EGYSZERŰ BESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA
SZERZŐDÉSTERVEZET
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban
konténerek
beszerzés”
tárgyú,
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény
rendelkezései alapján közbeszerzésnek nem minősülő,
a Ptk. 6:74 § szerinti versenyeztetési eljárás keretében

Az ellenjegyzés az Egyszerű Beszerzési Eljárás Dokumentációjának valamennyi oldalára kiterjed.
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(tervezet)
ELSŐ és MÁSODIK RÉSZ ESETÉN ÉRTELEMSZERŰEN ALKALMAZANDÓ

Szerződésszám a Vevőnél: (….-2021-XXXX).
Amely létrejött egyrészről a
SZEGEDI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely:
6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.
Adószám:
18457627-2-06
Nyilvántartási szám:
06-09-011601
Képviseli:
Szűcsné Kolonics Erika, ügyvezető
mint vevő, a továbbiakban: Vevő;
másrészről a
… (cégnév)
Székhely:
…
Adószám:
…
Közösségi adószám: …
Cégjegyzékszám:
…
Bankszámlaszám:
…
IBAN:
…
SWIFT:
…
Képviseli:
…
Mint eladó, a továbbiakban: Eladó;
Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon
az alábbi feltételek szerint:
I. Preambulum
Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett áruk beszerzése
vonatkozásában – a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt)
rendelkezései alapján közbeszerzésnek nem minősülő beszerzés keretében – ajánlatkérési
felhívást tett közé, illetve küldött meg 2022. …. napján.
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II. A Szerződés tárgya
1. Eladó kötelezi magát, hogy a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott
feltételekkel a Szerződés hatálya alatt Szerződés a 2. számú mellékletében részletesen
megjelölt típusú és mennyiségű konténerek (a továbbiakban: Termék vagy
Termékek) a Szerződés 2. számú melléklete szerint részletezett ellenszolgáltatás
ellenében a Vevő által megjelölt helyre szállítja(ák), azokat a Vevő birtokába adja(ák),
továbbá
a) közreműködik a Szerződés VII. pontja szerint a Termék beállításában, teljes körű
installációjában,
b) Termékre ott, ahol ez értelmezhető alkatrészellátást biztosít Vevő részére,
c) Termékre jótállást biztosít Vevő részére.
2. A Terméknek teljes körűen meg kell felelniük a Szerződésben és mellékleteiben foglalt
követelményeknek. Az Eladó(k) által szállítandó termékeknek meg kell felelniük a
forgalomba hozatalukra vonatkozó szabályoknak, előírásoknak. Eladó(k) ezen
feltételek betartására kötelezettséget vállal(nak).
3. A Terméknek újnak, máshol még nem használtnak kell lenniük, felújított elemek
beépítése nem megengedett.
4. Vevő köteles a Terméket kifogástalan teljesítés esetén a Szerződés szerint átvenni,
továbbá a Szerződés III.1. pontjában meghatározott díjat a Szerződés IV. pontban foglalt
feltételek szerint megfizetni.
III. A Szerződés ellenértéke
1. Vevő által Eladó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek ellenértékeként
fizetendő összeg nettó … Ft, azaz nettó … forint (a továbbiakban: Díj). (ajánlattevő
ajánlata szerint, részenként kell kitölteni)
2. A Díj – egyebek mellett – magában foglalja a Termék tulajdonjogának átruházását,
dokumentumokat és adatokat, a tárolást, csomagolást, a szállítmánybiztosítást, a
Magyarországra történő szállítást, az esetleges vámkezelést, fizetendő vámot és a
vámkezelés költségeit, a Magyarországon belüli szállítást, az esetleges ideiglenes
tárolást, a fel- és lerakodást, a teljeskörű szállítmánybiztosítást, a jótállást, valamint
minden más kiadást, amely Eladónál a Szerződés teljesítésével összefüggésben merül
fel.
3. A Díj tartalmaz minden, a Szerződés hatályba lépésnek napján esedékes adót, illetéket
és minden egyéb, az Eladó székhelye szerinti országban teljesítendő fizetési
kötelezettséget. A Magyarországon fizetendő ÁFA a Díjon felül, a hatályos
jogszabályok szerint fizetendő.
4. Eladó a Termékhez kapcsolódó, jótállás keretében ellátott tevékenység keretében nem
jogosult kiszállási díjat, anyagköltséget, munkadíjat, stb. felszámítani kötelezettségei
teljesítése esetén.
5. Eladó kijelenti, hogy meggyőződött a Díj megfelelő és elégséges voltáról, és hogy az
megfelelő fedezetet biztosít a Szerződés szerinti valamennyi kötelezettség teljesítésére.
A Díjnak fedezetet kell nyújtani a Szerződésben meghatározott feladatokkal
összefüggésben jelentkező járulékos költségekre is, így különösen, de nem
kizárólagosan a Termék elemeinek, illetve az árfolyam-ingadozás miatt Eladónál a
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Szerződés hatályba lépését követően jelentkező költségekre, esetleges veszteségekre.
Eladó a szerződéskötést követően nem érvényesíthet Vevővel szemben többlet
vételárat, többlet díjat – olyan többletbeszerzések, többletmunkák után, amelyek a
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek –, arra hivatkozva, hogy az ár, szerződésben
történt meghatározása során azok felmerülésével nem kalkulált.
6. A Szerződés hatálya alatt Eladó nem jogosult a Díj módosítására.
IV. Fizetési feltételek
1. Vevő kötelezi magát arra, hogy a Díjat a maradéktalan és hibátlan teljesítést, továbbá a
teljesítésigazolást követően kiállított, a jogszabályokban előírt tartalmi és formai
követelményeknek és a Szerződésnek megfelelő számla kézhezvételét követően 30
(harminc) naptári napon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1), (2) bekezdései szerint teljesíti az Eladó
bankszámlájára történő átutalással.
2. Eladó számlát a Vevő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy által a Szerződés
VIII. pontja szerint kiadott írásbeli teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult a
Vevő részére kiállítani.
3. A számlában elkülönítetten kell feltüntetni a Termék díját, valamint a Szerződés alapján
nyújtott egyes szolgáltatások díját.
4. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő előleget fizet és részszámla benyújtására lehetőséget
biztosít lehetőséget.
5. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Szerződésben rögzített ellenértéket kizárólag a
Szerződés szerinti jogosultnak teljesíti, és annak, mint követelésnek az
engedményezését ezennel kizárja.
6. A Felek rögzítik, hogy az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek Vevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7. A számlát tértivevényes ajánlott postai küldeményben vagy személyesen a Vevő
gazdasági főigazgató-helyettes részére kell eljuttatni. A számlán fel kell tüntetni jelen
Szerződés Vevő által megadott szerződésszámát (….-2022-XXXX).
8. Amennyiben a számla jogszabályi, illetve egyéb hiányossága (pl. szerződésszám),
hibája folytán nem könyvelhető vagy nem fogadható be, Vevő visszaküldi Eladónak a
számlát. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelően javított számla
kézhezvételétől számítódik.
9. Amennyiben Vevő a fizetéssel késedelembe esik, Eladó a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat és a behajtási költségátalányról
szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti behajtási költségátalány
felszámítására jogosult.
V. A teljesítés és a fizetés feltételei
V.1. teljesítés feltételei:
1. A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Eladó(k) által szolgáltatott termékek
teljeskörűen megfelelnek a műszaki leírásban, valamint az Eladó(k) ajánlatában
meghatározottaknak.
2. Szerződő Felek vállalják, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtesznek annak
érdekében, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket haladéktalanul, tevékenyen és
pontosan elvégezzék, illetve teljesítsék.
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3. Szerződő Felek kötelesek a lehető legnagyobb mértékben együttműködni annak
érdekében, hogy a Szerződés teljesítésében esetlegesen jelentkező nehézségeket és
problémákat kölcsönösen egyeztetve, a Szerződés céljának megvalósítása érdekében
megoldhassák.
4. Szerződő Felek kötelesek a másik Szerződő Fél által a Szerződés teljesítésével
összefüggésben indokoltan kért minden tájékoztatást észszerű határidőn belül megadni.
A határidőt a felkérésben rögzíteni kell.
5. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, Szerződő Felek nem végeznek, nem
hagynak bekövetkezni vagy nem engednek meg olyan cselekményeket, amelyek
bármely módon hátrányos hatással lehetnek a másik Szerződő Fél valamely jogára
nézve, vagy károsan befolyásolják a másik Szerződő Fél jó hírnevét vagy üzleti jóhírét.
Az Eladó kifejezetten nyilatkozik, miszerint tudomással bír arról, hogy Vevő a jelen
szerződést Európai Uniós forrásból (TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001) finanszírozza,
így erre a körülményre is tekintettel a teljesítés és az elszámolás során különös gonddal
jár el, továbbá a pályázatban előírtak megvalósulását elősegíti.
6. Szerződő Felek vállalják annak biztosítását, hogy a Szerződés szerinti
kötelezettségeiket megfelelő szintű végzettséggel és tapasztalattal rendelkező
kompetens személyek a kellő gondossággal, szakértelemmel és körültekintéssel látják
el.
7. Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket és jogaikat nem
gyakorolják a Szerződéssel bármiképpen összeegyeztethetetlen módon.
8. Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során valamennyi vonatkozó
jogszabályi előírásnak eleget tesznek. Eladó szavatolja, hogy a Termék megfelelnek az
irányadó a magyar és az európai uniós élet-, vagyon-, munka- és környezetvédelmi,
továbbá egészségügyi előírásoknak.
9. A Termék CE minősítéssel kell rendelkeznie és meg kell felelniük a vonatkozó európai
és magyar szabványoknak. Vevő erre vonatkozó igénye esetén Eladó köteles Vevő által
előírt formában és módon igazolni a Termék megfelelőségét.
10. A Szerződést Eladónak kell teljesítenie.
11. A Felek rögzítik, hogy az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti:
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel
12. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatos,
illetve a Szerződéssel kapcsolatban a másik félről szerzett valamennyi adatot, beleértve
a Szerződés létrejöttét és tartalmát, bizalmasan kezel és ilyen adatot harmadik
személlyel a Szerződő Fél az érintett másik Szerződő Fél előzetes írásbeli beleegyezése
nélkül nem közöl, nem tesz hozzáférhetővé, sem a jelen Szerződés hatályban léte alatt,
sem a jelen Szerződés megszűnése után, továbbá saját körben is csak a Szerződés
teljesítése érdekében használ fel. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának
megszűnése után is terheli Eladót és a Vevőt is.
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13. Eladó jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozó igénybevételét
megelőzően köteles azt bejelenteni Vevőnek. A jogosan igénybe vett alvállalkozókért
úgy felel(nek), mintha a munkát maga(uk) végezte(ék) volna el, míg alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén felelős(ek) minden olyan kárért is, amely anélkül nem
következett volna be.
V.2. fizetés feltételei:
1. A felek rögzítik, hogy a díj megfizetése részletekben történik. A Vevő előleget az
alábbiak szerint fizet, illetve fizetési biztosítékot nem kér, amelynek alapján az Eladó
előlegre és részszámlázásra jogosult az alábbiak szerint.
előlegszámla, értéke 50%. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírását
követő 15 napon belül az Eladó a nettó díj 50 %-a+ÁFA értékben előlegbekérőt állít ki,
amelyet a Vevő 30 napon belül banki átutalással egyenlít ki. Az Eladó a megfizetett
előlegről előlegszámlát állít ki és küld meg a Vevőnek
számla:
Eladó termékkörönként részteljesítésre jogosult. Eladó a számlát a részteljesítéshez
igazodóan teljesített termékkörönként jogosult kiállítani.
VI. Szállítás
1. Eladó köteles a Berendezéseket a DDP1 6726 Szeged, Közép kikötő sor 1.,
Magyarország (Incoterms 2010) fuvarparitással, a Szerződés hatályba lépésétől
számított …. héten (ajánlattevő ajánlata szerint töltendő ki, ajánlatkérő elvárása
legfeljebb 13 hét) belül (szállítási határidő) szerződésszerűen leszállítani és átadni
Vevőnek.
2. Eladó köteles gondoskodni a csomagok szállítmánybiztosításáról, amelynek a be- és a
kirakodás alatti károsodásokra is ki kell terjednie.
3. A vámügyintézést (amennyiben szükséges) Eladónak kell a saját költségén intéznie.
4. Eladó köteles a Termékeket olyan megfelelő csomagolással ellátni, amely
megakadályozza a szállításuk közben sérülések vagy elvesztések előfordulását. A
csomagolásnak megfelelő védelmet kell nyújtania durva kezeléssel, szélsőséges
hőmérsékletekkel és csapadékkal szemben. A csomagoknak nedvszívó anyagot kell
tartalmazniuk a belső kondenzáció megakadályozása céljából. A csomagolás módjának
biztosítani kell, hogy a csomag bármilyen jogosulatlan felbontása azonnal felismerhető
legyen.
5. A Termékeket termékkörönként egyszerre kell leszállítani.
6. A szállítás Vevővel előre egyeztetett időpontban történhet. Eladó köteles Vevőt a
kiszállítás pontos időpontjáról – legkésőbb a kiszállítás napját 5 (öt) munkanappal
megelőzően – faxon és e-mailben értesíteni az alábbi adatok feltüntetésével:
a) a Szerződés száma,
b) a kiszállítás dátuma és időpontja,
DDP – delivered duty paid/ vámfizetéssel leszállítva – Az eladó az importországban megnevezett rendeletetési
helyig szállítja az árut, viseli a kockázatokat, minden költséget, ide értve az import vámkezelés költségét is, amíg
a vevőnek az árut elvámolva át nem adja. Ez a klauzula jelenti az eladó számára a legnagyobb költség- és
kárveszély terhet.
1
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7.

8.

9.

10.

A késedelmes értesítésből vagy az értesítés elmaradásából adódó valamennyi kár Eladót
terheli.
A Terméket az alábbi dokumentumokkal együtt kell leszállítani:
a) angol, vagy magyar nyelvű üzembentartói és végfelhasználói kézikönyv, használati
utasítások, illetve leírás, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CDROM);
b) érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, CE
megfelelőség értékelési tanúsítvány amennyiben releváns);
c) jótállási dokumentáció, eszközismertetők;
d) tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv.
Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szállítással (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az esetleges átmeneti tárolás, berakodás, kirakodás, megfelelő minőségű
csomagolás, kicsomagolás, vámügyintézés stb.) kapcsolatos teljes felelősség és költség
Eladót terheli, a Díj mindezeket magában foglalja.
Vevő a beérkezéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül elvégzi a leszállított
Termékek szemrevételezéses és mennyiségi ellenőrzését, és az esetleges hibás
teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit, valamint igényeit írásban közli Eladóval.
Amennyiben a Termékek megfelelnek a Szerződésben előírt feltételeknek, Szerződő
Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A Termék tulajdonjoga és egyben a
kárveszély viselése az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Vevőre.
A termékátvétel feltétele a Termékre vonatkozó minőségi előírások megfelelősége.
Eladó(k) nem hivatkozhat(nak) arra, hogy Vevőnek a termék minőségi hibáját ismernie
kellett a mennyiségi átadás időpontjában és Vevő erről tudva azért vette át a Terméket,
mert azt a szerződésben kikötött teljesítés helyett megfelelőnek minősítette. Bármely
nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

VII. Teljesítésigazolás kiállítása
1. A Termék szerződésszerű leszállítását igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv Szerződő
Felek általi aláírását követően, a Termékeknek a Szerződés VII. pontja szerinti
beállítása után a Vevő teljesítésigazolást állít ki Eladó részére.
VIII. Kapcsolattartás (szerződés aláírásakor töltendő ki)
1. Eladó részéről a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy:
név:
…
telefon:
…
mobiltel.:
…
fax:
…
e-mail:
…
postai cím: …
2. Vevő részéről a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy:
név:
…
telefon:
…
mobiltel.:
…
fax:
…
e-mail:
…
postai cím: …
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3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelöltek személyében történt
változásról a másik felet előzetesen értesítik. A fent megjelöltek személyében
bekövetkezett változás a másik Szerződő Félhez szerződésszerűen megküldött
értesítéssel lép hatályba és nem igényli a Szerződés módosítását.
4. A kapcsolattartás nyelve a magyar.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás részére minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesítést írásban (írásban igazolt személyes kézbesítéssel, futárszolgálat útján,
tértivevényes ajánlott levélben, visszaigazolt e-mailben vagy visszaigazolt telefax útján)
kell megküldeni. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan
átvette.
6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a faxon, illetve e-mail útján megtett
nyilatkozatok abban az esetben tekintendőek a továbbítás napján kézhez vettnek és
hatályosnak, ha a továbbítás napja munkanap és a nyilatkozatok 16:00 (CET) óra előtt
– az eredményes adási jelentéssel, illetve a visszaigazolással bizonyítottan – elküldésre
kerültek a címzettnek. A munkanapokon kívül és a munkanapokon 16:00 (CET) óra
után továbbított, eredményes adási jelentéssel igazolt fax és automatikusan
visszaigazolt e-mail üzenetek a továbbításukat követő munkanapon 08:00 (CET) órakor
tekintendőek a címzett részére kézbesítettnek. Vita esetén a feladónak kell a feladás
időpontját megfelelően igazolni.
7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt 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 a feladóhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon kell kézbesítettnek
tekinteni.
8. Vevő jogosult Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal Eladó kapcsolattartójának a
visszahívását, illetve másik kapcsolattartó kijelölését igényelni, ha az – Vevő írásban
indokolt véleménye szerint – nem alkalmas a feladata ellátására, vagy feladatát nem
kellő körültekintéssel, gondossággal látja el.
9. Szerződő Felek kötelesek egymást bármely a cégadataikban bekövetkező lényeges
változásról – mint például cím, telefonszám, faxszám, kapcsolattartó személy – a lehető
leghamarabb értesíteni.
IX. Akadályközlés és vis maior
1. Szerződő Felek vállalják, hogy haladéktalanul értesítik egymást bármely gátló
körülményről, akadályról vagy olyan körülményről, amely a Szerződés bármiféle
módosítását eredményezheti vagy indokolhatja.
2. Eladó köteles a lehető leghamarabb értesíteni Vevőt, ha a szerződésszerű teljesítést
megakadályozó, gátló vagy veszélyeztető, illetve olyan körülmény merül fel, ami a
Szerződésben meghatározottól eltérő műszaki megoldást eredményezhet, abban az
esetben is, ha ezen körülményt a Vevőnek Eladó értesítése nélkül is ismernie kellett.
Eladó az értesítésben köteles pontosan rögzíteni az említett körülményeket, az azokat
előidéző okokat, valamint – amennyiben lehetséges – javaslatot tenni a szükséges
intézkedésekre.
3. Vis maior: mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a
teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan
Magyarországon vagy a teljesítéssel kapcsolatban álló más országokban bekövetkező
rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső
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körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését
akadályozza vagy korlátozza, így különösen, de nem kizárólagosan: háború,
ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, járvány, továbbá sztrájk, zendülés,
tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Szállító alkalmazottaira terjed ki.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy vis maior kategóriának tekintik a vírus okozta
járványhelyzetet, pandémiát, továbbá az ezzel kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet
általi korlátozásokat.
4. 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.
Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.
5. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja –
hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt
esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.
6. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből
eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az észszerűen
elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél
jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel
megszüntetni.
X. Kötbér
1. Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős nem a
Szerződésben meghatározott valamely határidőben teljesít, úgy Eladó késedelmi kötbér
fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett termékre
vonatkozó, a Szerződés III.2. pontjában meghatározott nettó Díj 0,5%-a a késedelem
minden napjára számítva. A késedelmi kötbér maximuma a késedelemmel érintett
termékre vonatkozó, a Szerződés III.2. pontjában meghatározott nettó Díj 12%-a. A
késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, vagy ha a késedelmi
kötbér eléri a maximális összegét.
2. Hibás teljesítési kötbér: Az átadott Termék/Termékek hibásnak minősülnek, ha nem
rendelkeznek az előírt meghatározott műszaki paraméterekkel vagy nem alkalmasak
rendeltetésszerű használatra. Amennyiben az Eladó nem a dokumentációban
meghatározott paramétereknek megfelelő terméket szállítja le, vagy azok a
rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, ebben az esetben Vevő az átvételkor, illetve
az azt követő 2 munkanapon belül írásban értesítést küld Eladó részére. Eladó az átadásátvétel során megállapított hibát vagy hiányosságot 2 munkanapon belül köteles
kijavítani, vagy az Eladó a hibásan teljesített terméket 2 munkanapon belül köteles
kicserélni. Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vevő, ha Eladó az átadás-átvétel során
megállapított hibát vagy hiányosságot 2 munkanapon belül nem javítja ki/cseréli ki. A
hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 0,5%a hiba kijavításáig/a hibás termék
kicseréléséig. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 12%. A hibás teljesítési
kötbér alapja: a hibás teljesítéssel érintett termékeknek a Szerződés III.2. pontjában
meghatározott nettó egységárának és számának szorzata.
3. Meghiúsulási köbér: Amennyiben a teljesítés olyan okból meghiúsul, amelyért Eladó
felelős, az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amely kötbért Szerződő Felek
a Szerződés III.1. pontjában meghatározott, a meghiúsulással érintett termékre
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vonatkozó nettó Díj 20%-ában állapítanak meg. Szerződő Felek a Szerződés
teljesítését meghiúsultnak tekintik, különösen, de nem kizárólagosan, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy
b) a teljesítés Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül, vagy
c) Eladó késedelme miatt Vevő póthatáridőt tűzött, és Eladó a póthatáridőn belül sem
teljesített, és ezért Vevő a Szerződéstől elállt, vagy
d) Eladó súlyos szerződésszegése miatt Vevő a Szerződéstől eláll.
4. Vevő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. Vevő jogosult érvényesíteni
a kötbért meghaladó kárát. Vevő a kötbért, és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét,
mint lejárt pénzkövetelést, jogosult beszámítással érvényesíteni Eladó számlájával
szemben. Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha a kötbért Vevő érvényesíti, Eladó
köteles kötbérfizetési kötelezettségének – a vonatkozó értesítéstől számított – 8 (nyolc)
naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni.
5. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
XI. Jótállás
1. Eladó kijelenti, hogy a Termék és Szerződés alapján Vevő részére átadandó
dokumentumok pontosak, magas szakmai színvonalúak, teljesek és megfelelnek a
Szerződésben és mellékleteiben foglalt követelményeknek. Eladó kijelenti és
szavatolja, hogy szerződéses kötelezettségeit a Szerződés céljának ismeretében, a
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően
teljesíti. Eladó szavatol azért, hogy a Termékek mentesek a tervezési, gyártási vagy
anyaghibától, továbbá teljesítik a Szerződés 1. számú Mellékletében foglalt elvárásokat.
2. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés általa történő teljesítése, illetve a Termék
Vevő általi használata nem sérti harmadik fél jogait. Eladó kifejezetten kijelenti és
szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga vagy követelése a Szerződés
tárgyával összefüggésben, amely bármely módon gátolná, akadályozná vagy késleltetné
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. Eladó közvetlen helytállásra köteles minden
olyan költség, veszteség, kiadás, igény, illetve teher vonatkozásában, amelyeket a
Szerződéssel összefüggésben okozott károk, illetve nem vagyoni sérelmek miatt
harmadik személyek kívánnak Vevővel szemben érvényesíteni.
3. A Vevő a Ptk. 6:171. §-ával összhangban jótállási kötelezettséget ír elő az Eladó
számára az ajánlatkérési felhívás 9.3. pontban foglaltak szerint. Ez alapján az Eladó a
Ptk. 6:171. §-ával összhangban egy év (12 hónap) jótállást vállal a Termékre. A jótállás
a teljesítésigazolás aláírásának napján kezdődik, és 12 hónap elteltével jár le (a
továbbiakban: Jótállási Időszak).
4. Amennyiben a Jótállási Időszak alatt Vevő bármilyen hibát észlel, erről a hiba
felfedezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles értesíteni
Eladót. Vevőnek a Jótállási Időszakot követő 30 (harminc) naptári napig áll jogában
bejelenteni a Jótállási Időszakban előállt hibákat. Vevő a jótállás keretében a törvényes
kellékszavatossági jogokkal azonos tartalmú jótállási igényeket érvényesíthet. A
jótállásra a Ptk. 6:159. § (2), (3) és (4) bekezdését, továbbá a Ptk. 6:160. §-át
megfelelően alkalmazni kell.
5. Amennyiben a javítás vagy kicserélés időtartama a hiba jelzésétől számított 30
(harminc) naptári napot előre láthatóan meghaladja (ide nem értve a szállítás
időtartamát), Eladó köteles Vevő részére saját költségén helyettesítő Berendezést, vagy
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6.

7.

8.

9.
10.

alkatrészt biztosítani a hibás részek kijavításához vagy kicseréléséhez szükséges
időtartamra.
Ha Eladó a bejelentéstől számított 10 (tíz) napon belül nem kezdi meg a bejelentett hiba
kijavítását, Vevő jogosult a hibák kijavítása érdekében a szükséges intézkedéseket –
Eladó írásbeli értesítése mellett – Eladó kockázatára és költségére megtenni anélkül,
hogy ezzel bármilyen, a Szerződésből eredő és Eladóval szemben érvényesíthető jogát
veszélyeztetné.
Konstrukciós-, típus-, illetve sorozathiba esetén Eladó a jótállás keretében köteles
kijavítani, módosítani vagy kicserélni a hibával érintett anyagokat, szerkezeteket,
egységeket, tartozékokat és alkatrészeket, beleértve azokat is, amelyek még nem
hibásodtak meg, de azonos típusú vagy konstrukciójú termékeknél meghibásodási
veszélyük, illetve hajlamuk bizonyossá vált.
Amennyiben a Jótállási Időszakban a Termék, vagy azok bármely része nem
üzemeltethető a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott módon a jótállási
kötelezettség alá tartozó okok miatt, a Jótállási Időszakot meg kell hosszabbítani az
üzemeltetésben bekövetkezett szünet időtartamával.
Eladó által a jótállás keretében kijavított vagy kicserélt Termékre, illetve a hibásnak
bizonyult Termék kicserélt vagy kijavított részeire a vonatkozó Jótállási Időszak újra
kezdődik.
Eladó a jótállás körébe tartozó valamennyi kötelezettségét díjmentesen köteles
teljesíteni (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Termék megvizsgálását,
kijavítását, kicserélését, illetve a szükség szerinti szállítását).

XII. A Szerződés hatálya
1. A Szerződés Szerződő Felek általi cégszerű aláírása napján lép hatályba, és határozott
ideig a Termék leszállítása napjáig, illetve a jótállás tekintetében a jótállási időszak
végéig marad hatályban. (Jelen Szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva
(például jótállási/szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló
kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlnak). Eltérő helyen és időben történő
aláírás, pl. a szerződés postai úton való megküldése esetén a szerződés az azt utolsóként
aláíró fél aláírása napján lép hatályba.
2. Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Szerződő
Felek egyike sem felelős, a Szerződés megszűnik. Ilyen esetben Eladó köteles
haladéktalanul értesíteni Vevőt, és felelősséggel tartozik a késedelmes értesítésből,
illetve az értesítés elmaradásából fakadó károkért.
3. Eladó súlyos szerződésszegése esetén Vevő jogosult Eladónak küldött írásos, ajánlott,
tértivevényes küldemény formájában Szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy a
Szerződést azonnal vagy választása szerint felmondási idő alkalmazásával felmondani,
azt követően, hogy Eladó a szerződésszegés részleteit tartalmazó, (amennyiben az
orvosolható) az orvoslásra írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően (az
értesítésben meghatározott határidőig) nem orvosolja a szerződésszegést. Szerződő
Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi
eseteket:
a.
Eladó elmulasztja bármely szerződéses kötelességének teljesítését Vevő által
biztosított meghosszabbított ésszerű határidőn (póthatáridőn) belül; vagy
b.
Eladó késedelme a 60 (hatvan) napot meghaladja; vagy
c.
az Eladó egyéb súlyos és/vagy lényeges szerződésszegést követ el.
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Amennyiben Vevő jelen pont alapján eláll a Szerződéstől, vagy azt felmondja
meghiúsulási kötbért követelhet Eladótól.
4. Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban
foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
d.
feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
e.
Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg
a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak.
5. Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a Szerződést felmondani, vagy – a
Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy Eladó tekintetében a Beszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a Beszerzési Eljárásból.
6. Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a)
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
XIII. A Szerződés módosítása
A Szerződés kizárólag írásban, Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható.
XIV. Irányadó jog
1. Szerződés minden részét Magyarország jogszabályainak megfelelően kell értelmezni.
A Szerződés minden részére Magyarország jogszabályai az irányadóak, a nemzetközi
magánjogi szabályok kizárásával.
2. A Szerződés tekintetében nem alkalmazható az Egyesült Nemzeteknek az áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (UN CISG).
XV. A jogviták rendezése
1. A Szerződésből vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő bármely vita vagy igény
esetén Szerződő Felek elsősorban tárgyalások útján kötelesek megkísérelni a helyzet
megoldását.
2. Ha Vevő és Eladó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc)
naptári napon belül nem tudja békés úton rendezni vitáját, amely a Szerződés alapján
vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végső rendezését a hatályos jogszabályok
szerint illetékességgel és az ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság elé utalják.
XVI. Záró rendelkezések
1. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét
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nem érinti, kivéve, ha a Felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.
2. Amennyiben Szerződő Felek valamelyike nem él a Szerződésben biztosított valamely
jogával, az nem jelenti a jog gyakorlásáról való lemondást, sem azt, hogy a joggal egy
vagy több későbbi időpontban nem élhet.
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés alkalmazása során munkanapnak azon napok
minősülnek, amelyek mindkét Szerződő Fél székhelye szerinti országban egyaránt
munkanapnak minősülnek.
4. Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás tényére tekintettel a jogszabályokban
felhatalmazott hatóságok a Szerződés keretében munkát ellenőrizzék. A Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítése a jelen pontban foglaltak miatti részleges vagy teljes
meghiúsulása, késedelme Eladónak felróható oknak minősül, az ebből eredő károkat
Eladó viseli.
5. Az alábbi mellékletek a Szerződés részét képezik és azzal egységben értelmezendőek
és kezelendőek.
1. számú melléklet: az egyszerű beszerzési eljárás dokumentumai
2. számú melléklet: Eladó Ajánlata
3. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
A Szerződés és a mellékletei közötti bármely eltérés esetén a Szerződés törzsszövege
az irányadó.
6. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében (a jelen
szerződésben idézett pontok tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezéseit), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
7. A Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződő fél képviseletére és a jelen
szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek azzal, hogy az ezzel
összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel
tartoznak a másik fél felé.
8. Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti bíróságon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellene más
által indított vagy saját kérelmére indult csőd-, jogerősen elrendelt felszámolási,
végrehajtási eljárás, illetve jelen szerződés teljesítését veszélyeztető peres vagy
nemperes eljárás jelen szerződés aláírásakor folyamatban nincsen, a jelen szerződés
megkötése másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Eladó vállalja, hogy fentiekben megjelölt jogi helyzet bármilyen változását Vevővel
haladéktalanul közli.
9. Eladó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm.rendelet 50. § (1a) pontja alapján a szerződés aláírásával nyilatkozik,
hogy átlátható szervezetnek minősül és ehhez kapcsolódóan a Szerződés 3. sz.
melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy
ennek változása esetén arról haladéktalanul köteles az Eladót, mint költségvetési szervet
tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
visszterhes szerződést Eladó felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem
került sor – a szerződéstől eláll. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b pontja határozza meg.
10. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő
más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
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11. Eladó ezúton is megerősíti minden az egyszerű beszerzési eljárás során tett
nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen
szerződés között ellentmondás nem áll fenn.
12. Jelen Szerződés magyar nyelven, egymással mindenben szó szerint megegyező 3
(három) eredeti példányban készült, amelyből Eladó 1 (egy), Vevő 2 (kettő) eredeti
példányt kap.
13. Szerződő Felek a Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Szeged,2022. ……………….

Szeged,2022. ……………………….

Aláírás
Vevő részéről

Aláírás
Eladó részéről
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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
1.) 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):
2.) 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 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.
3.) 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

16

engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap,
társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
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.
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