
Adományozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
(székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36., cégjegyzékszám: 01-09-952185, adószáma: 

23084454-2-42, képviseli: Steiner Attila ügyvezető), 
mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó),

másrészről

Budapesti Rendőr-főkapitányság
(székhelye: 1139 Budapest, Teveu. 4-6., KSH jelzőszáma: 15720388-7516-31201, 

adószáma: 15720388-2-51, képviseli: Bucsek Gáborr. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
Budapest rendőrfőkapitánya),

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

(egjnittes említésük esetén a továbbiakban Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát képező ingó vagyontárgyak 
kizárólagos tulajdonosa, így azokat saját vagyonának terhére térítésmentesen 
Kedvezményezett használatába adja akként, hogy Kedvezményezett köteles a BRFK 
XIV. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) kizárólagos 
használatába adni feladatellátásának támogatása céljából.

Adományozott ingó vagyontárgyak:

• SAMSUNG XE700T1C-G01HU S/N:ORMG9FAD800009W 
IMEI:862536013017397
- Operációs rendszer: Windows 8 Pro (64b)
- CPU: Intel Core i5 3337U
- LCD: 11,6” LED FHD (400 nit)
- VRAM: Shared 3G
- Memória: 4GB (DDR3 1600MHz/On BD 4G
- HDD: SSD 128GB (mSATA(PCIE), 4mm)
- Kommunikáció: Intel802.11abgn(2x2)+BT4.0+NFC
- Szín: Fekete
- Hálózati tápegység: SEC S/N:CN60BA4400286ADON836M06KQ

SAMSUNG XE700T1C-G0IHU S/N:ORMG9FAD800010D 
IMEI:862536013024674
- Operációs rendszer: Windows 8 Pro (64b)
- CPU: Intel Core i5 3337U
- LCD: 11,6” LED FHD (400 nit)
- VRAM: Shared 3G
- Memória: 4GB (DDR3 1600MHz/On BD 4G



11. Felek tudomásul veszik, hogy az adomány a rendőrségi használatba vétel után 
reklámhordozó nem lehet.

12. Adományozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének 
kezeléséhez, a Rendőrség honlapján történő közzétételéhez.

13. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában - a Felek előzetes 
egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével - történhet.

14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

15. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a szerződést a felek 
nem ugyanazon a napon íiják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.

Felek jelen szerződést, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag alá írják.

Budapest, 2014.
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