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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE  

 

 

az A.Z Metall Kft. részére  

  

„Eszköz beszerzés az A.Z. Metall Kft.-nél gyártási technológia fejlesztéséhez, 

kapacitásbővítéshez” 

tárgyú,  

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény  

rendelkezései alapján közbeszerzésnek nem minősülő beszerzés keretében 

 

 

 

 
 

 

 

Az ellenjegyzés az Egyszerű Beszerzési Eljárás Dokumentációjának valamennyi oldalára kiterjed. 
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Szerződésszám: …………/………./…..… 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE  

 
 

 
amely létrejött a 
A.Z Metall Kft.  
 

Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.     
Levelezési címe: 9024 Győr, Práter utca 5.   
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank 
Számlaszáma: 10403356-50526870-84891005     
Adószáma: 24314565-2-13    
Cégjegyzékszám: 13-09-163614    
Aláírási joggal felruházott képviselő: Sas József 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
és a/az 
 
…………………………………………………………………………… 
(rövidített cégnév: ……………………………) 

- Székhelye:  
- Levelezési címe:   
- Számlavezető pénzintézete:   
- Számlaszáma:   
- Adószáma:   
- Statisztikai jelzőszám: 
- Cégjegyzékszám:   
- Aláírási joggal felruházott képviselő:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),  
 
együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben 
az alábbi feltételekkel: 
 
 
Preambulum 
 
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései 
alapján közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárást (a továbbiakban: Beszerzési Eljárás) folytatott 
le, „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” megnevezésű felhívásra 
GINOP-1.2.1-16-2017-00692 kódszámon regisztrált pályázata megvalósítása keretében az „Eszköz 
beszerzés az A.Z. Metall Kft.-nél gyártási technológia fejlesztéséhez, kapacitásbővítéshez” tárgyban. 
A Beszerzési Eljárást megindító felhívást ajánlatkérő 2021….. napján küldte meg az ajánlattevők 
részére, illetve tette közé honlapján. 
 
Vállalkozó, mint ajánlattevő a Beszerzési Eljárásban részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő 
Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen szerződést kötik egymással.  
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Felek a szerződést a Beszerzési Eljárást megindító felhívás és az ahhoz kapcsolódóan kiadott 
dokumentáció, valamint az annak vonatkozásában a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat 
tartalmának megfelelően kötik meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak 
elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti, magas 
szintű elvégzését, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. 
 
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a Beszerzési Eljárás 
dokumentumainak tartalmával, akkor a felek a beszerzési dokumentumok elsődlegessége alapján 
járnak el, azaz a beszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket tartják érvényesnek a jelen 
szerződés részleges érvénytelensége mellett. 
 
1. A Szerződés tárgya, ellenértéke 
 
1.1.  Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében 

részletesen meghatározott termék (a továbbiakban Termék) a jelen Szerződés és mellékletei 
szerinti dokumentumokkal, a 3. pontban meghatározott teljesítési helyre történő szállítását és 
átadását a jelen Szerződésben foglaltak szerint. A Termék megnevezése: „Palettaváltós 
négytengelyes CNC megmunkáló központ” Továbbá a Termék tervezése, legyártása, telepítése, 
beüzemelése, kezelőszemélyzet betanítása, próbaüzem utáni átadása. A műszaki elvárásokat az 
ajánlat mellékelte tartalmazza. 
 

1.2. A Terméknek meg kell felelnie a mindenkori hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és 
szabványok feltételeinek, a gyártók előírásainak az üzemeltetési körülményeinek, 
igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A Terméknek mindenben meg kell felelni a 
hatályos jogszabályokban és a műszaki leírásban foglalt feltételeknek. 

 
1.3. A szállított Terméknek újaknak, máshol nem használtaknak kell lennie, a leszállított berendezésnek 

rendelkeznie kell gyártói nyilatkozattal mely egyenértékű a CE tanúsítvánnyal, amely gyártói 
nyilatkozatot a Termék leszállításakor átadásra kerül a Megrendelő részére. 

 
1.4. Vállalkozónak a Termékről tételes műszaki adatlapot kell biztosítania elektronikus formátumban 

(pdf, jpg). 
 
1.5. Vállalkozónak a Termék szállítási csomagolási méretét, egységét szükséges megadni. 
 
1.6.  Az 1.1. pontban meghatározott Termék és az azokhoz kapcsolódó, Vállalkozót terhelő 

szerződéses kötelezettségek ára […] Forint + ÁFA („vállalkozási díj”), azaz […] plusz mindenkori 
hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 
szerinti árak magukban foglalják a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű 
teljesítésének összes költségét; erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle 
többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.  

 
 A jelen pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelő a 

Vállalkozónak a Termék ellenértékeként tartozik, azaz jelen szerződés átalánydíjas szerződésnek 
minősül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szállítást az 
ajánlati ár ellenében maradéktalanul, a szerződésben részletezett minőségben megvalósítja, 
utólagos árváltozásra nincs lehetőség. Az ár tartalmaz minden, a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban felmerült járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű és biztonságos használat 
teljes körű megvalósításához, a forgalomba (üzembe) helyezéshez, valamint a próbaüzemhez és 
a betanításhoz szükséges. A Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett 
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minden körülményt, amely a Szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és 
beépítette az árba a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen:  
a) a Termék előállítási és/vagy beszerzési költségét;  
b) a Termékkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, valamint a szállítási 
költséget;  
c) a Termékkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, 
kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket. A csomagolás a 
Megrendelő tulajdonát képezi;  
d) a Termékkel kapcsolatos dokumentumok költségét;  
e) a helyszínen történő összeszerelés teljesítését és felügyeletét és az üzembe helyezését;  
f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a Termék minden tételéhez, a szerződésben 
meghatározott módon;  
g) a Megrendelő munkatársainak képzését a Megrendelő gyárában  

 
A Felek a c) pont kapcsán rögzítik, hogy a kamionról való lerakodás, kicsomagolás, megfelelő 
helyre történő mozgatás a Megrendelő feladata, felelőssége és költsége. 
 
A Termék leszállításakor a Megrendelő saját költségen köteles biztosítani a megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkező daruzó és gépmozgató cég részvételét. A leszállított Termék 
levétele a szállító járműről, valamint a helyszínre mozgatás a Megrendelő feladata. 

 
A leszállítást megelőzően a Megrendelő a Vállalkozó instrukciói szerint saját költségén köteles 
leellenőrizni és biztosítani a Termék fogadásához szükséges telepítési helyszín megfelelő 
előkészítettségét (egyebek mellett pl. megfelelő minőségű beton alap, áram-, sűrített levegő-, 
víz-, gáz- kiépítettség, megközelíthetőség, gép mozgatási útvonal használhatósága, stb). 
Amennyiben ezek előkészítettlenségéből eredően vetődik fel többletmunka vagy költség igény, 
úgy azt Megrendelő viseli. Az ebből eredő többletidővel eltolódik az esetleges kötbér 
számításának kezdő napja.  
 
A Felek a g) pont kapcsán rögzítik, hogy a g) pont szerinti képzés alatt az alábbiakat értik: 
 
A Termék sikeres próbaüzemének a befejezését követő első munkanappal kezdődően összesen 
8 munkaóra időtartamban. 
 
Amint a gép üzemképes állapotban van, a Vállalkozó a helyszínen elvégzi a Megrendelő kijelölt 
alkalmazottainak betanítását, amely tartalmazza a biztonságos, szakszerű géphasználathoz és a 
gép karbantartásához szükséges információk átadását. A betanítás elméleti és gyakorlati 
részeket is tartalmaz, ennek célja, hogy az átadást követően a gépkezelők önállóan képesek 
legyenek minőségi termékek előállítására. 

 
 A Vállalkozó a Többletmunkát a Vállalkozói Díj növelése nélkül köteles teljesíteni, hiszen a 

teljeskörű kivitelezésére eredménykötelmet vállalt. Felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan 
költségét sem, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

 
1.7 A Szerződés finanszírozása (részben saját forrásból, részben) a GINOP-1.2.1-16-2017-00692 

kódszámon regisztrált pályázat keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból 
történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 45,000000%-a. 
Megrendelő tájékoztatja az Vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás, így a számlák 
kifizetése nem érintett ún. szállítói finanszírozással. 
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2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő, a Felek feladatai 
 
2.1.  A Vállalkozó – Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén – előteljesítésre jogosult. A 

Megrendelő a Vállalkozó által felajánlott, adott részteljesítést nem köteles elfogadni.  
 
2.2.  A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a szerződés 

hatálybalépésétől a Termék hiba és hiánymentes leszállításáig tart, a jótállási kötelezettségek 
vonatkozásában a szerződés 7.1 pontjában meghatározottak szerint, vagy a jótállási idő lejártáig 
tart.  

 
2.3.  A teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 20 hét, az alábbiak szerint: 

 
A berendezések gyártása, helyszínre szállítása: 
Szerződéskötés hatályba lépését követő 20 héten belül. 
 
Szerelés, beüzemelés, betanítás, használati és karbantartási utasítás átadása:  
A Termék teljesítési helyre való leszállítást követő 4 héten belül 

 
Vállalkozó feladatai: 
 
2.4. A Vállalkozó feladata – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében 

rögzített ajánlatban meghatározott – „egyedi gyártású palettaváltós négytengelyes vízszintes 
CNC megmunkáló központ” kivitelezése, telepítése, beüzemelése és az ajánlatban foglaltak 
elvégzése. 

 
2.5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül elkészíti a 

Termék véglegesített telepítési tervét, beleértve a Termék energia betáplálási pontjainak pontos 
helymeghatározását - a Megrendelővel egyeztetve -, amely dokumentumot mindkét fél 
aláírásával jóváhagy. 

 
2.6.  Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során a jogszabályi és hatósági előírásokat, 

szabványokat, (műszaki-, munkavédelmi-, baleset-megelőzési-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi, 
hulladékkezelési stb.), továbbá Megrendelő ezekkel kapcsolatos belső szabályait betartani és 
betartatni. Vállalkozó kijelenti, hogy az ezekkel kapcsolatos költségeket a vállalkozási díj 
tartalmazza. 

 
Megrendelő feladatai 
 
2.7. Vállalkozó részére az általa kért adatszolgáltatások, jóváhagyások teljesítése. 
 
2.8. A végleges telepítési terv, jóváhagyó aláírással történő ellátása Vállalkozóval történt 

egyeztetést követően. 
 
2.9. A munkaterület Vállalkozó részére a szerződéskötést követő első munkanapon a telepítés, 

beüzemelés idejére történő átadása, a zavartalan szerelési feltételek és a szerelési területre 
történő szabad bejárás biztosítása. 

 
2.10. Megrendelő feladata a berendezések fogadása, lerakodása, őrzése, állagmegóvása – esetleges 
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konténeres szállítás esetén a konténer fogadása, a megérkezéstől számított 4 órán belül 
kirakodása - a telepen belüli szállításhoz, a szereléshez szükséges emelő berendezések 
(targonca, autódaru, hevederek, kötelek, stb.) és a szükséges kezelőszemélyzet biztosítása.  

 
2.11. A Megrendelő feladata szerelés időtartama alatt egészen az átadásig a szükséges energiák (víz, 

elektromos áram, stb.) díjmentes biztosítása megfelelő számú vételi hellyel. 
 
2.12. A szerelés és beüzemelés feltételeinek – energia, anyag, kezelő személyzet, stb. - díjmentes 

biztosítása. 
 
2.13. Fizetési kötelezettségeinek szerződésben meghatározott határidőkre történő teljesítése. 
 
 
 
3. A teljesítés helye  
 
3.1. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező Terméket a Megrendelő 9024 Győr, Práter utca 5. (hrsz 
3190) telephelyére köteles leszállítani. 
 
4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés 
 
4.1.  Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező Terméket a jelen Szerződésben és 

mellékleteiben meghatározott specifikációnak megfelelő minőségben és a jelen Szerződés 
alapján előírt mennyiségben, határidőben, a szerződésben előírt helyre leszállítja. Továbbá 
vállalja a Termék telepítését, beüzemelését, kezelőszemélyzet betanítását, próbaüzem utáni 
átadását. 

 
4.2.  Vállalkozó a Terméket jellegének megfelelően csomagolva köteles leszállítani, a Megrendelő 

kérésének megfelelő dokumentumokkal együtt. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, 
hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. Vállalkozó köteles a 
terméket többszöri átrakodásnak megfelelően csomagolni és a csomagoló anyagon a Termék 
gyári számát, a csomagolásban található mennyiséget feltüntetni. Amennyiben a termék nem 
csomagolható, abban az esetben a Vállalkozó köteles a terméken látható helyen feltüntetni a 
termék megnevezését, gyári számát.  

 
 A leszállítandó Termék okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell 

felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, ideértve 
a Megrendelő előzetesen közölt esetleges további, indokolt követelményeit is. Vállalkozó köteles 
a Termékek tulajdonjogát Megrendelőre átruházni. 

 
4.3. A Termékek átadás-átvételi módját a felek – legkésőbb az átadás-átvételi eljárást megelőző 

munkanapon, írásban – egyeztetik. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a 
Termékek fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű 
teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának.  

 
4.4. A mennyiségi átvétel helye a Megrendelő jelen szerződés 3. pontjában meghatározott 

telephelye). A leszállított Termék átadás-átvételének igazolása szállítólevéllel történik, amelynek 
szabályszerűen kiállított példányai képezik felek között a későbbi elszámolás alapját. 
Megrendelőt a szállítólevél második példánya illeti meg. 
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A szállítólevélnek tartalmaznia kell: 
1. Megrendelő nevét és címét, 
2. Vállalkozó nevét és címét, 
3. a leszállított termék megnevezését,  
4. a leszállított termék egyedi azonosítóját (gyári számát), 
5. a leszállított termék mennyiségét,  
6. a Vállalkozó és a Megrendelő megbízottjának aláírását bélyegzővel. 

 
4.5. A szerződés érvényességének ideje alatt Vállalkozó Megrendelő részére megfelelő 

termékinformációt biztosít, amely segíti Megrendelő munkáját. 
 
4.6. A kárveszély viselésére Megrendelő a Termék – igazolt – mennyiségi átvételétől köteles. 
 
4.7. Próbaüzem: 
 
 A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Termék leszállítását próbaüzem előzi meg. Az Vállalkozó a 

Termék minőségi-mennyiségi ellenőrzését követően köteles próbaüzemet tartani, amelynek 
célja a Termékek funkcionális teljesítménytesztje.  

 
 Próbaüzem időtartama: egy műszak. 
  
 A berendezés átadásának időpontja: a sikeres próbaüzem befejezése 
 
 A szállítandó Terméket addig nem lehet átvenni, amíg a Vállalkozó a próbaüzemet sikeresen 

végre nem hajtotta, illetve a Megrendelő erről igazolását ki nem adta. A próbaüzem nem 
tekinthető sikertelennek, ha a nem megfelelő működés Megrendelőnek felróható: pl. 
anyaghiány, kezelői hiba, kapcsolódó berendezések hibája. 

  
 A szállítás akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Vállalkozó készre jelentette, azaz:  
 - a Termékek beszerzése, leszállítása, az érvényes előírások, szabványok szerinti I. osztályú 

minőségben megtörtént, (Felek I. osztályú minőségűnek tekintik azt az árut, amely gyári hibától 
mentes, és maradéktalanul megfelel a műszaki leírásban foglalt valamennyi műszaki 
paraméternek, előírásnak, elvárásnak, szabványnak.) 

 - rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, 
 - üzembehelyezéshez a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, 
 - a betanítás és zavartalan próbaüzem a beszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően 

lezajlott, 
 - A Vállalkozó igazolta és a Megrendelő átvette. 
 
5. Fizetési feltételek  
 
5.1.   A számla ellenértékét Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § 

(1)-(2) bekezdése szerint, átutalással egyenlíti ki. A számla ellenértékének kifizetése a Ptk. 6:155 
(1)-(2) bekezdésének figyelembevételével történik. Vállalkozó köteles a számláján a jelen 
Szerződés számát (…………../201…./) feltüntetni.  

  
- Számlázási cím:    ……. 

 
- Számla benyújtásának címe:  …… 
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 Az 1.6 pont szerinti vállalkozási díj teljes összege a végszámla kézhezvételétől számított 30 napon 
belül esedékes.  

 
 Megfizetése az alábbi bontásban történik:  
 Megrendelő előleget nem fizet a Vállalkozó részére.  
 
 1. részszámla: 15 % 

2. részszámla: 15 % 
 3. részszámla: 15 % 

4. részszámla: 15 % 
5. részszámla: 15 % 

 6. részszámla, amely a végszámla: 25% 
 
5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Vállalkozó számlájának és annak mellékleteinek 

kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg 
Vállalkozónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Vállalkozó számlája 
azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla végösszegét a Vállalkozó 
pénzforgalmi számláján a Vállalkozó számlavezető pénzintézete jóváírta. 

 
5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ában 

foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat mértékű késedelmi kamatra jogosult. Vállalkozó a késedelmi kamat iránti igényét a 
Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni. 

 
5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ideértve annak 

faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak 
Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása 
nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog 
alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben. 

 
5.5.  A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 

 
5.5.1. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen 

Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb 
előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok 
pótlására írásban felszólítani az Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő 
számla kézhezvétele napján kezdődik. 
 

5.5.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a 
kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 
határidő. 
 

5.5.3. Amennyiben a Megrendelő az 5.5.1. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály 
alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás 
következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően az Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat 
vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.  
 

5.5.4. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. (Kbt. 136. § (1) bek. a) pont). 
 

5.5.5. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 136. § (1) bek. b) pont) A 
külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

5.5.6. Az elszámolás és a kifizetés magyar forintban történik. 
 
 
 
 

6. Felelősség, szerződésszegés, kötbér 
 
6.1.  Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 
teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól 
eltérően teljesíti. 

 
6.2. Amennyiben a valamely Termék hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik 

személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval szembeni 
igényérvényesítésében a Vállalkozó köteles közreműködni. 

 
6.3.  A szerződő Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése 

esetére kötbérfizetésben állapodnak meg.  
 
6.4.  Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés alapján meghatározott szállítási határidőt, 

olyan okból, amelyért felelős, tartani nem tudja. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek 
bármely okból Vállalkozónak felróhatóan nem a Szerződésben és/vagy a Szerződésben rögzített 
teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Vállalkozó késedelmi 
kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden 
megkezdett napja után a Kötbéralap 0,1 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 2 % 

 Vetítési alap (kötbéralap): a késedelemmel érintett áru, termék, eszköz teljes nettó 
ellenszolgáltatásának összege (szerződés 1.6. pontja). 

 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából bekövetkező 20 (húsz) naptári nap késedelmet 
követően, Megrendelő jogosult a megrendelést meghiúsultnak tekinteni, és meghiúsulási 
kötbért megállapítani. 

 
 Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt 

vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan 
póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Megrendelés nem teljesítését eredményezi. A 
póthatáridő kitűzése, illetve a Megrendelés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a 
késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

 
A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés 
esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes. 
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6.5.  A jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számítva 

Eladó a nettó ellenszolgáltatás (szerződés 1.6. pontja) értékének 0,1%-a/naptári nap mértékű 
késedelmi kötbért érvényesíthet. A jótállási kötelezettség teljesítésének megsértése esetén 
alkalmazandó késedelmi kötbér felső határa a nettó ellenértékének 2%-a. A Ptk. 6:187 § (2) 
bekezdésével összhangban Vevő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet 
szavatossági igényt. Vevő a jótállási kötelezettség teljesítésére előírt határidő egymást követő 
kétszeri megsértése esetén, illetve a jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt 20 
(húsz) naptári nappal meghaladó késedelmet a teljesítést meghiúsulásként értékelheti, jogosult 
a szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy elállni. 

 
Amennyiben az ellenőrzés során a Termék hibája (pl. sérült vagy selejtes) vagy mennyiségi 
kifogás (nem a megrendelt mennyiségben került leszállításra a Termék) kerül megállapításra, 
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a hibákat, kifogásokat. A Szállító a Termék 
pótlásával vagy cseréjével, amennyiben a hiba javítható annak javításával - a Vevővel egyeztetett 
és a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül - köteles rendezni. A cserével felmerülő szállítási 
költség az Eladót terheli. Amennyiben a javításhoz az érintett Terméket el kell szállítani, úgy 
annak költsége az Eladót terheli. Ha az Eladó vitatja a Vevő kifogásában jelzett hibákat, úgy a 
Felek egyeztetni kötelesek a vita rendezése érdekében. 

 
6.6.  A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot 

(kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek jogában áll 
kötbérigényét az Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani.  

 
7. Jótállás 
 
7.1.  Vállalkozót a szerződésszerűen leszállított Termékre az átadástól számított 12 hónap időtartamú 

teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli, amely azonban a kopó-
fogyó alkatrészekre (világítótestek, ékszíjak, szűrők, stb.) nem vonatkozik. Amennyiben a 
Termékre vagy annak bármely alkatrészére (Sín+kocsi; pneumatika, relék; hajtáskártyák, stb) a 
gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti 
jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási 
idő az irányadó. Vállalkozó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, 
beszállítókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett 
munkákra és az általuk beépített anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos 
választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogosultságokat 
érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít 
Megrendelő számára. 

 
7.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a 

teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját 
költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költség a Vállalkozót terheli.  

 
7.3.  Amennyiben a Termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, Megrendelő kapcsolattartója erről 

értesíteni köteles a Vállalkozó kapcsolattartóját. Vállalkozó köteles a hiba kiküszöbölését célzó 
intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül 
megkezdeni (akár távelérés útján, akár helyszínen), továbbá a hiba kijavítására egy teljesítési 
határidőt kalkulálni. 
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7.4.  Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik. 
 
 
8. Vis maior 
 
8.1.  Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek 

működési körén kívül eső Magyarországon vagy a teljesítéssel kapcsolatban álló más 
országokban bekövetkező körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés 
teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, 
forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás. Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy vis maior kategóriának tekintik a vírus okozta járványhelyzetet, pandémiát, 
továbbá az ezzel kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet általi korlátozásokat. 

 
8.2.  Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény 
körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő 
meghosszabbodik a vis maior időtartamával. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a 
Szerződés teljesítése kilencven (90) napot meghaladó késedelmet szenved, bármelyik Fél 
jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a másik Félnek az ilyen elállás által okozott kár 
megtérítésére kötelezettsége nincs. 

 
8.3.  Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 
 
8.4.  Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az észszerűen elképzelhető.  
 
 
9. A Szerződés megszűnése, módosítása 
 
9.1.  Jelen Szerződés a 2.2. pontban foglaltakon kívül megszűnik: 

▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; 
 
9.2.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés az alábbiakban meghatározott 

okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, 
rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető meg.  

 
9.2.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, 
ha 
▪ az Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 

szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által 
meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján 
fennálló bármely kötelezettségét; 

▪ az Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 
rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el; 

▪ az Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi 
vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását 
lehetetlenné teszi; 

▪ az Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik 
személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; 
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▪ az Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
9.2.2. Az Vállalkozó a Szerződést kizárólag akkor mondhatja fel – a Megrendelő részére küldött 
írásbeli, indokolt értesítéssel –, amennyiben  

▪ a Megrendelő ellen felszámolási eljárás indult – kizárólag a csődeljárásról és 
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott időtartamot 
megelőzően;  

▪ a Megrendelő harminc napot meghaladó fizetési késedelembe esik; vagy  
▪ a Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, és a Megrendelő a súlyos 

szerződésszegést az Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítását követő nyolc napon 
belül nem orvosolja.  

 
9.3.  A jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható.  
 
 Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá 
a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás. 

 
9.4. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
9.5. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 

a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Vállalkozó tekintetében a Beszerzési 
Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Beszerzési Eljárásból.   

 
9.6. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon -, ha 
a) az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) az Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
(Kbt. 143. § (3) bek.) 

 
9.7. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből 

eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és 
kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 
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10. Egyéb rendelkezések  
 
10.1. Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 

együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges 
adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a 
teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.  

 
10.2. Felek kapcsolattartói az alábbi személy(ek). 
 
 Megrendelő részéről:  
 név:  
 beosztás:  
 elérhetőség: tel:  
 
 Vállalkozó részéről: 
 név: …..  
 beosztás:…  
 elérhetőség: tel: +36…, mail: …. 
  
10.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást, amennyiben arra 
lehetőség van a változás bekövetkezését megelőzően 3 munkanappal, amennyiben erre 
előzetesen nincs lehetőség, a változás bekövetkezését követő legfeljebb 3 munkanapon belül 
írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes 
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.  

 
10.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – az 

Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen 
ellenőrizni. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni.  

 
10.5. Vállalkozónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket 

haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. Vállalkozó köteles továbbá írásban, visszakövethető 
módon felhívni Megrendelő figyelmét a részére leadott Megrendelés helytelenségeire, 
ellentmondásokra. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség az Vállalkozót terheli. A jelen 
pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti az Vállalkozót a teljesítési 
kötelezettsége alól. 

 
10.6. Vállalkozó alvállalkozók foglalkoztatására jogosult. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése 

alatt minden, az eredeti ajánlatában megjelölt alvállalkozón túli további, a teljesítésbe bevonni 
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és amelyet Megrendelő megvizsgál. Az eredeti 
ajánlatában megjelölt alvállalkozón túli további alvállalkozó csak a Megrendelő írásos 
beleegyezésével vonható be. Az Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat 
megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók 
nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel 
szemben fellépni. Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 
kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 
felel.  

 
10.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első 

mondatának alkalmazását kizárják. 
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10.8. Vállalkozó szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Termék per-, teher- és 

igénymentes. 
 
10.9. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján 

végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a 
jogszabályi előírásoknak, – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – az 
elvégzendő feladat jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és 
szokásoknak. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés alapján a 
teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek.  

 
10.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott 

mindennemű adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Ezekhez a Vevő a 
vonatkozó GDPR szabályozásnak való megfelelés érdekében szükséges hozzájárulásait jelen 
szerződés aláírásával megadja az Eladónak. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy 
az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen Szerződés 
teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél 
tudomására nem hozhatja. 

 
10.11. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem 

jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely 
valamely harmadik személlyel kötött Szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél 
tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.  

 
10.12. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen Szerződés 

érvénytelenségét. A jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek 
kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek 
jelen Szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának. 

 
10.13.Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek 

vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető 
tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozójával. 

 
10.14. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton 

megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, etc. – kötelesek 
megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy  

• a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. 
Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja 
értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a 
kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli; 

• a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek 
tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” 
vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második 
postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal 
kézbesítettnek kell tekinteni; 

• A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett 
az átvételt igazolta; 

• A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a 
címzett az átvételt igazolta, email esetén, amikor a kézbesítési igazolást a Vállalkozó 
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megkapta, ennek hiányában amikor a küldő a küldeményt elküldte. 
 
10.15. Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e Szerződés létrejöttével és/vagy 

érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és közvetlen 
kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását 
célzó első tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, úgy a 
Felek jogvitájának eldöntése során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 
rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.  

 
10.16. Felek megállapodnak abban, hogy a helyszínen szerelés naplót vezetnek, amelyben megtörténik 

a munkaterület átadása, és mindkét fél részéről rögzítésre kerülnek az esetlegesen felmerülő 
problémák és azok megoldására tett műszaki javaslatok. A szerelési naplóban kell rögzíteni a 
munkavégzés során felmerülő, többletmunkákat, amelyek elszámolása a befejezéskor esedékes.  

 
10.17. Jelen Szerződés 3, azaz három, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven 

készült, amelyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Vállalkozót 1, azaz egy példány illet meg. 
 
10.18. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a jelen Szerződésben 
idézett pontok tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. 

 
Felek a jelen Szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.  
 
 
 
Mellékletek: 

1.  sz. melléklet: Beszerzési Dokumentumok, úgy mint Eljárás Megindító felhívás, Műszaki leírás 
2.  sz. melléklet: Vállalkozó Ajánlata 
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 
Győr, 2021.…. …………………… 
 
 
 

 

 
  

Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint 

költségvetési támogatás nyújtásához 
 

 
A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány 
alapján): 
 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 
Magyarország): 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
neve: 

 

Cégjegyzés módja:  

Tényleges tulajdonosainak neve és 
személyigazolvány száma, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással 
vagy szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet neve, tulajdoni 
hányada, befolyása és szavazati jogának 
mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak természetes 
személyazonosító adatai, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

adóilletősége:  

ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 
Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 
(képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet 
megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § 
(1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
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egyezménye van, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 
Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis. 
 
Kelt: ________________________ 
 
………. 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás 
központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon 
(állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, 
vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható 
gazdálkodó szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak.” 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött 
külföldi társaság fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, 
illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), 
amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, 
valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi 
forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett 
(fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos 
adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az 
adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy 
negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az 
OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a 
kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; 
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az 
értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a 
pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, 
illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának 
engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, 
társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 
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c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági 
adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több 
társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 
százalékot; 
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig 
lezárult utolsó adóévet kell érteni; 
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő 
államban lévő telephelyére is; 
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi 
társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz 
százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már 
legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján 
legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik; 
h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett 
fennállásának kivételével - az adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről 
a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis. 
 


