
 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: MKE/1044-3/2022      

 Ügyintéző:  Harmat Zita 

 Telefonszám:  +36 (30) 158 6332 

 Ügyszám:  MKE/1044/2022 

 Tárgy:   Kiegészítő tájékoztatás 
 

Tisztelt Címzett! 
 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem MKE/1044/2022 számú „MKE új 

WEB oldalához kapcsolódó WEB-hosting, VPS szolgáltatás 36 hónapra” tárgyú 

beszerzési eljárása keretében ajánlattevői kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbi 

választ adja: 
 

1. kérdés:  

„Kiegészítő tájékoztatást kérek azzal kapcsolatban, hogy az MKE/1044/2022 "MKE új WEB 

oldalához kapcsolódó WEB-hosting, VPS szolgáltatás 36 hónapra"  

- ajánlattételi felhíváshoz, annak elfogadása céljából mellékelt szerződés tervezet 9.3 

pontjának azt a szövegrészét lehetne-e törölni, vagy abban limitet  

meghatározni, ami így szól: "továbbá követelheti a kötbért meghaladó kárának megtérítését 

is." 

Ez a kitétel elvileg, felső összeghatár nélküli követelés igénylésére jogosítaná fel 

Megrendelőt.” 
 

1. válasz:  

Ajánlatkérő a 2022. június 30. napján megküldésre került MKE/1044-1/2022 iktatószámú 

„Felhívás ajánlattételre” tárgyú megkeresés Ajánlatkérés mellékletét képező 3. számú 

melléklet „Szerződéstervezet”-ben meghatározott feltételekkel kíván szerződést kötni. 
 

A kötbér a szerződés megerősítését szolgáló jogintézmény, ami a szerződésszegés esetén 

érvényesíthető, erősen limitált összegű követelés.  

A kártérítés ezzel szemben a károkozással érintett szerződő fél anyagi reparációját szolgálja. 

Egy esetleges szerződésszegéssel okozott kár nagy mértékben meghaladhatja a kötbérrel 

érvényesíthető összeget. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései 

értelmében a felső összeghatár nélküli, korlátlan követelés igénylésére nincs lehetőség. Az 

okozott kár teljes megtérítése szándékos szerződésszegés esetén lehetséges, azonban a kár 

mértéke ekkor is meghatározza a követelés maximumát. 

6:143. § [A kártérítés mértéke]   

(1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. 

(2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat 

és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a 

jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés 

megkötésének időpontjában előre látható volt. 

(3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. 
 

A leírtakra tekintettel Ajánlatkérő a hivatkozott Szerződéstervezetben meghatározottakon nem 

kíván változtatni. 
 

Budapest, 2022. július „     ”  
 

                       Üdvözlettel:  
 

 Hajzer György 

 beruházási és informatikai  

 osztályvezető 
Erről értesülnek: 

1. a címzett  

2. irattár 
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