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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
szemészeti műlencse szállítására konszignációs raktár rendszerén keresztül
………………….(rész száma, elnevezése)
Amely létrejött egyfelől
Kanizsai Dorottya Kórház
székhely: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
bankszámlaszám: 10049006-00324412-00000000
adószám: 15433750-2-20
képviseletében: Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
mint Megrendelő (továbbiakban: megrendelő),
másfelől
név:
székhely:
bankszámlaszám:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviseletében:
mint Szállító (továbbiakban: szállító) között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
A szerződés tárgya:
1. Szállító jelen szerződés aláírásával ………………………… típusú (rész számának és
nevének megjelölésével) szemészeti műlencse termékek Megrendelő konszignációs
raktárába való szállítására vállal kötelezettséget, nettó……………. HUF/db + ÁFA =
………………….bruttó Ft/db áron, mindösszesen …………..db/év (részszámának és
elnevezésének megfelelően kitöltve)mennyiség erejéig. Szállító kötelessége továbbá a
konszignációs raktár – Megrendelő igénye szerinti - folyamatos feltöltése.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
konszignációs raktárba szállított árut átveszi, valamint a konszignációs raktárból
kivételezett (felhasznált) áru ellenértékét megfizeti.
Ellenszolgáltatás tartalma:
2. Az árak a teljesítés helyére történő leszállítás és fuvareszközről történő lerakás és a
konszignációs raktárba történő bekészletezés költségeit is magukban foglalják. Ennek
megfelelően az árak a szállító által a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi
szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően a szállító semmilyen
jogcímen nem jogosult a megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
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3. A Szállító által megajánlott árak a szerződés tartama alatt kötöttnek tekintendők (fix
árak).
Konszignációs raktár eljárásrendje:
4. Szállító jelen szerződés aláírásától számított két munkanapon belül köteles létrehozni
Megrendelőnél a konszignációs raktárat, és a kezdő árukészlettel feltölteni.
A kezdő árukészlet: jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott mindegyik
tételből – Megrendelő igénye szerint - legalább húsz-húsz darab mennyiség (4. rész
esetében: min. öt darab mennyiség).
5. A konszignációs raktáron lévő áru Szállító tulajdonát képezi. Megrendelő a
konszignációs raktárba beszállított árut zárt, fedett, elkülönített helyen tárolja, őrzését
biztosítja. Az áru rongálódásáért, elvesztéséért Megrendelő anyagi felelősséggel
tartozik.
6. A kárveszély a Szállítóról a Megrendelőre az áru konszignációs raktárba való
szabályszerű betárolásával száll át.
7. Szállító havonta legalább egy alkalommal jogosult a konszignációs raktárkészletet
ellenőrizni (leltár), amelynek időpontjáról írásban értesíti Megrendelőt.
8. Szállító köteles a folyamatos – Megrendelő igénye szerinti – szállításra.
9. Megrendelő az általa kezelt konszignációs raktárból igénye szerint bármikor
kivételezheti
és felhasználhatja a szükséges árut. Az áru tulajdonjoga az áru
kivételezésekor száll át
Megrendelőre. Megrendelő a raktárkészletről és a
kivételezésekről folyamatos nyilvántartást vezet.
10. Az árukészlet visszatöltése Megrendelő egyedi igénye szerint történik.
11. A konszignációs raktár feltöltése, ellenőrzése munkanapokon, Megrendelővel történő
előzetes egyeztetést követően munkaidőben 07,15 és 15,30 óra között történhet, ettől
eltérő időpontban Megrendelő előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.
12. Megrendelő a konszignációs raktárkészletet orvos-szakmai szükséglete szerint
használhatja fel.
Fizetési mód, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
13. A Megrendelő által küldött – aktuális fogyás szerinti – jelen szerződés 10. pontjában
meghatározott nyilvántartás képezi az elszámolás és a számlázás alapját. A
nyilvántartás megküldése a számlázás ütemezésére tekintettel történik.
14. Számlázás ütemezése: Szállító a Megrendelő által küldött nyilvántartás alapján
havonta egy alkalommal jogosult számla kiállítására, az egyes számlák között
legalább 28 napos időközzel, minden hónap 30. napjáig.
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15. A megrendelő az általa felhasznált (a konszignációs raktárból kivételezett) áru
ellenértékét a szállító által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 60
napos fizetési határidő betartása mellett, a szállító számlájára történő átutalással fizeti
meg. A fizetési határidő megállapítása az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §-ra
tekintettel történt.
16. Amennyiben Szállító a jelen szerződés mellékleteként csatolt Kbt. 138. § (3)
nyilatkozata szerint a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a szállítói díj
kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak
megfelelően történik.
Amennyiben Szállító a jelen szerződés nyilatkozata szerint a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - Megrendelő a következő szabályok
szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy
a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb
hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az
ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. §
(3) bekezdése szerint visszatartja.
A szállítási díjat - Megrendelő választása alapján - a kötbér összegével csökkenteni kell.
Megrendelő Szállító számláját, csak a teljesítésigazolással együtt fogadja be.
Teljesítésigazolás kiadására jogosult:
Név:
Cím:
Telefon/fax:
e-mail:
Megrendelő a szállítói díj kifizetése során alkalmazza az Art 36/A §-ban foglalt
követelményeket.
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17. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről,
amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.
18. Késedelmes teljesítés:
Ha a Szállító nem teljesít a szerződésben előírt határidőben, Megrendelő a Ptk. 6:186
§ értelmében jogosult késedelmi kötbér felszámítására a 21. pontban foglaltak szerint.
19. Amennyiben a Szállító tudomására jut, hogy nem fog tudni teljesíteni a szerződésben
előírt határidőben, haladéktalanul köteles ennek tényéről írásban értesíteni a
Megrendelőt. Az értesítésben a Szállító köteles megjelölni, hogy legkorábban mely
időpontban képes a teljesítésre, illetve köteles megjelölni a késedelem indokát.
20. A Szállító késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a teljesítésre legfeljebb
határidőt tűzhet, amelynek megállapításánál figyelembe veszi az eset összes
körülményét, különös tekintettel a teljesítési érdekre, és a Szállító lehetőségeire.
21. A szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem
teljesítése esetén a késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses
árára vetítve a késedelem minden naptári napja után 1 % azaz egy százalék, legfeljebb
azonban az érintett árunak az egyedi megrendelésen szereplő nettó ellenértékével
megegyező mértékű kötbért köteles a megrendelőnek fizetni. Késedelmi kötbér
esedékessé válik:
- Szállító általi tényleges teljesítés
- A kötbér eléri a legmagasabb mértékét
- A késedelembe esést követőn a szerződés teljesítése meghiúsul.
22. A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a
szerződést írásban felmondani.
23. A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért szállító felelős,
Megrendelő a szerződésben szereplő teljes nettó szerződéses ár 20 %-át, azaz húsz százalékát
érvényesíti Szállító felé meghiúsulási kötbérként. A teljesítés meghiúsulásának kell tekinteni:
- a Szállító véglegesen megtagadja a szerződés teljesítését,
- a szerződés teljesítése olyan okból amelyért Szállító felelős
lehetetlenül,
- a Megrendelő a Szállító szerződésszegése következtében eláll a
szerződéstől, vagy felmondja a szerződést
A meghiúsulási kötbér
bekövetkezésekor.

esedékessé

válik

a

meghiúsulást

eredményező

esemény

23. Megrendelő jogosult a kötbér összegét a késedelmes szállításról, vagy az addig
felmerült szállításokról benyújtott számla szerinti ellenértékbe beszámítani. A kötbér
megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegésből, vagy a
szerződés meghiúsulásából adódó kötbért meghaladó kárát érvényesítse.
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24. Sürgős esetben Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szállító által le nem
szállított árut mástól szerezze be. Az ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit
Megrendelő jogosult a Szállítóra hárítani.
25. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése 2 (két) hetet
meghaladó késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ebben az esetben Felek a felmerült kárukat maguk viselik.
26. Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választása
szerint a késedelem vagy a szolgáltatás lehetetlenné válásának jogkövetkezményeit
jogosult alkalmazni.
Szállítási feltételek és határidők:
27. Szállító az írásban érkezett (postai úton, telefax vagy e-mail) egyedi megrendelések
alapján szállítja le a megrendelt árut. Szállító köteles a Megrendelőtől írásbeli
megrendeléseket írásban haladéktalanul, de legkésőbb az írásban elküldött
megrendelés
kézhezvételét követő 24 órán belül visszaigazolni. Visszaigazolás
hiányában, vagy nem
határidőben beérkezett visszaigazolás esetén Megrendelő
jogosult a kért árut harmadik
személytől beszerezni. Az ezzel kapcsolatban
felmerült többletköltséget Megrendelő
Szállítóra hárítja.
28. A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Szemészeti Műtő
29. Az eseti megrendelések általánosan elfogadott rendje:
Megrendelő írásban, a tervezett szállítás előtti munkanapon legkésőbb 14,00 Óráig adja fel a
megrendelést szállítónak.
Szállító a megrendelt árukat az eseti megrendelésben szállítási határidőként megadott napon –
munkanapokon 07,15 Órától – 15,00 óráig költségmentesen leszállítja (beleértve a le és
felrakodásban történő szállítói (fuvarozói) közreműködést is).
Az eseti megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt áru pontos nevét, kiszerelését,
mennyiségét valamint a szállítási határidőt. Szállítási határidő feltüntetésének hiányában az
eseti megrendelést öt munkanapon belül kell teljesíteni.
Megrendelő részéről kapcsolattartó:
név:
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Telefon:
e-mail:
Szállító részéről kapcsolattartó:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
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30. Az áruk leszállításakor a megrendelő képviselője az árut mennyiségileg átveszi. Az
átvétel a csomagolási egység darabszámának a megszámlálásával történik. Az áru
mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a megrendelő a
reklamációs nyomtatványon feljegyzi. A reklamációs nyomtatványon kerül
feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás
és/vagy minőségi kifogás is. Gyűjtőcsomagolásban történő szállítás esetén a
mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt a Megrendelőnek az átvételtől számított 3
munkanapon belül van lehetősége kifogással élni.
31. Megrendelő az áru átvételekor az áruban észlelt bármely minőségbeli illetve
mennyiségbeli hibáról (hiányosságról) vita esetén köteles jegyzőkönyvet felvenni. A
jegyzőkönyvet a Megrendelő képviselője, a Szállító, vagy képviselője, továbbá két
tanú írja alá. A jegyzőkönyv legalább két, egymással megegyező eredeti példányban
készül, amelyből egy példány a Szállítót illeti meg.
32. Az esetenként megrendelt áru mennyiségétől eltérni nem lehet.
33. Az áru leszállítását követően az áru felhasználásakor észlelt minőségi hibát a
megrendelő haladéktalanul köteles írásban jelezni a szállítónak. A minőségi kifogás
megalapozottsága tekintetében a felek egyeztetni kötelesek. Az egyeztetésről
jegyzőkönyv készül. A kifogásolt termékről mintavétel révén az illetékes
minőségellenőrző szerv által készített szakvélemény lesz az irányadó.
34. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás
megalapozottsága esetén a szállítót, alaptalansága esetén a megrendelőt terhelik.
35. Minőségi kifogás esetén a vizsgálat eredményétől függetlenül a Szállító köteles
azonnal pótolni a minőségileg kifogásolt terméket, amelynek kifizetése csak akkor
történhet meg, ha a minőségileg kifogásolt termékről bebizonyosodik, hogy a termék a
jogszabályi előírásoknak, és a szerződésben foglalt követelményeknek megfelelt.
Csomagolás:
36. Szállító a leszállítandó árut jellegének megfelelő gyári, bontatlan csomagolásban
szállítja le. A csomagoláson a szavatossági lejáratot, jól láthatóan meg kell jelölni.
Ennek hiányában Megrendelő az áru átvételét megtagadhatja. A Megrendelő az áru
átvételét megtagadhatja, ha a leszállított termék nem felel meg a 38-39. pontban
meghatározott szavatossági követelményeknek. Az átvétel megtagadása esetén
Megrendelő a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit alkalmazhatja Szállítóval
szemben. A csomagolásnak – a leszállítandó áru jellegét figyelembe véve –
biztosítania kell az áru minőségi megóvását.
37. Szállító jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az áru szállítása,
csomagolása során a vonatkozó szabályokat betartja.
Szavatosság igények:
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A Szállító hibás teljesítése esetén a Megrendelő jogosult szavatossági igényt érvényesíteni a
Szállítóval szemben. Megrendelő hibás teljesítés esetén jogosult a Szállító költségére az áru
24 órán belüli kicserélését érvényesíteni.
38. A szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk felhasználhatóságára a
vonatkozó előírások szerint szavatosságot vállal.
39. A szállító az árukat minden áru (bármely termék) esetén a felhasználás várható
időpontját figyelembe véve oly módon tartozik leszállítani, hogy a szállítás a
felhasználhatósági idő első harmadára essen.
Engedélyek:
40. Szállító a jelen szerződés alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelő, a forgalomba
hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező árut szállíthat le.
41. Amennyiben bármely áru tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, az áru
forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik vagy megszüntetik, a Szállító köteles e
körülményekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben a felek a kiesett
árucikk mással történő pótlásáról esetenként állapodnak meg.
Szerződés hatálya:
42. Jelen szerződést a felek aláírásától számított 12 hónapig terjedő határozott időre kötik.
A határozott idő lejártát követően a szerződés a felek között minden további
intézkedés nélkül megszűnik, azzal, hogy a konszignációs raktárban lévő – a
szerződés megszűnésekor Szállító tulajdonát képező – termékeket Megrendelő köteles
– a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áron – megvásárolni.
43. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos, vagy ismétlődő megszegése esetén
a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő súlyos szerződésszegésnek
tekinti, ha az egyedi megrendelés alá eső áru bármely eleme vonatkozásában
Megrendelő részéről Szállító irányában mennyiségi vagy minőségi kifogás merült fel.
44. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről,
amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.
Egyéb feltételek:
45. A jelen szerződés és annak mellékletei – a szerződésben foglalt kivételekkel – csak a
szerződő felek közös megegyezésével, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartásával,
írásos formában módosíthatók.
46. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában ( e-mail, telefaxon ) kell történnie. Ezen értesítések hatálya – ha a felek
másban nem állapodtak meg - a címzett általi vételkor, illetve neki történő
kézbesítéskor áll be.
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Jogviták:
47. A felek közötti jogviszony tartalmát elsősorban jelen szerződésben foglaltak
határozzák meg. Amennyiben a felek közötti vitás kérdésekre a szerződés nem
tartalmaz rendelkezést, úgy elsősorban az értelmezés szempontjából –sorrendben – az
alábbi dokumentumok az irányadók: ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció,
valamennyi kiegészítés, ajánlat. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek
megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 15 napon belül nem vezet
eredményre, a szerződő felek a vita elbírálására kikötik a Nagykanizsai Járásbíróság
illetékességét.
Záró rendelkezések:
48. A nyertes ajánlattevő
a) 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 a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
49. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
50. 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) a nyertes ajánlattevőben 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) a nyertes ajánlattevő 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.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megbízó a következő bontó feltételt köti ki: Megbízó a
szerződéses kötelezettséget kizárólag a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:116. § (2) bekezdése
szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállalja, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára
vonatkozóan a közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre, a közös közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
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Erre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára
vonatkozóan a közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre, a közös közbeszerzés rendszerébe történő belépés lehetőségének napjával jelen
szerződés hatályát veszti.
A Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
A jelen szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződés 4 (négy) eredeti, egymással megegyező példányban készült.

Nagykanizsa, 2017. ………………….. „…..”

Kanizsai Dorottya Kórház
megrendelő
képv.:
Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató

Szállító
képv.:
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Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév)
(székhely:……………………..;
cégjegyzékszám:………………………..;
adószám:………………………..;
a továbbiakban:
Társaság)
képviselőjeként
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban a
Kanizsai Dorottya Kórház mint ajánlatkérő által „Szállítási szerződés szemészeti
műlencse szállítására konszignációs raktár rendszerén keresztül„ tárgyú közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy gazdasági társaságunk mint Vállalkozó és Kanizsai Dorottya
Kórház mint Megrendelő között létrejött szállítási szerződés alapján cégünk az alábbi
alvállalkozókat
kívánja
bevonni
a
teljesítésbe:
1. Alvállalkozó1
Alvállalkozó megnevezése
Alvállalkozó székhelye
Alvállalkozó adószáma
A teljesítés azon része,
amelyben alvállalkozó
bevonásra kerül
Az alvállalkozó teljesítésének
aránya a vállalkozási szerződés
teljes értékéhez viszonyítottan
A Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megjelölt alvállalkozó/k nem
állnak a kizáró okok hatálya alatt.
Kelt.,………………………………

………………………………………..
(cégszerű aláírás)

1

A táblázat alvállalkozónként bővíthető – szerződés megkötésének időpontjában tett bejelentés alapján
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NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak
való megfelelésről
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti
belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek:
Alulírott,….…………………………………………………………………………(név) mint
a
.……..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...(cégnév)
……………………………………………………………………………………(székhely)…
…………………………………(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó]
a) költségvetési szerv,
b) köztestület,
c) helyi önkormányzat,
d) nemzetiségi önkormányzat,
e) társulás,
f) egyházi jogi személy,
g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/……………………… [önkormányzat
megnevezése]
h) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
i) külföldi helyhatóság,
j) külföldi állami szerv,
k) külföldi helyhatósági szerv,
l) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz
……………………………………………………………………[az
állam
megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek:
1. Alulírott .................................................... (név)......................................, mint a
..................................................................... (cégnév) ............................ (adószám)
törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek, azaz a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
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Az általam képviselt szevezet olyan belföldi / külföldi2 jogi személy / jogi személyiséggel
nem rendelekző3 gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
1.1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
1.2. az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában / olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van4, és ez az ország:
..............................................5, és
1.3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, és
1.4. az általam képviselt 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 1.1., 1.2. és 1.3. alpont
szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosai a következő természetes személy(ek)6
Tulajdoni
hányada

Tényleges tulajdonos

Befolyás
szavazati
mértéke

és
jog

Neve:
..............................................................................
Születési
neve:
2

A megfelelő válasz aláhúzandó
A megfelelő válasz aláhúzandó
4
A megfelelő válasz aláhúzandó
5
Az ország megnevezése. Amennyiben az érintett szervezet székhelye Magyarországon van, "az Európai Unió
tagállamában" szövegrészt kell aláhúzni, az ország megnevezésénél pedig Magyarországot kell megjelölni.
6
r) tényleges tulajdonos
ra)16 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon
- közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb)17 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
3
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...............................................................
Anyja
neve:
....................................................................
Születési
helye:
..............................................................
Születési
ideje:
...............................................................
Neve:
..............................................................................
Születési
neve:
...............................................................
Anyja
neve:
....................................................................
Születési
helye:
..............................................................
Születési
ideje:
...............................................................
Neve:
..............................................................................
Születési
neve:
...............................................................
Anyja
neve:
....................................................................
Születési
helye:
..............................................................
Születési
ideje:
...............................................................
Neve:
..............................................................................
Születési
neve:
...............................................................
Anyja
neve:
....................................................................
Születési
helye:
..............................................................
Születési
ideje:
...............................................................
3. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról78
7

Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az Ön által képviselt, az 1. pontban megnevezett
gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű. A magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet nem
külföldi ellenőrzött társaság
8
Ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerint: 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,
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Amennyiben az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, és
üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában,
az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt
adóévben az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes
bevételének, az alábbiak szerint:

Utolsó
adóév

lezárt

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban
termelő,
feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből
származó
bevételének aránya az összes
bevételéhez képest

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással, szavazati joggal bíró, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
4.1. Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkezik az alábbi jogi személy /
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet:
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, hogy50
a)51 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;
c)52 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)53 e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az
adózó köteles bizonyítani;
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Tulajdoni
Befolyás és
részesedés
szavazati jog Adóilletősége
mértéke %mértéke
ban

Neve:
...........................................................
Adószáma:
...................................................
Neve:
...........................................................
Adószáma:
...................................................
Neve:
...........................................................
Adószáma:
...................................................
Neve:
...........................................................
Adószáma:
...................................................
4.2. Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy / jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosai9:
Gazdálkodó
szervezet neve

Tényleges tulajdonos
Neve:
.......................................................
Születési
neve:
.........................................
Anyja
neve:
.............................................
Születési
helye:
.......................................
Születési
ideje:
........................................
Neve:
.......................................................
Születési
neve:
.........................................
Anyja
neve:
.............................................
Születési
helye:

9

A tényleges tulajdonosról lásd az 5. számú lábjegyzetet
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Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke
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.......................................
Születési
........................................

 : +36 93502092
Fax: +36 93502064

ideje:

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti
ellenőrzött külföldi társasági minősítése10
Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg,
hogy az az utolsó lezárt adóévben a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes
bevételének, az alábbiak szerint:

Adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban
termelő,
feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből
származó
bevételének aránya az összes
bevételéhez képest

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére és cégjegyzésére.
A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó
nyilatkozat megküldésével jelzem.
Kelt:
………………………………
Cégszerű aláírás

10

Az ellenőrzött külföldi társaság tekintetében lásd a 7. számú lábjegyzetet
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