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mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)
másrészről
KEIOK Kft.
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
számlavezető pénzintézet:
bankszámlaszám:
képviseli:

1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.
01-09-912506
13320047-2-43
OTP BANK
11731001-20686480
dr. Várnai Tamás önállóan, mint ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)
között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:
I.

Előzmények és bevezető rendelkezések

1.1.

Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján
hirdetmény közzététele nélküli, összefoglaló tájékoztató meghirdetésével közzétett és
2018.04.13. napján az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárást kezdeményezett „Megbízási szerződés keretében a „Megbízási szerződés
keretében a „Közép- és Kelet –Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)”
projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00003) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási
tevékenység teljes körű ellátása” tárgyában.

1.2.

A fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízott került nyertes ajánlattevőként
kihirdetésre a 2018. augusztus 09. napján megküldött, az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezés tanúsága szerint.

1.3.

A Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező – azok fizikai csatolása nélkül is – az
alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt
olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a
sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló
dokumentum rendelkezéseit.
1.3.1. Kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben ilyenre sor került)
1.3.2. Ajánlati felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került)
1.3.3. Közbeszerzési dokumentumok és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor
került)
1.3.4. A projekt Támogatási Szerződése és annak esetleges módosításai
1.3.5. A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és
arculati kézikönyv "KTK 2020" című dokumentumban foglaltak („Széchenyi 2020
útmutató arculati kézikönyv” valamint a „Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok”
című dokumentumok elérhetők: http://palyazat.gov.hu/
1.3.6. Megbízott, mint nyertes ajánlattevő ajánlata

II.

A Szerződés tárgya

2.1. A szerződés tárgya a projekthez kapcsolódóan tájékoztatási, PR és nyilvánosság biztosítási
feladatok ellátása a jelen szerződésben előírt és hivatkozott előírásoknak megfelelően.
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2.2. A Megbízott által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a 2. sz. mellékletként
csatolt műszaki leírás tartalmazza.
2.3. Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező feladatokat az ajánlatához csatolt szakmai
ajánlatában vállalt megajánlásoknak és követelményeknek megfelelően megvalósítani az
alábbiak szerint:
1.

Ajánlati ár (nettó forint)

1.1.

Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése

nettó 2 610 000 Ft

1.2.

Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése,
frissítése

nettó 380 000 Ft

1.3.

Lakossági fórum

nettó 2 940 000 Ft

1.4.

Sajtónyilvános nyitóesemények szervezése

nettó 1 040 000 Ft

1.5.

Sajtónyilvános rendezvények szervezése

nettó 2 600 000 Ft

1.6.

A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése

nettó 550 000 Ft

1.7.

A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése

nettó 480 000 Ft

1.8.

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

nettó 750 000 Ft

1.9.

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

nettó 812 000 Ft

1.10.

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény
szervezése

nettó 1 100 000 Ft

1.11.

PR film készítése

nettó 3 401 500 Ft

1.12.

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok
készítése

nettó 2 610 000 Ft

1.13.

A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2.

Szakmai ajánlat – Szakmai megvalósítási terv készítése

3.

Ajánlattevő
vállalja-e
környezetvédelmi
szempontok
érvényesítését a teljesítés során (Igen/Nem, amennyiben
Igen: „A” vagy „B” Vállalás)

4.

Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő
személyi állomány képezettsége és szakmai tapasztalata

4.1.

Az M.2.1. pontra bemutatott vezető PR menedzser
szakember
környezeti
kommunikáció
specializáció
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nettó 560 000 Ft
igen/nem
„A” Vállalás/”B”
Vállalás/nem

Igen/Nem

szakirányon szerzett vagy azzal egyenértékű képzettséggel
rendelkezik-e (Igen/Nem)
4.2.

Az M.2.2. pontra bemutatott PR asszisztens szakember
Európai Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott
projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási
tevékenységek végrehajtásában szerzett szakmai tapasztalata
(db hónap)

64 db hónap

2.4. Megbízottnak nem feladata ellátni a "KTK 2020" című dokumentumban foglalt feladatok
közül a kommunikációs (cselekvési) terv készítése, sajtóközlemény kiküldése a projekt
indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, sajtóközlemény kiküldése a projekt
zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése és a TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez
kapcsolódó tartalommal megnevezésű tevékenységeket.
III. A Megbízott tevékenységének a kezdete
3.1. A Megbízott munkáját a Szerződés hatályba lépését követő első napon köteles megkezdeni.
IV.

A Megbízott tevékenységének időtartama

4.1. A Szerződés időtartama a szerződés aláírása napjától számítva a mindenkor hatályos
Támogatási Szerződéssel összhangban valamennyi feladat szerződésszerű teljesítéséig tart.
Megbízott feladatait a projekt kommunikációs tervében szereplő feladatokhoz igazodva,
szükség szerinti időpontokban köteles ellátni mindaddig, amíg valamennyi szerződéses
feladata szerződésszerűen teljesítésre kerül.
4.2. A teljesítés határideje a feladat jellegéből adódóan a projekt fizikai befejezése. A projekt
fizikai befejezésének a hatályos Támogatási Szerződés alapján jelenleg tervezett határideje:
2020. 12. 29. Ennek módosulása esetén a szerződés a módosított határidőig külön
szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik.
4.3. Megbízott köteles a projekt záró kifizetés igénylés IH részére történő benyújtásától a záró
beszámoló IH általi elfogadásáig rendelkezésre állni.
V.

A teljesítés helye

5.1. Megbízó székhelyei, illetve az egyes rendezvények helyszínei, adott esetben a Támogatási
szerződésben konzorciumvezető Kedvezményezett, az NFP Nemzeti Fejlesztési NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye:
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., valamint a Megbízott szerződő fél székhelye.
VI.

Megbízási díj és fizetési feltételek

6.1. A megbízási díj: 19.833.500,- forint + ÁFA, azaz Tizenkilencmillió
nyolcszázharmincháromezer - ötszáz forint + általános forgalmi adó.

–

6.2. A megbízási díj finanszírozása a „Közép- és Kelet –Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési
fejlesztés 5. (KKMO5)” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosítószámú projekt
4/19

keretében az Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból az
Ajánlatkérő saját forrásából (ami teljes egészében egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás) az
Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján történik.
A támogatás intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben kerül
meghatározásra és az alapján módosulhat.
A finanszírozás formája: szállítói finanszírozás.
Felek e körben kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a megjelölt finanszírozási
mód a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen szerződés
szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön
szerződésmódosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti
finanszírozási módra változik.
6.3. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű
teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott valamennyi, a
szerződésben foglalt tevékenységével kapcsolatos szerzői jogáról lemond, és azt a
Megbízóra ruházza át a megbízási díj ellenében, az ilyen dokumentumokon Megbízó
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, harmadik személynek átadható felhasználási
jogot szerez. Megbízó jogot szerez a szerződés alapján készült művek átdolgozására is Ha a
projektet Megbízó bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a
szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát Megbízó a Támogatóra,
vagy az általa megjelölt személyre ruházza át. (Támogató neve: Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság.)
6.4. Az ellenszolgáltatás megfizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
bekezdéseiben meghatározott módon és határidőn (az egyes számlák kézhezvételétől
számított 30 nap) belül történik.
6.5. Az elszámolható költség pontos mértékét és a támogatási intenzitást a projekt mindenkor
hatályos Támogatási Szerződése rögzíti.
Megbízott összesen 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. Az egyes számlák
utólag, a teljesítés Megbízó által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolását
követően nyújthatóak be. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az
irányadóak.
A Megbízott az adott részszámlához kapcsolódó teljesítésigazolásig megvalósuló konkrét
teljesítésnek megfelelő összegű számla benyújtására jogosult azzal, hogy az egyes
részszámlák akkor nyújthatók be, ha azok értéke kumuláltan eléri a teljes szerződéses
összeg (nettó megbízási díj) 25% - 50% - 75%-át. Ezen mérföldkövek elérésekor mindegyik
Ajánlatkérő részére külön-külön nyújtható be számla, a költségmegoszlás arányával
kalkulált mértékben, a kerekítés szabályait megfelelően alkalmazva. Kizárólag egyik
Ajánlatkérő részére számla nem nyújtható be.
A számlákhoz csatolni szükséges a Megbízó által jóváhagyott, az adott időszak teljesítéséről
készített negyedéves előrehaladási jelentést.
A végszámla kibocsátásának feltétele a szerződésben foglalt valamennyi feladat és
tevékenység hibátlan és hiánytalan teljesítése a megbízási szerződés és mellékletei
előírásainak megfelelően, továbbá a szerződés szerinti feladatok teljesítéséről készített és
Ajánlatkérő által elfogadott szakmai beszámoló összeállítása.
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A rendelkezésre állási időszakban nem történik kifizetés.
6.6. A Megbízó előleget nem biztosít.
6.7. A szerződésből adódó fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén késedelmi
kamatként a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat kerül felszámításra a késedelem
időtartamához igazodóan.
A kifizetésre köteles szervezetet a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti késedelmi kamat
terheli. A Magyar Államkincstár működési rendjéből adódó késedelem Megbízónak nem
róható fel.
6.8. A teljesítés igazolására jogosult személy a Megbízó képviselője, illetve az által kijelölt
személy.
A végszámla a szerződés szerinti feladatok teljesítéséről készített szakmai beszámoló
Megbízó általi elfogadását követően nyújtható be.
6.9. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint
járnak el.
6.10. Megbízottnak a szolgáltatás teljesítése során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv „KTK 2020” c. útmutató
előírásait, a támogatással összefüggő jogszabályokat, a jogszabályok időközbeni változásait
figyelembe kell vennie.
VII. Felek jogai és kötelezettségei
7.1. Megbízó a projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja
és részt vesz a Megbízott által kezdeményezett egyeztetéseken. Ezen túlmenően Megbízó
rendszeresen és folyamatosan ellenőrzi a teljesítést.
7.2. Megbízó folyamatosan biztosítani köteles a Megbízott részére a Szerződés teljesítéséhez
szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Megbízott
köteles a részére visszaszolgáltatási kötelem terhe mellett átadott dokumentumokat a
Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megbízónak.
7.3. Megbízónak továbbá egyebekben is lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a
Szerződés teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi
indokoltan kér tőle.
7.4. Megbízottnak fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a
szerződést. Megbízott köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni feladatának
határidőre történő, kifogástalan és gazdaságos megvalósítása érdekében.
7.5. Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott, a jelen szerződés tartalmával és
műszaki paramétereivel összhangban álló utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint az
adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen
vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott
utasítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül értesítenie kell a Megbízót, feltárva
az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott
értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott köteles az adott utasítást
végrehajtani azzal, hogy amennyiben az többlet elvárást tartalmaz a jelen szerződés műszaki
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feltételei tekintetében, úgy a többlet feladat ellenértékét Megbízó Megbízottnak megtéríteni
köteles.
7.6. Megbízottnak meg kell tagadnia azonban az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása
jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások
személyét vagy vagyonát. Megbízott és valamennyi közreműködője titoktartási
kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi
információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt
és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, jogszabályban előírt kötelezettség kivételével - sem a Megbízott, sem közreműködői nem
közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel,
ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és közreműködője a Szerződés
keretein kívül nem használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat,
terveket, dokumentumokat, az elvégzett tesztek és kutatások, egyéb szerződés teljesítése
során ellátott feladatának eredményeit Megbízó előzetes, írásbeli engedélye nélkül.
Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben
jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendelkezései kötelezi
feleket az információ harmadik személy részére történő átadására, vagy nyilvánosságra
hozására.
7.7. Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Megbízott vagy közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan
teljesítését. Ennek keretében a Megbízott – a jelen Szerződésbe és/vagy egyéb
rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált
közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót.
7.8. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
szünteti meg, a Megbízó – a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül –
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
7.9. A Megbízott vagy közreműködője a jelen projekttel kapcsolatban nem létesíthet üzleti
kapcsolatot a projekt lebonyolításában és teljesítésében részt vevő gazdálkodó szervezettel,
vagy annak közreműködőivel, illetve amennyiben ilyen üzleti kapcsolat a szerződés
megkötésekor már fennáll, vagy amint ilyen kapcsolat a projekt során felmerül, úgy arról
köteles írásban a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni és a Megbízó kérésére azt
megszüntetni. Megbízott a jelen projekt lebonyolításában és teljesítésében részt vevő
gazdálkodó szervezettől, vagy annak közreműködőjétől a Projekttel kapcsolatban
semmifajta előnyt, további szolgáltatást nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket köteles a
közreműködőivel betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Megbízó jogosult a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
7.10. Megbízott jogosult további közreműködő (teljesítési segéd, a Ptk. szerint: közreműködő(k))
igénybevételére. A Megbízott az igénybe vett közreműködő(k)ért úgy felel, mintha a
közreműködői által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A közreműködő igénybe
vételével, leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megbízottnak kell
viselni.
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7.11. Megbízott a Megbízó igényének, valamint az előírtaknak megfelelően meghatározott
határidőkben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó
által készítendő jelentések, tájékoztatók, hírlevelek összeállításában.
7.12. Megbízott köteles a Megbízóval bármely a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről,
rendezvényről olyan időben előzetesen egyeztetni, hogy Megbízó az azzal kapcsolatos
értesítési kötelezettségének az Irányító Hatóság (Támogató) felé határidőben eleget tudjon
tenni, ennek megfelelően a Megbízott egyeztetésének legalább 5 munkanappal meg kell
előznie a Megbízó számára az IH előzetes értesítésére vonatkozóan előírt értesítési
határidőt. A szervezett eseményekről a meghívókat a Megbízott küldi ki. Mindezekkel is
összhangban Megbízott köteles a Megbízót mindenfajta nyilvános eseményről legalább 30
nappal korábban – amennyiben ez nem munkanapra eső időpont, úgy a megelőző
munkanapon – előzetesen írásban értesíteni.
7.13. Megbízott haladéktalanul köteles közölni a Megbízóval minden olyan körülményt, amely a
jelen megbízási szerződés, és így a projekt tekintetében a Támogatási Szerződés teljesítését,
eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket érdemben érinti.
7.14. Megbízott minden olyan körülményről köteles haladéktalanul értesíteni Megbízót, amely
saját teljesítését akadályozza, vagy a Megbízó érdekében bármely okból szükséges. Az
értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.
7.15. Megbízott kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezik, azokat biztosítja. Megbízott teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen
szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, személyi és tárgyi
feltételekkel, továbbá szakértelemmel – ide értve a kapcsolódó munkaszervezési, irányítási
és felügyeleti ismereteket és tapasztalatokat – rendelkezik, illetve azokkal jelen szerződés
hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog.
7.16. Megbízott vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti.
VIII. A Szerződést megerősítő kötelezettségek
8.1. Ha a Megbízott olyan okból, amelyért felelős a szerződésben foglalt teljesítési határidőt
késedelmesen teljesíti, a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó megbízási díj
0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbérfizetési
kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megbízónak kára nem merült fel. A kötbér megfizetése
azonban nem mentesíti Megbízottat a szerződés teljesítése, valamint Megbízó kötbéren
felüli kárának megtérítése alól. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó
megbízási díj 10 %-a, melynek meghaladása esetén Megbízó jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Megbízottal szembeni kártérítési
kötelezettség nélkül.
8.2. A késedelmi kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megbízó a késedelmi kötbér
összegét jogosult a Megbízott által kiállított számlába beszámítani. Kötbérfizetési
kötelezettség esetén Megbízott köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megbízó
követelését. Amennyiben Megbízott a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését
jogszerűtlenül megtagadja, Megbízó jogosult érvényesíteni vele szemben minden e
kötelezettsége megszegéséből eredő tényleges károkat, indokolt költségeket, elmaradt
hasznokat.
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Megbízó az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a
Megbízott köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Megbízott a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt
alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő.
8.3. Megbízott köteles meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a szerződésben szereplő
feladatok teljesítése meghiúsul olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, továbbá a
Megbízott által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Megbízott szerződésszegése
miatt a Megbízó által jogszerűen gyakorolt elállás, illevtve azonnali hatályú felmondás
esetén. E tekintetben meghiúsulásnak minősül, amennyiben a Megbízott hibájából, neki
felróható magatartásból, szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően a
Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja. A meghiúsulási kötbér
mértéke a teljes nettó megbízási díj ellenérték 20 %-a.
8.4. A meghiúsulási kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megbízó a meghiúsulási
kötbér összegét jogosult a Megbízott által kiállított számlába beszámítani. Kötbérfizetési
kötelezettség esetén Megbízott köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megbízó
követelését. Amennyiben Megbízott a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését
jogszerűtlenül megtagadja, Megbízó jogosult érvényesíteni vele szemben minden e
kötelezettsége megszegéséből eredő tényleges károkat, indokolt költségeket, elmaradt
hasznokat.
8.5. Megbízó az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a
Megbízott köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Megbízott a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt
alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő.
Megbízott kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megbízó a kötbér összegével csökkentve
fizeti ki a Megbízott aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltakra.
IX.

A Szerződés felmondása

9.1. Megbízó felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat,
amennyiben:
a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan és ismételten, bizonyíthatóan
Megbízott mulasztására visszavezethető okból megszegi (súlyosnak minősül az a
szerződésszegés, amelyet a szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a projekt
határidőre történő megvalósulását veszélyezteti);
b) a Megbízott saját hibájából a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem
tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére jogellenesen nem teljesíti a Megbízó által
adott utasításokat és kimentést sem tesz;
d) a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási,
hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy
végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, felfüggeszti gazdasági tevékenységét,
beszünteti kifizetéseit;
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e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
f) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság
kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja
elvégezni;
g) az Irányító Hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy
Megbízó a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot
követett el és emiatt Megbízóval szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami
által Megbízó a szerződés pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a
Szerződés teljesítésére képtelenné válik;
h) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
i) Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy
j) 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.
Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a h) pontban meghatározott megbízói felmondás
esetében Megbízó a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás
pénzbeni ellenértékét megtéríti, azonban Megbízott a szerződés felmondásával okozott
kárnak és az elmaradt hasznának megtérítését nem követelheti.
9.2. Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállniamennyiben:
a) a szerződés megkötését követően jut Megbízó tudomására, hogy a Megbízott
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
9.3. Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon –, ha
a) Megbízottban 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) Megbízott 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.
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9.4. Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést írásban azonnali
hatállyal felmondani. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt, vagy
egyébként ilyennek minősülő szerződésszegések a sérelmet szenvedett érdekmúlását
önmagában igazolják.
Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
a) ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges – nem a Megbízott által beszerzendő –
adatokat, nem, vagy nem teljes körűen biztosítja Megbízott erre irányuló írásbeli
felhívása ellenére sem,
b) ha Megbízó a jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét
megszegi,
c) ha Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik és azt felhívást
követően sem teljesíti.
9.5. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles jogainak gyakorlása előtt a másik,
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő,
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 8 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú
elállást/felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés
tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló
tényt, körülményt.
9.6. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a Megbízott
azonnal és oly módon köteles befejezni a feladatok teljesítését, hogy az ennek kapcsán
felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.
9.7. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza
meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
„Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél
érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak
elhárítani.
Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy az akadályoztatás elhárulta után a lehető legkevesebb késedelemmel
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban
másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
9.8. Ha a Megbízottnál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis maior
esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megbízó által írásban jóváhagyott,
alternatív teljesítési módokat alkalmaz, úgy Megbízott térítési igénnyel léphet fel, azzal,
hogy azok megalapozott voltát a Megbízottnak igazolnia kell.
9.9. Szerződő Felek jelen szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén kötelesek
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teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is.
A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Megbízott a megszűnésig
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
X.

Kapcsolattartás:

10.1. A feleknek a szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek
részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:
Megbízó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Győriné Dr. Czeglédi Márta
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
+36 57 520 103
andrene.marton.eva@jaszfenyszaru.hu

Megbízó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Pusztamonostor Község Önkormányzata
Sári Ferenc
5125 Pusztamonostor, szabadság utca 74.
06-57 521-761
pmpolgm@invitel.hu

Megbízó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Izsák Város Önkormányzata
Mondok József
6070 Izsák, Szabadság tér 1..
+36 76 568 060
izsak@izsak.hu

Megbízó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
Lóczi Boglárka
6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.
+36 76 591-980
onkorg@t-online.hu

Megbízó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Kenderes Városi Önkormányzat
Pádár Lászlóné
5331 Kenderes, Szent István út 56.
+36 59 328 109
polgarmester@kenderes.hu

Megbízó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Tápiószőlős Község Önkormányzata
Dr. Szoboszlay Árpád Károly
2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
+36 53 385 001
tapioszolos.jegyzo@gmail.com
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Megbízó részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Ágasegyháza Község Önkormányzata
Füredi János
6076 Ágasegyháza, szent István tér 1
+36 76-388 387
pmstrh@t-online.hu

Megbízott részére:
Szervezet: Keiok Kft
Címzett: dr. Várnai Tamás
Cím: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.
Telefonszám: +3612250785
Email: tajekoztatas@keiok.hu
10.2.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen szerződés szerint előírt bármilyen értesítést,
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell
foglalni. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.
A tájékoztatást, ha az jelentős (különösen a jog-, illetve kötelezettség változtatás vagy
megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben
vagy telefaxon. E tekintetben nem értelmezhetőek az egyéb, írásbelivel egyenértékűnek
minősített kapcsolattartási formák (pl. e-mail).
Felek a fentieken túlmenően megállapodnak, hogy egymással folytatott kommunikációban,
és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés
teljesítése során a dokumentálás lehetőség szerint elektronikus adathordozókon történik, és
amennyiben az megoldható, úgy csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek meghatározott
címére. Felek rögzítik továbbá, hogy az egymás közötti kommunikációban csak az
indokoltan szükséges dokumentumok kerülnek kinyomtatásra, amennyiben a dokumentum,
üzenet tartalma nem igényli, úgy azt nem nyomtatják ki.

XI.

Egyéb feltételek

11.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről
szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival
összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott
közbeszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket
a Megbízónál, a Megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
11.2. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek
megfelelően a szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható
meg.
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11.3. Megbízott kijelenti, hogy a Szerződés aláírásának időpontjában rendelkezik a közbeszerzés
tárgya szerinti (EU projektek disszeminációja és/vagy projek(tek)hez kapcsolódó kötelező
PR- és tájékoztatási, nyilvánosság biztosítási tevékenység) ISO 9001 minőségirányítási
rendszer bevezetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamából
származó, az előírtakkal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival, valamint ezekkel a Szerződés időtartama alatt
folyamatosan rendelkezni fog és a teljesítést ezeknek megfelelően végzi. A tanúsítvány vagy
az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai jelen Szerződés
mellékletét képezik.
11.4. Megbízott kijelenti, hogy a Szerződés aláírásának időpontjában rendelkezik
rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozóan érvényes
felelősségbiztosítással, illetve a Szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog,
melynek mértéke legalább 5.000.000 HUF/káresemény és legalább 10.000.000 HUF/év. A
felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény másolata és az utolsó díjfizetés igazolása a
jelen Szerződés mellékletét képezi.
11.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a
Megbízott a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.
11.6. A Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik az uniós támogatás vagy a társfinanszírozói
támogatás tekintetében a Megbízó valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában,
amennyiben az a Megbízottnak felróható bármely okból következik be.
11.7. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a Szerződő felek egyetértésével, a Kbt.
141.§-ában foglaltak és a Ptk. alapján történhet.
11.8. Megbízott tudomásul veszi és betartja, hogy a teljesítés során a fenntartható fejlődés
elősegítése érdekében rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a
környezettudatos rendezvény körülményekről a jelen szerződésben és mellékleteiben
előírtak szerint.
11.9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott nem fizet, illetve számol 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 Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
11.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdések esetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
11.11. Megbízott képviselője az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm. rendelet 50 § (1a) pontja alapján jelen Szerződés aláírásával
nyilatkozik, hogy a Megbízott átlátható szervezetnek minősül. Nyilatkozik továbbá, hogy
tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul
köteles a Megbízót, mint költségvetési szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló
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. pontja határozza meg.
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az
átláthatóság ellenőrzése céljából a Megbízó jogosult az Áht. 55 § -ában meghatározott
adatokat kezelni.
Az átláthatóság ellenőrzése érdekében a Megbízott a szerződéskötést megelőzően az
átláthatósággal összefüggő, az Áht. 55 § - ában meghatározott adatokról cégszerűen aláírt
nyilatkozatot adott át Megbízónak. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a fenti
nyilatkozatban foglalt adatokban változás áll be, a Megbízott köteles azt a Megbízónak
bejelenteni.
11.12. Jelen Szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt
Szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás vagy a változásbejelentés
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről a Megbízott tudomást
szerez. A támogatási szerződés vagy szerződés módosítás fentiek szerinti aláírásáról vagy a
változásbejelentés elfogadásáról Megbízó haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától
számított három munkanapon belül köteles a Megbízottat írásban tájékoztatni. Megbízott
nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a Megbízó fenti
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése.
11.13. Megbízott a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően,
valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), ha a Megbízott e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az
Megbízó szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
11.14. Mindkét fél kijeleni, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető
testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel.
11.15. A jelen szerződés 5 példányban készült, amelyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a
Megbízottat illeti.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindennel megegyezőt, egybehangzóan írják alá.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és mellékletei
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz. melléklet: Megbízott ajánlata
5. sz. melléklet: ISO 9001 tanúsítvány
7. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata és az utolsó díjfizetés igazolása
[hely], [dátum]

[hely], [dátum]

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Megbízó
képviseletében:
Győriné Dr. Czeglédi Márta

KEIOK Kft.
Megbízott
képviseletében:
dr. Várnai Tamás

Pusztamonostor Község
Önkormányzata
Megbízó
képviseletében:
Sári Ferenc
Izsák Város Önkormányzata
Megbízó
képviseletében:
Mondok József
Ágasegyháza Község Önkormányzata
Megbízó
képviseletében:
Füredi János
Orgovány Nagyközség
Önkormányzata
Megbízó
képviseletében:
Lóczi Boglárka
Kenderes Városi Önkormányzat
Megbízó
képviseletében:
Pádár Lászlóné
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Tápiószőlős Község Önkormányzata
Megbízó
képviseletében:
Dr. Szoboszlay Árpád Károly
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Kötelezettségvállalási azonosító:
A
Keiok Kft
1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.
13320047-2-43
dr. Várnai Tamás

3. sz. melléklet

(cég neve)
(székhely)
(adószám)
(képviselő neve)

képviselőjeként tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 41. § (6) bek. szerint 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 (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az
általam képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:
( * = a megfelelőt alá kell húzni!)
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
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;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van;
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak:
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ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges
tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:
dr. Várnai Tamás
tulajdoni hányada:
50%
befolyásának és szavazati jogának mértéke: 50%
Tóth Sándor
tulajdoni hányada: 50%
befolyásának és szavazati jogának mértéke: 50%
bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 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:
……………., befolyásának és szavazati jogának mértéke: …………………………………….**
bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges
tulajdonosának természetes személyazonosító
adatai:………………………………………,
tulajdoni
hányada:……………………..,
befolyásának és szavazati jogának mértéke: …………………….,
bd) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
adóilletősége:………………………………….,
be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet és a bb)
alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött
külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott
adatok:…………………………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………………………………
……..
c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító adatai:
…………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………**,
cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….**
cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti
szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………**
cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító
adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni
hányada: ……………………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke:
……………,**
** = szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma
Jelen nyilatkozatot a „Megbízási szerződés keretében a „Közép- és Kelet –Magyarországi

szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-201500003) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása”
tárgyban kötött szerződéshez állítottam ki.
Kelt:………………
…………………………………..
cég képviselője
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