
ADOMANYOZASI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről, a

Zuglói Közbiztonsági non-proíit Kft.
(székhelye;! 145 Budapest, Laky Adolf u. 36. adószáma; 23084454-2-42; 

képviseletében eljár: Kovács-Csincsák László) 
mint Adományozó (a továbbiakban; Adományozó),

másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51 
képviseletében eljár; Bucsek Gábor r. dandártábornok, rendőrségi 

főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya) 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

- a továbbiakban együttesen: Feiek - között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal;

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: Rendöikapitányság) kizárólagos használatába adni feladatellátásának támogatása 
céljából.
Adományozott ingó va^ontárgyak:
9 db Apple Iphone 6 típusú, kártyaföggeílen telefonkészülék, védófóliával és véáőtokkal. 
Processzor: Magok száma:2, órajel: 1400 MHz, 64-hit, CPU: Apple A8, GPU: PowerVRGX6650, 
Segédprocesszor: Apple M8 
Memória: 1 GB RAM ■
Kijelző: Képátló: 4,7", Felbontás: 1334x750, Technológia: IPS 
Tárhely: Belső memória 16 GB, Bővíthetőség: nincs 
Kommunikációs csatornák: USB, 3,5 mm jack, Wifi, Bluetooth, NFC
Hálózati kapcsolatok: GSM, GPRS kapcsolat, EDGE kapcsolat, UMTS (3G), WCDMÂ, HSDPA, 
HSUPA, LTE támogatás, GPS modul
Kamera: Hátlapi kamera felbontás: 8 MP, Videó felbontás: 1920x1080 @ 60 fps, Előlapi kamera
felbontás: 1,2 MP
Méret: 138,1x67x6,9 (mm), 129 g
Operációs rendszer: Apple iOS 8
Akkumulátor: Li-íon, 1810 mAh
Garancia: 12 hónap gyári, Apple garancia
amelyek forgalmi értéke összesen bruttó 1.620.000,■’Ft, azaz egymülió-hatszázhúszezer forint.

2. Adományozó kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott eszközökre mobil biztosítást köt, melynek 
fedezetét saját költségéből biztosítja.

3, Adományozó szavatolja, hogy az adományon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, amely 
a Kedvezményezett jelen szerződés alapján keletkezett jogainak gyakorlását korlátozná, 
megakadályozná, vagy meghiúsítaná. Adományozó kijelenti, hogy az ingó vagyontárggyal 
kapcsolatban harmadik személynek semminemű követelése, illetve használatot biztosító joga nincs, 
és ezért szavatossággal tartozik.

Adományozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában adóhatóságnál, vámhatóságnál, 
társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs, melyre vonatkozó 
nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A térítésmentes használatba adást követően az adományozott ingó vagyontárggyal kapcsolatos 
fenntartási, üzemeltetési és javítási mindennemű költségeta Kedvezményezett viseli.



6. Felek megállapodnak, hogy a telefonok megvásárlását követően a 9 db Apple Iphone 6 típusú 
készülék az Adományozó tulajdona, az adományozási szerződés megkötését követően a 
Kedvezményezett a telefonok kizárólagos használójává válik határozatlan időre.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a 9 db Apple Iphone 6 típusú mobiltelefon készüléket a 
Kedvezményezett a már tulajdonában lévő SÍM kártyákkal kívánja használni.

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

9. Az adomány átadás-átvételének időpontját és módját a Felek külön egyeztetik, annak megtörténtét 
jegyzőkönyvben rögzítik. Tudomásul veszik, hogy az átadás időpontja nem előzheti meg a szerződés 
hatályba lépését.

10. Az eszközök átadás-átvétele a Felek által egyeztetett időpontban és módon történik, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv felvétele mellett. Felek tudomásul veszik, hogy az átadás-átvétel időpontja nem 
előzheti meg jelen szerződés hatályba lépését.

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

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadók. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő 
jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani.

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

14. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában - a Felek előzetes 
egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével - történhet.

15. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. ,
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