SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
[a köznevelési intézmények által szervezett, országhatárt átlépő autóbuszos kirándulás(ok) tárgyában]

egyrészről

a(z)
székhely:
ÁHT azonosító:
adószám:
statisztikai számjel:
előirányzat-felhasználási keretszámla száma::
képviseli:
mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről

a(z)
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
statisztikai számjel:
pénzforgalmi szolgáltató:
pénzforgalmi jelzőszám:
mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó),

harmadrészről

a(z)
székhely:
telephely:
intézmény típusa:
OM azonosító:
intézmény vezetője:
mint
(a továbbiakban: Köznevelési intézmény),

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételek szerint.
1.
1.1.

1.2.

A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig a jelen szerződésben és az 1. számú mellékletként csatolt árajánlatban
(a továbbiakban: Árajánlat) foglalt feltételek mellett vállalja a ………………-…………..-…………… útvonalon
autóbuszos különjárati személyszállítási szolgáltatás teljesítését az alábbiak szerint:
a)

kiállás időpontja és helyszíne: 201………….. ..... óra, ………. ………………, …….. u. ….. (Magyarország),

b)

érkezés helyszíne: . ……(……….ország),

c)

visszaindulás időpontja és helyszíne: ………………. ….. óra, . ………. (………..ország),

d)

visszaérkezés várható időpontja és helyszíne: .., …. óra, ….. …………….., …. u. …. (Magyarország),

e)

utasok létszáma: ………….fő.

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 2. számú melléklet, amely a Megrendelő által összeállított
és Vállalkozó által elfogadott, az úticélt, megállási helyeket, szállásokat, étkezéseket, az ezekhez tartozó
időpontokat, időintervallumokat és a Felek által lényegesnek ítélt minden utazási részletet, valamint a
gépjárművezetők vezetési és munkaidejére vonatkozó, Vállalkozó által tett megjegyzéseket tartalmazó utazási
tervet (továbbiakban: utazási terv vagy programterv) foglalja magában. Az utazási tervet mindkét fél köteles
betartani, attól való eltérés kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:142. §-a szerinti, a fél ellenőrzési körén kívül eső és előre nem látható, elháríthatatlan külső körülmények folytán
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lehetséges, így különösen forgalmi akadály, baleset esetén, vagy a Felek írásos megállapodásával (közös
megegyezésével) lehetséges. Az eltérést és annak okát minden esetben írásban rögzíteni kell.
1.3.

A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződésben, illetve az Árajánlatban foglaltak között eltérés van, a
Felek a szerződésben rögzítetteket tekintik irányadónak.

1.4.

Vállalkozó a fentiekben részletezett szolgáltatások nyújtását a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett vállalja,
és egyúttal kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges engedélyekkel (különösen a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 10. §-a szerinti engedéllyel), a feladat
elvégzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel, engedéllyel (jogosultsággal) és kellő gyakorlattal bíró
személyzettel, illetve tárgyi feltételekkel (autóbusszal, egyéb eszközökkel), továbbá nem áll fent semmilyen olyan
körülmény, amely a feladatai teljesítését megakadályozná vagy gátolná.

1.5.

A Felek kijelentik, hogy a jelen jogviszony létesítése összeférhetetlenségi akadályba nem ütközik, így különösen a
Megrendelő bármilyen minőségben eljáró képviselői, ellenjegyzői, a Vállalkozó képviselőivel, tulajdonosaival,
teljesítésben érintett alkalmazottaival hozzátartozói viszonyban nem állnak.
2.

Felek jogai és kötelezettségei, a teljesítés módja

2.1.

Vállalkozó köteles az 1.1. pontban meghatározott időpontra és időtartamra, legalább a megadott létszámnak
megfelelő ülőhelyes autóbuszt kiállítani és a személyszállítási szolgáltatást a jelen szerződésben és a
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően teljesíteni.

2.2.

Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás megkezdésekor, valamint annak teljesítése során
kizárólag megfelelő műszaki és esztétikai állapotú, a műszaki, a környezetvédelmi, a közlekedésbiztonsági
előírásoknak megfelelő, tiszta, autóbuszos személyszállítási engedéllyel rendelkező autóbuszok kerüljenek
kiállításra.

2.3.

A Vállalkozó, a Megrendelő, illetve a Köznevelési intézmény vállalják, hogy az utazási tervet betartják, az abban
foglaltak szerint járnak el, a Vállalkozó vállalja, hogy gépjárművezetők vezetési-, és pihenőidejét ennek alapján
szervezi, figyelemmel az 1.1. pontban foglaltakra is.

2.4.

Az autóbusznak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki feltételeknek, rendelkeznie kell
digitális menetíró készülékkel, és az autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem
haladhatja meg a 13 naptári évet.

2.5.

Vállalkozó köteles az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező,
megfelelő megjelenésű, a megjelölt úticélnak megfelelő helyismerettel rendelkező gépkocsivezetőt biztosítani.
Vállalkozó vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a kirándulás lebonyolításához a
közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1.
melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe szindróma) nem küzdő
gépkocsivezetőt biztosít.

2.6.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű(vek) útközben történő meghibásodása esetén
haladéktalanul saját költségére gondoskodik megfelelő helyettesítő gépjármű(vek)ről, illetve az utasok
továbbszállításáról. A helyettesítő gépjármű(vek)nek szintén meg kell felelnie a jelen Szerződésben meghatározott
műszaki, közlekedésbiztonsági feltételeknek. Vállalkozó mentesül a helyettesítő gépjármű(vek) műszaki
követelményeire vonatkozó előírások alól, ha az azonos műszaki követelményeknek megfelelő gépjármű(ve)k
biztosítására irányuló kötelezettség az utasok biztonságát veszélyeztető helyzetet eredményezne; Vállalkozó
mentesülése azonban csak azon időtartamra áll fenn, amíg az utasokat az ilyen mentesítő
gépjárművel/gépjárművekkel a legközelebbi biztonságos pihenőhelyre, szálláshelyre, egyéb biztonságos
helyszínre szállítja, ezt követően az irányadó műszaki követelményeknek megfelelő helyettesítő gépjármű(vek)
kiállításáról gondoskodnia kell. Vita esetén ennek bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. Haladéktalannak
minősül, és nem számít hibás teljesítésnek, amennyiben a helyettesítő gépjárművel/gépjárművekkel a műszaki
meghibásodást követő 6 órán belül az utasok folytatják az útjukat.

2.7.

Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során eleget tesz különösen a nevelési-oktatási intézmények által szervezett,
országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben, a közúti
járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendeletben, az autóbusszal közlekedő
utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU
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rendeletében, továbbá az egyéb, a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglaltaknak.
2.8.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében kizárólag olyan személy vesz részt, akit a
Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó hatályos munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási és egyéb
jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő módon foglalkoztat, illetve akivel kapcsolatosan Vállalkozó valamennyi
kapcsolódó bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségének megfelelően és igazolhatóan eleget tett, vagy
akivel polgári jogi jogviszonyban áll.

2.9.

A gépjárművezető(k) szállását és étkezését a csoporttal azonos módon és helyen, az utazási tervben foglaltaknak
megfelelően a Vállalkozó/Megrendelő biztosítja. A szállás és ellátás költségét a Vállalkozó/Megrendelő viseli.

2.10. A Vállalkozó – a Megrendelő előzetes egyetértését követően – jogosult/nem jogosult a szerződésben vállalt
kötelezettségre más, harmadik személy közreműködését is igénybe venni, azzal, hogy a jogszerűen igénybevett
személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a közreműködő igénybevételére jogszerűtlenül (a
Megrendelő egyetértése nélkül) kerül sor, felelős mindazokért a károkért is, amelyek e személy(ek) igénybevétele
nélkül nem következtek volna be.
2.11. A Megrendelő, illetve a Köznevelési intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele során
a részt vevő személyekkel (gyermekek, tanulók, a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben alkalmazottak, óraadók, valamint a nevelési-oktatási intézményben nem pedagógus-munkakört
betöltők) a hatályos közúti közlekedés szabályait betartatja, valamint az általuk a gépjárműben okozott károkért
felelősséget vállal. Az esetleges károkért való felelősség egyértelmű elhatárolása érdekében a gépjárművet az
utazás megkezdésekor a Köznevelési intézmény által kijelölt pedagógus/alkalmazott szemrevételezés útján
köteles megvizsgálni, ezt követően a megállapításairól köteles jelentést készíteni, illetve a gépjárművezetővel
közösen jegyzőkönyvet kitölteni; ezt az eljárást kell követni a hazaérkezést követően is.
2.12. A Felek rögzítik, hogy a 2.11. pontban foglaltakon túlmenően az útközben felmerülő minden eseményt, szükség
szerint jegyzőkönyvezni kell (jelenlévők aláírásával), így különösen kötelező írásban rögzíteni az utazás során
előálló, a 2.14-2.21. pontokra tekintettel rögzített bármilyen eseményt, különösen az utasok bárminemű sérülését
vagy bárminemű kárt.
2.13. Az utazás megkezdését megelőzően a Megrendelő – a Köznevelési intézmény útján – Vállalkozó részére köteles
utaslistát átadni. Vállalkozó vállalja, hogy az utazással összefüggésben rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”), az esetleges további, az Európai
Unió által alkotott – közvetlenül alkalmazandó – jogi normáknak, továbbá az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, illetve a 261/2011 (XII. 7.) Korm.
rendelet 22. §-ában meghatározottaknak megfelelően, a szigorú számadású okmányokra vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
2.14. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó autóbuszán álló utas nem szállítható, menet közben az utasok és kísérő(ik) csak a
feltétlenül szükséges dolgok miatt (pl. WC használat, amennyiben az rendelkezésre áll a fedélzeten) vehetik
igénybe az autóbusz folyosóját. Az utazás során keletkezett olyan balesetek, amelyek kizárólag a jelen pontban
részletezett okból – menet közbeni mozgás a fedélzeten – történnek, nem tartoznak a Vállalkozó felelősségi
körébe.
2.15. A járművek fedélzetén csak a jármű forgalmi engedélyében rögzített számú utas utazhat, nagyobb létszám esetén
a jármű vezetője a személyszállítást – súlyos bírság elkerülése érdekében – megtagadhatja.
2.16. A személyszállítási feladatot megtagadhatja a járművezető akkor is, ha a fedélzetre olyan személyt kívánnak vinni,
akinek állandó felügyeletre van szüksége, de a felügyelet nem áll rendelkezésre az utazás során, sem egészben,
sem részben (például: súlyos és halmozottan fogyatékos személy).
2.17. A Vállalkozó nevében a jármű vezetője megtagadhatja továbbá a fertőző beteg, az ittas vagy olyan személy(ek)
szállítását, akinek a ruházata vagy viselkedése a többi utas higiéniai és személyes utazási kényelmét
megzavarhatja.
2.18. Felek rögzítik, hogy tilos az autóbuszon
a)

a gépjárművezető zaklatása,

b)

a dohányzás, alkoholfogyasztás, továbbá kábítószer fogyasztása és birtoklása;
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c)

nem megengedhető viselkedés (randalírozás, a jármű külső- vagy belső rongálása).

2.19. A 2.18. pontban foglaltak megvalósulása esetén a Vállalkozó nevében a járművezető megtagadhatja az utazás
folytatását, az ebből eredő és hitelt érdemlően igazolt károkért teljes mértékben a Megrendelő a felelős.
2.20. A jármű vezetője a Megrendelő vagy a Köznevelési intézmény, illetve meghatalmazottjuk (csoport vezetője)
rendelkezése szerint jár el, azonban:
a)

a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy jogszabályba ütköző rendelkezések végrehajtását
köteles megtagadni;

b)

a Megrendelő, a Köznevelési intézmény, illetve meghatalmazottjuk célszerűtlen, vagy szakszerűtlen
utasítása esetén köteles a Megrendelő, illetve a Köznevelési intézmény figyelmét erre felhívni;

c)

ha a Megrendelő, a Köznevelési intézmény, illetve meghatalmazottjuk az utazási tervtől lényegesen eltérő
közlekedést (km, óra) igényel, csak a feltételek (1.2. pontban foglaltak, különjárati menetlevélen írásban
részletesen feltüntetve, igazolva) megléte esetén teljesítheti. Írásbeliség mellőzése esetén a jármű vezetője
az ilyen rendelkezések végrehajtását köteles megtagadni.

2.21. Az utazás befejezésekor a Megrendelő – és/vagy a Köznevelési intézmény, illetve meghatalmazottjuk – köteles: az
autóbusz utasterét és poggyásztereit átvizsgálni annak érdekében, hogy az utasok tulajdonát képező tárgy nem
maradt-e az autóbuszban.
3.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek

3.1.

A Vállalkozó egyösszegű átalánydíját a Felek kölcsönös megegyezésük alapján ………………Ft (………………..
forint) összegben határozzák meg. A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 105. §- alapján mentes az adó alól a személy szállítása abban az esetben, ha akár az indulási hely vagy
az érkezési hely, akár mindkettő nem belföldön van. A vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi
igazolását követően kiállított számla ellenében kerül megfizetésre.

3.2.

Megrendelő előlegfizetést nem teljesít. Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésének igazolását követően jogosult a
számla benyújtására.

3.3.

A Vállalkozó egyösszegű díja magában foglalja a Vállalkozó feladatainak ellátásával összefüggően felmerülő
valamennyi költséget, így különösen a magyar és külföldi autópályák használatának díját, a parkolás költségeit, és
a gépjárművezetők költségeit fedező napidíjat. A Vállalkozó a 3.1. pontban megjelölt díjon túlmenően a
Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat nem követelhet, kivéve az olyan költségeket, illetve díjakat,
amelyek a jelen szerződés megkötését követően (utólagosan) megrendelt szolgáltatással, illetve az útitervtől való
eltéréssel összefüggésben merültek fel. Az ilyen költségeket, illetve díjakat a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel
szemben – indokolást és pontos elszámolást követően – érvényesíteni. A Felek rögzítik, hogy ilyen utólagosan
megrendelt szolgáltatásnak minősülhet különösen az azon a távolságon végzett különjárati személyszállítási
szolgáltatás is, amellyel a Felek által – a Vállalkozó díjának meghatározásakor – alapul vett …… km-t túllépik,
feltéve, hogy a …… km fölötti távolság megtételére olyan okból került sor, amelyért a Vállalkozó nem felelős (a
pótlólagos távolság megtételére ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény miatt került sor, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a következményeket
elhárítsa). Ebben az esetben a ….. km fölötti távolságot a Felek ….Ft/km díjon kötelesek elszámolni.

3.4.

Vállalkozó köteles a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően, a jogszabály szerinti határidőn belül a
gazdasági eseményről a Megrendelő nevére alakilag és tartalmilag is hiteles számlát kiállítani, és azt a
Megrendelő részére átadni. A számla kiállításának feltétele, hogy a 3. számú melléklet szerinti teljesítésigazolást
Vállalkozó előkészítse, illetve azt a Megrendelő elfogadja. A Megrendelő csak a részére a jelen szerződés szerint
ténylegesen nyújtott, szerződésszerű (hibátlan és hiánymentes) teljesítést köteles leigazolni, a Vállalkozó általi
benyújtást követő 10 (tíz) naptári napon belül.

3.5.

Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a számláját. A teljesítés
igazolására a Megrendelő részéről …………………… jogosult. Vállalkozó a teljesítésigazolást és a számláját az
alábbi címre köteles megküldeni: ………….

3.6.

A Megrendelő a Vállalkozó számláját köteles a számlán megjelölt fizetési határidőn belül átutalással megfizetni a
Vállalkozó ………….-nél vezetett …………….. számú pénzforgalmi számlájára. A számlán megjelölt fizetési
határidő nem lehet kevesebb a számla kiállításától számított 30 (harminc) napnál.
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3.7.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó által előkészített teljesítésigazolás átvételét követően vitatja a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítését, úgy a Felek kötelesek a Megrendelő bejelentésének a Vállalkozó által történő
kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül egyeztetést tartani, amelyen kötelesek jegyzőkönyvet felvenni.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell különösen a Feleknek a teljesítéssel kapcsolatban tett nyilatkozatait.

3.8.

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot fizetni.

3.9.

Vállalkozó kijelenti, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § b) pontja szerint egyéni vállalkozónak minősül.
Kijelenti továbbá, hogy a szerződés teljesítéséből származó bevételéről kiállított bizonylatán – a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 46. § (4) bekezdés b) pontjára is tekintettel – feltünteti az egyéni
vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát. Mindezek alapján a továbbiakban a Megrendelőt adóelőleg
levonási, valamint társadalombiztosítással kapcsolatos járulékfizetési és levonási kötelezettség nem terheli1.
4.

Szolgáltatás lemondása

4.1.

A Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt egyoldalú nyilatkozattal írásban bármikor
elállni, azaz a szolgáltatást lemondani.

4.2.

Amennyiben a Megrendelő az előző pontban biztosított elállási jogával
a) a szolgáltatás kezdő időpontját megelőző 30. és 10. naptári nap között él, a szerződés 3.1. pontjában
meghatározott vállalkozói díj …. %-ának (… százalékának) megfelelő összeget,
b) a szolgáltatás kezdő időpontját megelőző 10. és 5. naptári nap között él, a szerződés 3.1. pontban
meghatározott vállalkozói díj … %-ának (… százalékának) megfelelő összeget,
c) a szolgáltatás kezdő időpontját megelőző 5 napon belül él (ide nem értve a d) pont szerinti esetet), a
szerződés 3.1 pontjában meghatározott díj … %-ának (… százalékának) megfelelő összeget,
d) a szolgáltatás kezdő időpontját megelőző 24 órán belül él, a szerződés 3.1. pontjában meghatározott díj
… %- nak megfelelő összeget
köteles a Vállalkozó részére bánatpénz jogcímén megfizetni.2

4.3.

Amennyiben Vállalkozó az 1.1. a) pontban megjelölt helyszínen és időpontra kiáll, és az azt követő 30 percen
belül az utazásra leadott létszámú csoport egyáltalán nem jelenik meg, és késedelmüket a Vállalkozó, felé rövid
úton írásban nem jelzik, úgy Megrendelő a 3.1. pont szerinti díj … %-nak megfelelő kötbér fizetésére köteles
Vállalkozó részre.3

4.4.

Vállalkozó a megrendelt szolgáltatás lemondása miatt a 4.2. és 4.3. pontban meghatározott díjon felül egyéb
követeléssel nem élhet a Megrendelővel szemben.4
5.

5.1.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek5

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért a felelős, az útitervben megjelölt bármely kiállási, indulási
időponthoz képest késedelmesen teljesít és késedelmét kimenteni nem tudja (kimentési ok különösen a
közlekedési baleset, váratlan közlekedési akadály), úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi

Egyéni vállalkozónak minősülő Vállalkozóval történő szerződéskötés esetén releváns rendelkezés. Nem egyéni vállalkozóval történő
szerződéskötés esetén a pont törlendő.
2
Kifejezetten opcionális rendelkezések, amelyek szerződébe építése esetén a pontos számadatokat (napok/órák és százalékértékek)
minden esetben a Felek, határozzák meg, illetve a Megrendelő a beszerzési eljárás során. A szerződésmintában szereplő számadatok
kizárólag példaként, az értelmezés segítéseként szolgálnak.
3 Kifejezetten opcionális rendelkezés, amely szerződébe építése esetén a pontos számadatokat (perc és százalékérték) minden esetben a
Felek határozzák meg, illetve a Megrendelő a beszerzési eljárás során. A szerződésmintában szereplő számadatok kizárólag példaként,
az értelmezés segítéseként szolgálnak.
4 A szerződésminta szerinti 4.2. és 4.3. pontok alkalmazásától függő rendelkezés.
5 Kötbér alkalmazása esetén a pontos számadatokat (órák/percek és százalékértékek) minden esetben a Felek határozzák meg, illetve a
Megrendelő a beszerzési eljárás során. A szerződésmintában szereplő számadatok kizárólag példaként, az értelmezés segítéseként
szolgálnak.
1

5

kötbér mértéke minden megkezdett … (…) perc után a Megrendelés alapján fizetendő vállalkozói díj …. %-a (…
százaléka), de alkalmanként legfeljebb a vállalkozói díj … %-a (… százaléka)
5.2.

Amennyiben a Vállalkozónak a szerződés teljesítése során – a Megrendelőnek, Köznevelési intézménynek, illetve
ezek bármely meghatalmazottjának felróható okból – az utazási tervben foglalt bármely indulási időponthoz
képest, … (…) percet meghaladó késedelemmel áll módjában elindulni, úgy Vállalkozó alkalmanként ….,-Ft (…
forint) késedelmi kötbért jogosult Megrendelő felé érvényesíteni.

5.3.

Amennyiben a jelen szerződés a Megrendelő részéről azért kerül egyoldalú jognyilatkozattal azonnali hatállyal
megszüntetésre, mert a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el (7.2. pont), úgyszintén abban az esetben is,
ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja vagy a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében bekövetkezett
okból lehetetlenné válik (meghiúsul), Vállalkozó köteles a Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizetni,
amelynek mértéke a vállalkozói díj … %-a (… százaléka).

5.4.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A meghiúsulási kötbér érvényesítése az
egyazon jogalapon nyugvó késedelmi kötbér érvényesítését szintén kizárja.

5.5.

A kötbér késedelem esetén akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, meghiúsulás esetén pedig a
meghiúsulási kötbér érvényesítéséről szóló nyilatkozatnak a Vállalkozóval való közlését követő napon.

5.6.

Megrendelő és Vállalkozó a kötbérigényét írásban – a kötbér érvényesítésére okot adó feltétel bekövetkezéséről
való tudomásszerzését követően – haladéktalanul köteles közölni a másik Féllel, külön megjelölve annak
jogalapját és összegét.

5.7.

A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozói díjból visszatartani, illetve beszámítás útján
érvényesíteni a számviteli szabályok tiszteletben tartása, illetve a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett.

5.8.

A Felek rögzítik, hogy a kötbérigény érvényesítése nem jelenti a Felek egyéb igényeinek elvesztését, így például a
késedelmi kötbér szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésben megjelölt
szolgáltatások nyújtása alól.

5.9.

A Felek a kötbér iránti igényüket akkor is jogosultak érvényesíteni, amennyiben a szerződésszegésből káruk nem
keletkezett, illetve a szerződésszegéssel okozott kár megtérítését akkor is követelhetik, ha kötbérigényét nem
érvényesítettek. A Felek a kötbér mellett érvényesíthetik a kötbért meghaladó kárukat is.

5.10. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent
joglemondást azon igényről vagy igényekről, melyek a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése
következményeként megilletik.
6.

A szerződés időtartama

Jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, és azt a Felek a jelen szerződésben rögzített
feladatok szerződésszerű teljesítéséig tartó, határozott időtartamra kötik.
7.

Szerződés felmondása, módosítása

7.1.

A szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén – ha a szerződésszegés következtében a
Félnek a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt – bármely Fél rendkívüli, indokolt felmondással vagy
elállással megszüntetheti. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül a jelen megállapodásban foglalt
kötelezettség súlyos megszegése, különösen a 2.11., 2.13. - 2.18. pontokban foglalt magatartások tanúsítása.

7.2.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
a) a kiállás 90 percet elérő, vagy meghaladó késedelme,
b) nem a jelen szerződésben meghatározott létszámnak megfelelő férőhellyel rendelkező autóbusz kiállítása
(ide nem értve a nagyobb férőhelyes busz rendelkezésre bocsátását a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj
alkalmazásával),
c) alkalmatlan (például ittas vagy bódult állapotban lévő, megfelelő gépjárművezetői engedéllyel nem
rendelkező) gépkocsivezető küldése, és/vagy alkalmatlan, a jogszabályi feltételeknek meg nem felelő
gépjármű kiállítása,
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d) az autóbusz meghibásodása esetén a mentesítő jármű haladéktalan küldésének elmulasztása, tekintettel a
2.6. pontban foglaltakra.
7.3.

Megrendelő jogosult a szerződést abban az esetben is azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal
megszüntetni, amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel a 9.3 pontban meghatározott kizáró ok,
azaz a Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható
szervezetnek.

7.4.

Megrendelő jelen szerződést abban az esetben is – az okot adó körülményről történő tudomásszerzést követően
– azonnali hatállyal mondhatja fel írásbeli, indokolást is tartalmazó nyilatkozatával, amennyiben a Vállalkozó
átláthatóságra tett nyilatkozata utóbb valótlan tartalmúnak bizonyul. Ebben az esetben, amennyiben a jelen
szerződésre vonatozóan teljesítés még nem történt, úgy Megrendelő a jelen szerződéstől eláll, azzal, hogy az
elállással összefüggő valamennyi kárának megtérítésére jogosult.

7.5.

Amennyiben a Megrendelő a szerződést az 7.1-7.4. pont rendelkezései alapján, egyoldalúan szünteti meg, az
ezzel összefüggő valamennyi kárának megtérítésére jogosult, ebben az esetben a Vállalkozó azonban nem
követelheti a Megrendelőtől a szerződés megszüntetésével összefüggésben felmerült kárainak, illetve vállalkozói
díjának vagy díja egy részének megtérítését.

7.6.

Jelen szerződés idő előtti megszűnése esetén Felek a szerződés megszűnését követő 30 napon belül kötelesek
egymással teljes körűen elszámolni.

7.7.

Jelen szerződést a Felek csak írásban, egyező akaratnyilvánítással módosíthatják.
8.

8.1.

Kapcsolattartás

Felek A Szerződő Felek kapcsolattartói a következő személyek
a)
a Megrendelő részéről:
aa) név:
ab) telefonszám:
ac) e-mail cím:
b)
a Vállalkozó részéről:
ba) név:
bb) telefonszám:
bc) e-mail cím:
c)
a Köznevelési intézmény részéről:
ca) név:
cb) telefonszám:
cc) e-mail cím:

8.2.

A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel szemben a vele való közléssel válik
hatályossá, és nem igényli a szerződés módosítását.

8.3.

A Felek az egymásnak címzett nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban, szükség szerint ajánlott vagy tértivevényes
postai küldeményként, elektronikus levélben (e-mail), faxon, személyesen vagy kézbesítő (futár) útján kötelesek a
másik Félhez eljuttatni.

8.4.

Az értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek:
a) személyesen történő, illetve kézbesítő (futár) általi kézbesítés esetén az átadás átvételi elismervényen
szereplő időpontban;
b) tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy kézbesítés
megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi
címen a kézbesítés a cím vagy a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt, illetve a kézbesítés
akadályozott volta miatt meghiúsult. Egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az
értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni;
c) ajánlott levél a postára adás napját követő 5. (ötödik) munkanapon;
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d)
e)

telefax a sikeres adásnak a fax visszaigazoláson (forgalmi naplóban) szereplő időpontjában;
az elektronikus levél abban az időpontban, amikor a címzett a levél elolvasását elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik munkanapon, kivéve azt az
esetet, ha az értesítést küldő Fél a kapcsolattartó távollétéről kap értesítést.

8.5.

Elektronikus levél, illetve telefax útján érvényesen nem közölhető a szerződés lényeges tartalmi körét érintő
nyilatkozat, így különösen a szerződés módosítására, megszüntetésére, a teljesítés elfogadására és igazolása
irányuló jognyilatkozat.

8.6.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, ennek keretében
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül értesítik egymást a közöttük levő
jogviszony szempontjából jelentős körülmények, tények megváltozásáról, így különösen az adataikat, a jogi
státusukat és a kapcsolattartók személyét érintő változásokról. A Felek kötelesek – kellő időben – értesíteni
egymást minden olyan körülményről is, amely a feladatok ellátásának eredményességét vagy kellő időre való
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet, illetve, ha valamilyen
sürgős, halaszthatatlan intézkedés megtétele vált szükségessé. A Vállalkozó legkésőbb a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles továbbá értesíteni a Megrendelőt különösen akkor, ha vele
szemben végrehajtási eljárás indult. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő felelősség a mulasztó felet
terheli.
9.

Záró rendelkezések

9.1.

A Vállalkozó vállalja, hogy vállalkozói igazolványának másolatát a jelen szerződés aláírásakor a Megrendelő
rendelkezésére bocsátja, amennyiben a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban még nem állt vagy az iratokat
már korábban a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta ugyan, de azok tartalmában ezt követően változás állt be.

9.2.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti,
hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik, vele szemben végrehajtási eljárás
nincs folyamatban.

9.3.

Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján átlátható
szervezetnek minősül, valamint vállalja, hogy az előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesíti.

9.4.

Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely része a későbbiekben érvénytelennek bizonyulna, a szerződés
egyéb részei továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a részleges érvénytelenség olyan fokban érinti jelen
szerződést, hogy az érvénytelenné vált rész nélkül bármelyik Félnek nem állt volna érdekében, illetve
szándékában a szerződés aláírása. Ez esetben Felek kötelesek együttműködni az érvényes szerződés
megkötése érdekében, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a fennálló jogviszonyukat egymással kölcsönösen
együttműködve kötelesek lezárni.

9.5.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodással kapcsolatban közöttük vita
alakulna ki, azt elsősorban egyeztetéssel és szerződésmódosítással igyekeznek kiküszöbölni. Amennyiben a
tárgyalások kezdetétől számított 15 (tizenöt) napon belül, vagy a Felek által esetenként megállapított határidőn
belül nem tudják békés úton megoldani vitás kérdéseiket, a járásbíróság hatáskörébe tartozó jogvitáikat a
Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességébe utalják.

9.6.

A Vállalkozó a feladatainak elvégzésével kapcsolatban a Megrendelő által átadott információkat, adatokat,
dokumentumokat bizalmasan kezeli, azokat a Megrendelő kifejezett írásos hozzájárulása nélkül harmadik fél
rendelkezésére nem bocsáthatja, azokat jelen szerződés teljesítésén kívül más célra fel nem használhatja, illetve
azok tartalmáról semmiféle nyilatkozatot nem tehet.

9.7.

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:
1. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
2. számú melléklet: Programterv
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

9.8.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv,
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
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9.9.

Jelen szerződés 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) példány a
Vállalkozót, 3 (három) példány a Megrendelőt illeti.

Jelen szerződést, amely 11 (tizenegy) számozott oldalból áll, a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt
elfogadják, és jóváhagyólag aláírják.
Kelt: Budapest, 2018. ……. „ ”
……………………………………………………….
…………………………………….
Megrendelő

…………………….………………………………………………
Vállalkozó

Budapest,
„Ellenjegyzem” A pénzügyi keret rendelkezésre áll.:
………………………………………………………..
…………………………………….
pénzügyi ellenjegyző
Budapest,
„Ellenjegyzem”:
………………………………………………………..
…………………………………….
jogi ellenjegyző
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Árajánlat
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1 számú melléklet

Programterv
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2. számú melléklet

3. számú melléklet

érk.sz.:
ikt.sz.:
témaszám/forrás:
köt.váll.szám:
ügyintéző:

Teljesítésigazolás
(VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSHEZ)
Megrendelő:
Vállalkozó:
Szerződés (szám, megnevezés):
A teljesítés helye:
A teljesítés ideje:
A teljesítés tárgya:
A teljesítés ellenértéke:
Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatait az alábbiak szerint a szerződésnek megfelelően ellátta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt, ………, 20… …………………… hónap ………nap
………………………………………………………..
Vállalkozó
(cégszerű aláírás)
Igazolom, hogy ……………………………… (név) a ……………… iktatószámú, …………………..témaszámú, vállalkozási
szerződésben meghatározott feladat (munka) ellátását a szerződésben rögzítettek szerint 20..… év ………………… hónap
………….. napján teljesítette.
A jelen teljesítésigazolás alapján a számla kiállítható és benyújtható, illetve a Vállalkozó számára a fent nevezett
szerződésben foglalt vállalkozói díjból ………………………………………….. Ft kifizethető.
Kelt, ………, 20… …………………… hónap ………nap
………………………………………………………..
teljesítést igazoló személy
(Megrendelő)
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4. számú melléklet
Átláthatósági nyilatkozat
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában meghatározott
belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 6 részére
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében
előírt kötelezettség teljesítéséhez
Alulírott
Név: A nyilatkozatot tevő személy családi és keresztneve.
Születési név: A nyilatkozatot tevő személy születési anyakönyvi kivonatán szereplő név (dr. cím nélkül, házasságkötés
előtt, stb.) Kérjük, hogy ha a születési neve megegyezik azzal, ahogy jelenleg használja a nevét, akkor írja oda, hogy
„ugyanaz”, vagy „ua.”.
Anyja születési neve: A nyilatkozatot tevő személy édesanyjának leánykori neve
Születési helye, ideje: A nyilatkozatot tevő személy születési helye és ideje.
mint a
Gazdálkodó szervezet neve: A nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezet teljes neve.
Székhelye: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.
Adószáma: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.
Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő
adatoknak megfelelően töltendő ki.
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan 7
-

belföldi jogi személy8

-

külföldi jogi személy

-

belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 9

-

külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely megfelel a következő feltételeknek:
a)

az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, amelyet a jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen;

b)

adóilletőséggel rendelkezik10

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § 6. pontja szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az
európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet,
az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az
állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői
iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég,
továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi
önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb
jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.”
7 A megfelelő válasz aláhúzandó.
8 Jogi személyek: a gazdasági társaság (így a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a
részvénytársaság), az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési
csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az
állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői
iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár.
9 Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a körbe az egyéni cég tartozik.
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-

az Európai Unió tagállamában

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában

-

olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az
ország: …………………………[ország megnevezése];

c)

az általam képviselt szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény
(Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén
vállalom, hogy a Tao. törvény 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;

d)

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 a megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat 2. és 3.
pontjában mutatok be teljes körűen.

Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést
a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt
vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti
vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható
szervezetnek.
Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Tudomásul veszem, hogy a(z) ............ Tankerületi Központ az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. §
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a(z) ............ Tankerületi Központ
felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult
adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a(z) ............
Tankerületi Központ részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt
haladéktalanul bejelentem.
Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és a(z) ............ Tankerületi Központ
tudomására jut, hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben a(z) ............ Tankerületi
Központ írásbeli felszólítására 5 munkanapon belül nem nyilatkozok a gazdálkodó szervezet átláthatóságáról, a(z) ............
Tankerületi Központ jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és részemre kifizetést nem teljesíthet.
Kelt, …………………………………………….
……………………………………
(cégszerű aláírás)

A megfelelő válasz aláhúzandó. A négy válaszlehetőségből kérjük, hogy azt az egyet húzza alá, mely az Ön gazdálkodó szervezetére
vonatkozik. Amennyiben a gazdálkodó szervezetük székhelye Magyarországon van, kérjük, hogy az „Európai Unió tagállamában” részt
húzza alá.
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1. pont – nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII törvény 3. § 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)11:
Sorsz.

Név

Születési név

Születési
helye

Születési
ideje

Anyja
születési
neve

Tulajdoni
hányad
(%)

Befolyás,
szavazati jog
mértéke (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kelt, ………………………………………..
……………………………………………..
cégszerű aláírás
A táblázatban a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosát kell megjelölni (fogalmát ld. lábjegyzetben). Amennyiben olyan
magánszemély(ek) a tulajdonos(ok), aki(k) legalább 25%-os tulajdoni, illetve befolyás/szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek, akkor őt
(őket) kell feltüntetni a táblázatban a megfelelő adatok megadásával. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tényleges tulajdoni hányadot,
befolyás/szavazati jog mértéket pontosan, számszerűen kérjük megadni (nem elegendő pl. a >25% megjelölés). Kérjük továbbá a táblázat
valamennyi adatának pontos megadására.
Amennyiben a gazdálkodó szervezetben több olyan magánszemély a tulajdonos, akik közül egyetlen személynek sem haladja meg
tulajdoni hányada, befolyás/szavazati jog mértéke a 25%-t, vagy amennyiben a gazdálkodó szervezetnek a tulajdonosa egy másik
gazdálkodó szervezet, abban az esetben a vezető tisztségviselő adatait szükséges megadni a táblázat értelemszerű kitöltésével. Kérjük,
hogy amennyiben vezető tisztségviselőként nyilatkozik, a tisztséget neve mellett feltüntetni szíveskedjen.

11

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint:
„tényleges tulajdonos:
38. tényleges tulajdonos:
a
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni
hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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,
b)
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c
az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d)
alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc)
aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e)
bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb
a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec)
a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed
az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f)
az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
vezető tisztségviselője.
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2. pont – nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel
rendelkező szervezet(ek)ről és azok tényleges tulajdonosairól
Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak
Szervezet
Szervezet
Anyja
Befolyás,
Szervezet
Szervezet
tényleges
tényleges
születési Tulajdoni szavazati
tulajdoni
befolyásának
Szervezet
Születés Születési
Sorsz. Szervezet neve
tulajdonosai
tulajdonosai
családi
hányad
jog
hányadának
vagy szavazati
adóilletősége
i helye
ideje
családi és
születési családi
és
(%)
mértéke
mértéke
jogának mértéke
utóneve
és utóneve
utóneve
(%)
1.
2.
3.
Kelt, ………………………………………..
……………………………………
(cégszerű aláírás)
Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek olyan nem magánszemély tulajdonosa, amely legalább 25%-os, illetve azt meghaladó tulajdoni hányaddal, befolyás/szavazati joggal rendelkezik, erről ezen táblázat
értelemszerű kitöltésével kell nyilatkozni.
Több tulajdonos, bonyolultabb tulajdonjogi struktúra esetében a közvetlen, illetve közvetett befolyásra való utalás megkönnyíti az adatok értelmezését. Az erre való utalást a nem magánszemély tulajdonos neve
mellett lehet feltüntetni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tényleges tulajdoni hányadot, befolyás/szavazati jog mértéket pontosan, számszerűen kérjük megadni (nem elegendő pl. a >25% megjelölés). Kérjük továbbá a táblázat
valamennyi adatának pontos megadására.
Az adóilletőséghez azon ország megjelölését kérjük, mely az adózás szempontjából illetőséggel rendelkezik.
A tulajdonos gazdálkodó szervezetet illetően a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat kérjük az 1. pontban írtaknak megfelelően megadni.
Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek csak és kizárólag magánszemély a tulajdonosa, kérjük ezt a táblázat áthúzásával jelezni, nyilatkozata így „nemleges” nyilatkozatként értelmezhető. Kérjük, hogy
nyilatkozatot dátummal és cégszerű aláírásával – áthúzás, vagyis „nemleges” esetben is – ellátni szíveskedjen.
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3. pont – nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről
Az általam képviselt szervezet és az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
Az ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott – adatokról a jelen nyilatkozathoz mellékelten külön nyilatkozatot
teszek.
Kelt, ………………………………………..
……………………………………
(cégszerű aláírás)
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