valamint a Bizottság 

1268/2012. számú felhatalmazáson alapuló rendelete 29. cikkének megfelelően az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelme érdekében az I.14. cikkben említett személyes adatok továbbíthatók a belső 

ellenőrzési szolgálatokhoz, az Európai Számvevőszékhez, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő 

testülethez, vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz. 

 

 

II.19 CIKK – KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOCIÁLIS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot arra, hogy az I.7. cikkben megállapított 

környezetvédelmi és munkajogi követelmények betartásának biztosításához szükséges 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat maga végezze el a szerződő félnél. Az ellenőrzéseket és 

vizsgálatokat részben vagy egészben az Európai Parlament által megfelelő felhatalmazással 

felruházott külső szerv is elvégezheti.  

 

2. Az Európai Parlament felmondhatja a szerződést, amennyiben megállapítást nyer a szerződő fél 

bármely kötelezettségét elmulasztotta, vagy ha a szerződő fél megtagadja, hogy az Európai 

Parlament, illetve az erre megfelelően felhatalmazott szervezet ellenőrzést végezzen.  

 

II.19a CIKK – A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szerződő fél kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés teljesítése során tiszteletben tartja, 

illetve gondoskodik arról, hogy valamennyi, a nevében eljáró személy tiszteletben tartsa az 

Európai Parlament munkahelyeire, helyiségeibe és (vagy) rendezvényeire való bejutásra 

vonatkozó biztonsági és védelmi nemzeti és belső előírásokat, valamint az egyéb hasonló hatályos 

korlátozásokat. A szerződő fél tudatában van annak, hogy e szabályok betartása magában 

foglalhatja – de nem kizárólagosan – azt a kötelezettséget is, hogy az Európai Parlament illetékes 

szervezeti egységeitől és (vagy) a nemzeti hatóságoktól saját maga és minden, a szerződés 

teljesítése keretében a nevében eljáró személy számára biztonsági tanúsítványt szerezzen. 

2. A szerződő félnek együtt kell működnie az Európai Parlament illetékes biztonsági szolgálatával a 

biztonsági szolgálat küldetése és feladatai végrehajtásának segítése érdekében. Az együttműködés 

részeként a szerződő fél többek közt köteles haladéktalanul jelezni az illetékes szervezeti 

egységnek a szerződés teljesítése keretében a szerződő fél nevében eljáró személyek tekintetében 

bekövetkező változásokat, valamint minden olyan incidenst, amely az veszélyeztetheti az 

intézmény biztonságát. 

3. Amennyiben a szerződő fél nevében eljáró személy, akinek az Európai Parlament munkahelyeire, 

helyiségeibe és (vagy) rendezvényeire kell bejutnia, nem kapja meg vagy elveszíti a biztonsági 

akkreditációját vagy tanúsítványát, a szerződő fél ezt a személyt haladéktalanul leváltja. Az 

alkalmazandó biztonsági és védelmi előírások bármely más megsértése esetén az Európai 

Parlament jogosult kérni a szóban forgó személy leváltását. A helyébe álló személynek 

rendelkeznie kell a szükséges biztonsági akkreditációkkal és tanúsítványokkal, és képesnek kell 

lennie a szerződés azonos szerződéses feltételek mellett történő teljesítésére. A szerződő fél felel 

a rábízott feladatok teljesítése tekintetében a munkatársak e cikk szerinti leváltásából származó 

minden késedelemért. 
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4. Az Európai Parlament előzetes értesítés nélkül felbonthatja a szerződést, amennyiben 

megállapítást nyer a szerződő fél biztonságra vonatkozó kötelezettségének elmulasztása, és (vagy) 

ha a szerződő fél megtagadja, hogy a biztonsági akkreditációnak és (vagy) a biztonsági ellenőrzési 

eljárásnak alávesse magát. 

 

II.20 CIKK – A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A szerződés és mellékletei mindennemű módosítását, ideértve a betoldásokat és törléseket is, 

írásbeli módosító záradékba kell foglalni, amelyről a szerződés megkötésével azonos feltételek 

mellett kell megállapodni. E tekintetben a feleket semmilyen szóbeli megállapodás nem kötheti. 

 

2. A szerződés valamely rendelkezésének az illetékes bíróság által megállapított érvénytelensége vagy 

végrehajthatatlansága esetén a szerződés többi rendelkezését továbbra is alkalmazni kell, és a felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe 

olyan másik rendelkezést illesztenek be, amelynek gazdasági hatálya a lehető legközelebb áll a 

kifogásolt rendelkezéséhez. 
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3. Amennyiben az Európai Parlament tartózkodik a jelen szerződés valamely rendelkezéséből eredő 

jogainak gyakorlásától vagy végrehajtatásától, vagy elmulasztja ezeket, ez nem jelenti azt, hogy az 

Európai Parlament jelen szerződés bármely rendelkezésétől elállna. 

 

 

 

 

Kelt …............................................................., …...............................................-án/én két példányban. 
 

 

 

 

 

 A szerződő fél nevében:    Az Európai Parlament nevében: 

 

 

 


