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SZERZŐDÉS
(Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog halasztott adásvétele)

mely létrejött egyrészről:

Cégnév: Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
Székhelyének címe: 6327 Allampuszta 1. (Harta 0148/25. brsz)
Cégjegyzék száma: 03-09-102802.
Adószáma: 11033884-2-51
Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt.1 1784009-22228503
Képviselője: Gombos Róbert by. ezredes, by. tanácsos, ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),

másrészről:

Költségvetési szerv neve: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Székhelyének címe: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás utca 25.
AHT azonosító száma: 050885
Adószáma: 15752095-2-5 1
Bankszámla száma: MÁK 10033001-01393266-00000000
Képviselője: Fülöp István András by. ezredes, by. tanácsos, intézetparanesnok,

mint Vevő (továbbiakban: Vevő),

- Eladó és Vevő együttesen: Felek, külön-külön Fél - között az alulírott helyen és napon az alább
részletezett feltételek szerint:

Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási
szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és
szolgáltatások átadás - átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) számú
Kormányrendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási
kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és
szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) számú BM
rendelet alapján kötik meg.

T. A szerződés tárgya:
Eladó vállalja a Vevő előzetes heti bontásban leadott igénybejelentése alapján, hogy a kizárólagos
tulajdonát képező, lédig LDPE tasakba 5, vagy 10 kg egységsúlyra egalizáltan csomagolt száraz tésztát
szállít a Vevő részére, az e szerződés 2. mellékletében — ajánlat — tésztaféleségenként rögzített
mennyiségben, melyet a Vevő az e szerződés feltételi szerint megvásárol.

2. Ellenszolgáltatás:
2.1 A Vevő által igazoltan átvett áru ellenértéke: 430 Ft/kg + Afa, mely magában foglalja a

szállítással együtt járó valamennyi és Eladó oldalán jelentkező költséget.
2.2 A szállítás teljesítése során az Eladó által felhasznált göngyöleg (LDPE tasak) térítésmentes.
2.3 Az Eladó az e pontban meghatározott ellenértéken kívül egyéb költség, vagy díj felszámítására nem

jogosult.

3. Fizetési feltételek, késedelmi kamat:
3.1 A Vevő az eseti szállítások ellenértékét a szerződés tárgyának az 5. pontban meghatározott módon

történő leszállítását követően, az Eladó által kiállított és megküldött számla alapján, a teljesítés napját
követő 30 naptári napon belül banki átutalás útján fizeti meg.
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3.2 Az Eladó a számla kiállítására a Vevő által igazolt szállítólevél alapján, leghamarabb a teljesítést
követő munkanapon jogosult.

3.3 Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:155. ~ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat
megfizetésére köteles az Eladó részére.

3.4 A feltüntetett árak magyar forintban értendőek, a fizetés devizaneme a magyar forint.
3.5 Vevő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy:

név: Horváth Attila by. mv., élelmezési csoportvezető
tel: 99/511-617
EKU: 106-3500
e-mail: horvath4.attila~bv.gov.hu

4. Az Eladó késedelme:
Amennyiben az Eladó a jelen szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségének vétkes
magatartására visszavezethető ok miatt késedelmesen tesz eleget, úgy a Vevő késedelmi kötbérre
jogosult, melynek mértéke: a késedelembe esett szállítás ellenértékének 2 %-a naponta, a késedelmi
kötbér mértéke azonban nem haladhatja meg a késedelmesen teljesített áru teljes értékének 20 %-át.
A kötbér megfizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy az Eladóval szemben kártérítést
érvényesítsen.

5. Szállítási feltételek, határidők:
5.1 Vevő havi megrendelését, tárgyhót megelőző hó 20. napjáig köteles írásban leadni. A

megrendelésnek tartalmaznia kell a kért szállítási időpontot és a rendelt mennyiséget. A szállítás
pontos időpontjáról a Felek egyeztetnek, azt közös megállapodással rögzítik.

5.2 Külön, soron kívüli megrendelés esetén Felek közösen egyeztetnek a szállítás lebonyolításáról.
5.3 Eladó a megrendelt áru szállítását a Vevő telephelyére történő szállítással, a nap 6.00 és 14.00 órája

között köteles teljesíteni. Ettől eltérő időpontban történő szállítás Felek által közösen elfogadott
időpontban történhet. A teljesítés helye: 9407 Sopronkőhida, Pesti Bamabás utca 25.

5.4 Az áru szállítása kizárólag az előírásoknak megfelelő eszközzel történhet. Atvételkor Vevő méréssel
ellenőrzi a szállítólevélen szereplő mennyiséget, és szemrevételezéssel ellenőrzi a minőséget. A Vevő
biztosítja a méréshez szükséges hitelesített mérleget, és biztosítja, hogy Eladó képviselője kontrolálja
a mérés pontosságát. Ha a mérés nem hitelesített inérlegen történik, eltérés esetén ezt rögzíteni kell a
szállítólevélen. A Vevő esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat a szállítólevélen jelzi,
egyébként kifogás nélkül aláírásával elismeri az átvételt. Ezt követően Vevő kizárólag olyan
kifogással élhet, ami átvételkor nem volt ellenőrizhető.

5.5 Az áru leszállításakor, valamint azt követően észlelt minőségi kifogást a Vevő külön írásos formában
is jelzi Eladónak. A minőségi kifogás megalapozottsága tekintetében kialakult vita esetén a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal szakvéleménye az irányadó. A minőségi kifogás érvényesítésével
kapcsolatos költségek a kifogás megalapozottsága esetén Eladót, ellenkező esetben Vevőt terhelik.

5.6 Eladó a leszállított áru felhasználhatóságára a csomagoláson feltűntetett időtartam szerint
szavatosságot vállal.

5.7 Amennyiben a Vevő az áru átvételét jogos indok nélkül megtagadja, vagy akadályozza és ezzel az
Eladónak kárt okoz, azt maradéktalanul köteles az Eladó részére a Ptk. vonatkozó előírásai szerint
megtéríteni.

5.8 Az átvételre jogosult neve, elérhetősége:
Vevő részéről:

név: Pómé Zeberer Szilvia by. őrmester, élelmiszer raktáros
tel: 99/511 648
EKO: 106-3501
e-mail: porne.z.szilvia~bv.gov.hu

5.9 Felek megállapodnak abban, hogy a megrendeléssel és átadással (különösen annak pontos idejére ás
helyére vonatkozóan), továbbá a szerződés teljesítésével ás a minőségi kifogással kapcsolatban a
következő felelős személyek jogosultak eljárni:
Vevő részéről:
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név: Horváth Attila by. mv., élelmezési csoportvezető
tel: 99/511-617
EKO: 106-3500
e-mail: horvath4.atti1a~bv.gov.hu

Eladó részéről:
név: Medzibrodszky Csaba tésztaüzem vezető
tel.: 06-30/330-4652, 108-5512
e-mail: solttesztauzem(~~mail.com

6. Vis major:
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek, vagy rendelkezéseinek bármelyik
Fél által történő teljesítése vis maiornak minősülő okból részben, vagy egészben lehetetlenné válik, a
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral
érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfúggeszthető.

7. Szerződés hatálya, felmondása:
7.1 Jelen szerződést a Felek a 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott

időtartamra kötik meg. A szerződés 2023. május 31. napján a Felek jognyilatkozata nélkül
megszűnik.

7.2 Ajelen szerződést bármely Fél a másik Félhez eljuttatott ajánlott küldeményben, indokolás nélkül, 60
nap felmondási idő közbeiktatásával jogosult felmondani. (rendes felmondás)

7.3 A szerződésben foglaltak súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedett Fél jogosult — kártérítési
igénye fenntartása mellett — ajánlott, tértivevényes levél formájában a szerződés rendkívüli
felmondására. A rendkívüli felmondást minden esetben indokolni kell.

7.4 A rendkívüli felmondást megalapozó tény különösen egyik, vagy másik Fél általi nem teljesítés
(szállítási vagy pénzügyi), mely akkor valósul meg, ha a megrendelés / fizetési határidő elmúltával,
írásbeli felszólítás ellenére sem következik be teljesítés 10 napon belül.

7.5 A felmondást (akár rendes, akár rendkívüli) tartalmazó írásbeli nyilatkozatok esetében a postai úton
megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az
átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az
„nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. .

8. A szerződés módosítása, egyéb rendelkezések:
8.1 Jelen szerződést, annak bármely előírását a Felek egyező akarattal, a szerződés hatálya alatt, az arra

jogosultak aláírásával ellátott szerződés-módosító okirat útján módosíthatják. A szerződés
módosítását az érintett félnek írásban kell kezdeményeznie a másik félnél oly módon, hogy az erre
vonatkozó iratot a módosítani kívánt rendelkezések tervezett hatályba lépése előtt legalább 15 nappal
igazolt módon el kell juttatnia a másik szerződő fél részére.

8.2 Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Felek kötelesek az egymás
közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és annak egy példányát
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

8.3 Felek kijelentik, hogy a büntetés-végrehajtással kapcsolatos speciális szabályokat maradéktalanul
betartják. Eladó köteles a büntetés-végrehajtási intézet területére érvényes be- és kilépési szabályokat,
valamint az intézet területén érvényes biztonsági előírásokat betartani, illetve a személyi állomány
tagjának erre vonatkozó utasítását végrehajtani. (A részletes szabályokat jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza.)

8.4 Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitáikat lehetőség szerint békésen, peres út mellőzésével
igyekeznek rendezni. Amennyiben a vita rendezése, a kezdeményezésétől számított 30 napon
belül nem vezet eredményre, úgy a vitát bármelyik Fél jogosult a Polgári Perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény vonatkozó előírásai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Bíróság elé terjeszteni.



8.5 Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály
/ j ogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés egyéb rendelkezéseinek
érvényességét nem érinti. Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához
lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

8.6 Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre
került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben
feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal
egyidejűleg, a másik Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az
adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

8.7 Eladó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely — a szerződés aláírásának
időpontjában — nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.

8.8 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott, Üzleti titoknak
minősülő információkat bizalmasan kezelik, azokat, illetéktelen harmadik személyek részére
hozzáférhetővé nem teszik. Felek megállapodása szerint üzleti titok a gazdasági tevékenységhez
kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek
számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült
összeállílás, amelynek illeléklelenek által lörlénő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése
vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező
jogosultat felróhatóság nem terheli.

8.9 A Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. ~ (3)-(3a) bekezdései alapján a szerződés tartalma közérdekű
adatnak minősül, és az nem minősül üzleti titoknak. Az esetleges nyilvánosságra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek
megismerése az Üzleti tevékenység szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadályozza meg a közérdekű adat megismerésének lehetőségét. A Felek az arra irányuló kérelem
esetén kötelesek a szerződés közérdekű adatnak minősülő tartalmára vonatkozóan tájékoztatást adni.

8.10 A Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő személyek és a kapcsolattartók
adatait a Felek az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/BK rcndclct hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. A Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály
rendelkezése alapján, a Felek által a másik fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk
(I) bekezdés (O pontja szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a
személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.

8.11 Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a By. Holding elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, a By.
Holding Kit (székhely: 1108 Budapest, Venyige u. 1-3.; eégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) — a By.
Holding irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében a jelen szerződésbe
betekintsen, az abban foglaltakat mcgismerje.

8.12 Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1.
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Eladó vállalja, hogy jelen pontban tett
nyilatkozatában foglaltak változása esetén Vevőt haladéktalanul tájékoztatja.

8.13 A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tekintetében az alábbi szervek rendelkeznek
vizsgálati és ellenőrzési jogosultsággal:

- a 2011. évi LXVI. törvény az Allami Számvevőszékről értelmében, az Allami Számvevőszék,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet értelmében a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal,

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben meghatározott személyek, vagy szervek.

8.14 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok - azon belül
különösen a Ptk. - vonatkozó előírásai az irányadóak.



A Felek a jelen — 10 (tíz) számozott oldatból (szerződés és mellékletei) álló - szerződést elolvasták,
megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés négy
eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyekből kettő példány a Vevőnél, kettő példány
pedig az Eladónál marad.

Jelen szerződés elkülöníthetetlen részét képezi az alábbi melléklet:
1. számú melléklet: Biztonsági rendszabályok
2. számú melléklet: Ajánlat
3. számú melléklet: Atláthatósági nyilatkozat

Állampuszta, 2022. május „IL.” Sopronkőhida, 2022. május

Vevő képviseI4éb~—.~

ü ezető intézetparancsnok ~P

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. * (1) bekezdés és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásról rendelkező 368/2011. (XII.3 1.) Kormányrendelet 55. ~ (2) bekezdés a) pontja
alapján, vevő képviseletében ellenjegyzem:

Sopronkőhida, 2022. május ‚„„...“

Takács Péter by. ale si. f 1j
gazdasági vezető

pénzügyi ellenjegyző

A szerződés jogi szempontból történő ellenőrzését elvégeztem:

Sopronkőhida, 2022. május ‘ “

jogtanácsos

Az Állampusztai Kft részéről a szerződést

pénzügyi szempontból ellenőriztem: jogi szempontból ellenőriztem:

Állampuszta, 2022. ~.L. Állampuszta, 2022. t~J.(t?. ‘~“

‘.4~

Wéber Anita D3! N~’án/á4~ József
gazdasági igazgató V jogtahádsos

Dr. Nyámádi József Zsolt
Kamarai jogtanácsos

Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara
KASZ 36074787



1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a by. szerv területére belépő személyek részére a be- és kiléptetés, illetve a benntartózkodás szabályairól

Tisztelt Uram/Hölgyem!

L Ön büntetés-végrehajtási szerv (továbbiakban: by. szerv) területére kíván belépni, ezért megkérem, hogy
figyelmesen olvassa cl az alábbi tájékoztatót, ismerje meg a by. szerv rendjét!

2. A by. szerv területére történő be- és kiléptetésre, az ott tartózkodásra vonatkozó szabályokat a büntetés
végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 14. @-a és a 17. ~ (2) bekezdése, továbbá a büntetés
végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén
tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet határozza meg. A fogvatartottak
látogatóinak fogadásával kapcsolatos, további biztonsági szempontú rendelkezéseket tartalmaz a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL.
törvény.

3. Annak érdekében, hogy heléptetése és későbbi benntartózkodása idején ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, a
tájékozatlanságból eredően ne kerüljön sor Onnel szemben intézkedés megtételére, működjön együtt a személyi
állománnyal, kövesse, tartsa be a biztonsági előírásokra vonatkozó iránymutatásaikat.

4. Ön a by. szerv területére történő belépése előtt a személyazonosságának és a belépés indokának a megállapítása
céljából köteles magát igazolni, melyhez az alábbi személyazonosításra alkalmas okmányok fogadhatók cl:
a) érvényes „Személyazonosító igazolvány”,
b) érvényes „Vezetői engedély”,
c) érvényes „Utlevél”,
d) látogatóként a látogatási engedély a fenti személyazonosításra alkalmas igazolvány valamelyikével együtt.

5. Amennyiben Ön „szívritmus mesterséges fenntartására szolgáló készüléket” visel és azt hivatalos irattal
igazolni tudja, arról a beléptetést végző személyt a személyazonosságának megállapításakor szíveskedjen
tájékoztatni. Ugyancsak tájékoztassa a személyi állományt, ha Önnek - orvos által igazoltan - egészségi
állapota miatt életmentő gyógyszer tartására van szüksége. Ebben az esetben a szükséges mennyiségű
gyógyszert magánál tarthatja, azonban a belépéskor nyilatkoznia kell a gyógyszer felhasználási formájáról és
annak ellenőrzését lehetővé kell tennie a személyi állomány részére.

6. A by. szerv a belépés jogcimére utaló jelzést (kitűző kártyát) biztosít, Ön azt benntartózkodása ideje alatt jól
látható módon, a felsőruházaton köteles viselni.

7. A by. szerv területére TILOS bevinni az alábbi tárgyakat vagy eszközöket:
- lőfegyver, lőszer és robbanószer, robbanóanyag;
- biztonságra veszélyes gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, lúgok, savak, maró hatású anyagok;
- sugárzó anyag;
- gáz- és riasztó fegyver, hidegfegyver (p1.: íjjak, nyílpuska, stb.);
- szúró- vagy vágó eszköz, hegyes végű vagy éles szélű tárgyak;
- alkohol, bódító,- kábító- és pszichoaktív szerek;
- mobiltelefon, rádió adóvevő készülék, infokommunikációs eszköz;
- fényképezőgép, illetve hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék.

8. Amennyiben a beléptetés során ittas,- vagy bódult állapotra utaló jelet tapasztal a személyi állomány tagja, az
alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére, arra alkalmas eszközt (alkoholtesztert) alkalmaz. A by. szerv
területére ittas,- vagy bódult állapotban lévő személy nem léphet be.

9. A 7. pontban felsorolt eszközöket önként, vagy a beléptetést végrehajtó személyi állomány tagjának
felszólítására köteles a megőrzésre kijelölt helyen leadni vagy saját kezűleg elzárni. Amennyiben Ön a
felszólítást követően nem gondoskodik az eszközök elhelyezéséről, leadásáról és a beléptetése során
végrehajtott ellenőrzése alkalmával a személyi állomány a be nem vihető eszközöket Önnél előtalálja, akkor a
by. szerv területére nem léphet be.
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- 10. Beléptetése során az Ön ruházatát, csomagját szemrevételezéssel és technikai eszközzel (p1.: kapukeretes és
kézi fémkeresővel, csomagvizsgáló berendezéssel) ellenőrizni kell, melyhez szükség szerint szolgálati kutya is
igénybe vehető. Indokolt esetben a személyi állomány Önnel azonos nemű tagja a ruházatát külön átvizsgáló
helyiségben közvetlenül is átvizsgálhatja. A ruházat közvetlen átvizsgálása során Ön a fejfedője, ruházata
(nadrág/szoknya, ing/blúz kivételével), valamint a lábbelije levételére kötelezhető.

11. Felhívom figyelmét, hogy a by. szerv területén kísérettel mozoghat. Amennyiben a személyazonosságának
igazolásában, a ruházata és csomagja átvizsgálásában nem működik közre, a fenti intézkedések során nem
működik együtt a személyi állomány tagjaival, figyelem felhívásaiknak nem tesz eleget és olyan magatartást
tanúsít, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát megsérti, a beléptetést megtagadjuk, a by. szerv
területének elhagyására szólítjuk fel. Ellenállása esetén - eltávolítása céljából - Önnel szemben akár a
meghatározott kényszerítő eszközök is alkalmazhatóak a személyi állomány részéről, továbbá rendőri
intézkedés is kezdeményezhető.

12. Amennyiben a beléptetést követően tanúsít olyan magatartást, amellyel a fogvatartás rendjét és biztoúságát
megsérti - különösen tiltott tárgy bejuttatása, átadás-átvétele, továbbítása esetén - Önnel szemben a 11. pontban
leírtak szerint járunk el.

13. Látogatóként a látogató helyiségbe készpénzt, vagy azt helyettesítő eszközt nem vihet magával.
Látogatása félbeszakítható, ha On a látogatás rendjét megsérti, és azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba.
A látogatását - a szükséges intézkedések megtétele mellett - megszakítjuk, ha az Ön magatartása a by. intézet
rendjét, a fogvatartás biztonságát közvetlenül sérti vagy veszélyezteti. Ezen túl tájékoztatom, hogy a későbbi
látogatásból ki kell zárni azt, akinek a magatartása a by. intézet, valamint a fogvatartás biztonságára veszélyt
jelent.

Ha a beléptetése során alkalmazott intézkedéseink valamelyikét sérelmesnek tartja, joga van az intézkedéssel
kapcsolatosan panaszt tenni a by. szerv vezetőjénél, a büntetés-végrehajtás Országos parancsnokánál, a
belügyminiszternél, illetve az alapvető jogok biztosánál.
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2. számú mellékíet

r~~a~ak~r7

A ‘ !r’jan at
Bizonylat 2102000063

Ref 30500.61186712022

Dátum 2O22~04.28

Szállító Vevő

Allarnpusztai Kft. SOPRONKOHIDAI FEGYHAZ És BÖRTÖN

6327 Aliampuszta 9407 Sopron

1. (HMa 0148(25 hrsz~) - Sopronkőhida. Pesti BarnabáS 25.
Bankszámlaszáfll 11784009-22228503 VevóazonOSItá 100991

Adósz~m: 11033884-2-51 BankszámlaS7.áflt

EUadószárfl: HU11033864 Adószám: 15752095-2-51
EU adószám:

Ogylntéző Markó Hajnaika I

Teletonszám: 108-6200 !

S. sz.~ Mennyiség Meo. Egységár Nettó érték /da % Ma érték Owlt6 érték

I 2306124 2500KG 430 1075000 27 290 250 1365250

Szó les/hosszúrnetéll

2 2306126 2000 KG 430 860 000 27 232 200 1 092 200
Tarhonya

3 2306118 2500 KG 430 1075000 27 290250 1365250
Spagelti

4 2306098 1500 KG 430 645 000 21 174160 819 150
Csőlöszta

5 2306104 1 500 KG 430 645 000 27 174 150 819 150
Fodros nagykocka

6 2306121 1000KG 430 430000 27 116100 &4b100
Szarvacska

7 2306101 600 KG 430 258000 27 69660 327660
Epertevél

8 2306109 600 KG 430 258000 27 69660 327660
Kiskocka

Tételek összesen: 5246000 1 416 420 6662420
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Aján~at 2/ 2 oldal

Dízonylat 2102000063

Ref. 30500-6/1867/2022

Dátum 2022.0428.

Pénznem HUF

Megjegyzés KEFO szám; 30500.6/1867)2022
Teljesítés 202207.01.- 2023.06.30.

Fizetési mód Számla at~pján, teljesítést követően.

Ajánlati kötöttség 20220530.

GarancIa

Aláírás

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

30538/-132—812e22 . By.
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3. számú melléklet

I
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT.

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. ~ (1) bekezdés c) pontjának
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontjának való

megfelelésről

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott GOMBOS RÓBERT mint az ÁLLAMPUSZTAI MEZŐGAZDASÁGI ÉS
KERESKEDELMI KFT

cím: 6327 Állampuszta 1 (Harta 0148/25 hrsz)
adószám: 11033884-2-51
beosztás/tisztség megnevezése: by. ezredes, ügyvezető igazgató

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 50. ~ (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti
vagyonról Szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés I. pont a) alpontja
szerint (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

1. egyházi jogi személy,
2. olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állani/helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-

os részesedéssel rendelkezik,
helyi önkormányzat nevej

3. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
állam neve

4. társulás,
4.1. társulás ta~a,

ezért átlátható szervezetnek minősül.

Állampuszta, 2022. május ‚~ „ Á”amPUSzta’ lut
ÁLLAM PU SZTr’

2.

..~

Gombo ‘bert by. ezredes
üg vezető
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