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Antikorrupciós nyilatkozat 
 
 

Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 
részéről 

 
 
Alulírott Koppány Attila, mint a GEKKOSOFT Informatika Kft. (adószám: 14447891-2-19) törvényes képviselője 
 

1. kijelentem, hogy nem követek el, nem engedélyezek, nem segítek elő olyan cselekményt, illetve harmadik 
személyt nem jogosítok fel, nem bírok rá olyan cselekményre, amely az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben 
(a továbbiakban: „EVSZ”) feltüntetett Felek részéről a mindenkor hatályos közélet tisztaságára vonatkozó 
jogszabályok megsértésére irányul vagy korrupcióellenes előírások megsértését eredményezi; 

 
2. tudomásul veszem, hogy jelen kötelezettség különösképpen az EVSZ 1.2. és 1.3. pontjában feltüntetett 

Végfelhasználó és Fizető Fél közszolgálati tisztviselői, munkavállalói vagy megbízottjai, valamint ezen 
személyeknek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 14. pontjában 
meghatározott hozzátartozóira, szoros baráti, ismeretségi, üzleti köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes 
kifizetésekre, működésükkel összefüggő jogtalan előny nyújtására vonatkozik; 

 
3. tudomásul veszem, hogy mint Szerződő Fél nem fogadhatok el és nem ajánlhatok fel, nem adhatok (illetve erre 

vonatkozóan nem állapodhatok meg) bármely, az EVSZ 1.2. és 1.3. pontjában feltüntetett Végfelhasználó és 
Fizető Fél megbízásából eljáró kormánytisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely, az EVSZ 
1.2. és 1.3. pontjában feltüntetett Végfelhasználó és Fizető Fél megbízásából eljáró harmadik személynek 
ajándékot, pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy 
jelen megállapodással kapcsolatosan tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan 
nincs felhatalmazva, arra nem jogosult; 

 
4. kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az EVSZ-szel összefüggésben (különös tekintettel a lefolytatott 

tárgyalásokra, a szerződéskötésre, illetve az EVSZ-ben foglaltak teljesítésére) a korrupció bármely formájáról 
vagy annak kísérletéről tudomást szerzek, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, erről azonnal 
értesítem az EVSZ 1.2. és 1.3. pontjában megnevezett, a Végfelhasználót és Fizető Felet képviselő személyt; 

 
5. tudomásul veszem, hogy a jelen korrupcióellenes nyilatkozatban foglaltak megszegése esetén az EVSZ 1.2. és 

1.3. pontjában feltüntetett Végfelhasználó és Fizető Fél jogosult az EVSZ azonnali hatályú felmondására, mely 
esetben kártérítési követeléssel nem élhetek. 
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