1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból
Szám Megrendelőnél: .................... /2018.
Nyilv.t. szám: ............................... /2018.
GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
10. számú rész vonatkozásában
Amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Képviseli:
Puskás Zoltán igazgató
Székhely:
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám:
15325770-2-19
Bankszámlaszám:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám:
87/555-260
E-mail cím:
bfnp@bfnp.hu
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről a
…..….
Képviseli:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó, együttesen Felek), között az alulírott napon és helyen az
alábbiak szerint:

Előzmények
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény Harmadik fejezete szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az alábbi tárgyban:

„Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés
keretében saját forrásból, illetve a KEHOP-4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.015-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-15-2016-00025,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-152016-00050,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00057,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
azonosítószámú projektek keretében” TED … hirdetményszámon 2018 év … hónap …

napján megjelent hirdetménnyel.
A lefolytatott eredményes eljárás 10. számú részében nyertes ajánlattevője az Eladó lett. A Vevő,
mint ajánlatkérő által megjelentetett ajánlattételi felhívás és mellékletei (közbeszerzési
dokumentumok, esetlegesen megküldött kiegészítő tájékoztatások), valamint az eljárásban
benyújtott nyertes ajánlat (illetve utólagosan benyújtott igazolások, hiánypótlások, felvilágosítások)
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi külön csatolás nélkül is.
A fenti dokumentumok erősorrendje a felsorolással megegyező.

I.
1.

A szerződés tárgya

Eladó eladja, Vevő pedig megveszi a közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbiakban
megjelölt gépjárművet (a továbbiakban: gépjármű) az alábbiak szerinti vételár ellenében, az
Eladó által a benyújtott ajánlatban meghatározott felszereltséggel.
Gyártmány/modell:
Gyártási év:

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
1
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Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból
Modell kód:
Külső szín:
Belső szín:
Motor lökettérfogat:
Teljesítmény:
A gépjármű specifikációit és extra felszereltségét a jelen szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.
2.

A gépjármű minőségi jellemzői Eladó terméklistáján szereplő, a felhívásnak megfelelő, és e
típust jellemző tulajdonságokkal egyezőek.

II.

A teljesítés határideje, módja

1.

Eladó köteles a szerződés tárgyát képező gépjárművet a szerződéskötéstől számított hét (7)
hónap lejártáig, Vevő tulajdonába és birtokába adni, a Vevő pedig köteles átvenni, és annak
ellenértékét megfizetni. Eladó előteljesítésre jogosult.

2.

Eladó az átadás pontos időpontjáról legalább öt nappal korábban értesíteni köteles a Vevőt. Az
átadás a Vevő Csopak, Kossuth u. 16. szám alatti székhelyén, hivatali munkaidőben történik.

3.

Vevő képviselője köteles a megadott időpontban a teljesítés helyén tartózkodni, és a
gépjárművet átvenni.

4.

A gépjármű átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a teljesítésigazolás
alapját képezi.

5.

Szerződő felek a szerződés teljesítésére vonatkozóan kapcsolattartóként:
Vevő oldaláról kapcsolattartásra kijelölt képviselők:
Név: Petróczi Imre

szakmai igazgatóhelyettes

Telefon:06/87-555-262
E-mail: petroczi@bfnp.hu
Vevő oldaláról teljesítésigazolásra kijelölt képviselő:
Név:
Telefon:
E-mail:
Eladó oldaláról kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelölt képviselő:
Név:
Telefon
E-mail

6.

Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a szerződés által megkívánt
vagy megengedett más értesítést írásban, elsősorban e-mailben kell elküldeni.

III. Vételár, fizetési feltételek

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból
Termék/gépjármű
megnevezése
Nettó Ft

Bruttó Ft

Nettó ajánlati összár:
…Ft2

…Ft3

Gépjármű vételára (egységár)
Forgalomba helyezési költségek
Felmerülő költség 1.

1

Felmerülő költség 2.
Felmerülő költség 3.
Felmerülő költség 4.
Összesen
1.

A Vevő által számla ellenében fizetendő díj mindösszesen: bruttó: ………… Ft, (azaz:
…………………………. forint), amely tartalmazza a gépjármű teljes vételárát és valamennyi egyéb
adót, díjat és költséget (regisztrációs adó, üzembe helyezés díja, forgalomba helyezés
költsége stb.) is, továbbá a kötelező szervízeltetés díját és a Vevő nevére szóló végleges
forgalomba helyezés költségeit.

2.

A 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerint a bruttó árnak tartalmaznia kell – a vagyonszerzési
illeték és a kötelező biztosítás kivételével – mind a behozatallal, mind a forgalomba és üzembe
helyezéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, Áfa, adók, díjak, illeték, kötelező
felszerelések és KRESZ tartozékok ára, hatósági jelzések, műszaki vizsga, KVF díja és
törzskönyv).

3.

Vevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény
(Itv.) 5.§ (3)-(4)bekezdése alapján a Vevő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint
költségvetési szerv az Itv.5.§.(1)bekezdés c) pontja, valamint a (2) és (4) bekezdése alapján
teljes személyes illetékmentességben részesül, mivel az eljárás megindítását megelőző 2017.
évi naptári évben folytatott tevékenységéből származó eredménye után a központi
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett, és a 2018. évben adófizetési
kötelezettsége előreláthatólag nem keletkezik.

4.

Az Eladó által megadott ajánlati ár a szerződés teljesítése során kötöttnek tekintendő, és nem
változtatható meg.

5.

Eladó kijelenti, hogy márkakereskedői vonatkozásában feltétlen, teljes felelősséget vállal azok
– jelen szerződés teljesítését érintő, illetve befolyásoló – bármely tevékenységéért.

6.

A finanszírozás módja: saját forrásból. Vevő előleget nem fizet. A teljesítést követően a Vevő
a teljesítés igazolás alapján benyújtott számlát a teljesítéstől számított 30 napon belül
egyenlíti ki banki átutalással a vevő …………. banknál vezetett …………… számú számlájára.

IV.

Eladó kötelezettségei

1.

Eladó vállalja, hogy a gépkocsit kifogástalan állapotban, a gyártó által tanúsított műszaki
paraméterekkel Vevőnek átadja.

2.

Eladó köteles a gépjárművet a szerződéskötést követően, a jelen szerződésben meghatározott

1

A fölösleges sorok törlendők, vagy annyi sorral kiegészítendők, amennyi költségsor/forgalomba helyezési,
vételáron felül felmerülő költség felmerül! Kérjük a sorokat elnevezni a költségek neveivel pl. regisztrációs adó!
2
Ezt az összeget kérjük szerepeltetni a Felolvasólapon, ez az összeg kerül értékelésre!
3
Ez a bruttó összeg kerül az aláírt szerződésbe, amely összeget Ajánlatkérő/Vevő a Nyertes Ajánlattevőnek
megfizet.
………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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időtartamon belül, a Vevő részére véglegesen forgalomba és üzembe helyezett állapotban,
érvényes hatósági jelzésekkel, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZ tartozékokkal,
valamint a szükséges okmányokkal együtt a Vevő részére átadni. Eladó köteles a gépjárműhöz
magyar nyelvű kezelési utasítást biztosítani.
3.

Eladó szavatolja, hogy a gépjármű mindenben megfelel a közbeszerzési eljárás
dokumentációja Részletes műszaki leírásában rögzített feltételeknek, és rendelkezik a
meghatározott extra felszereltséggel.

4.

Az Eladó szavatolja, hogy a gépjármű per-, teher- és igénymentes, a Vevő tehermentes
tulajdonszerzésének nincsen akadálya, továbbá felelősséget vállal azért, hogy Vevő a
gépjárműre korlátozásmentes tulajdonjogot szerezzen.

5.

Eladó köteles Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülmény, esemény
bekövetkezéséről, amely jelen szerződés teljesítését befolyásolhatja.

6.

Eladó a tulajdonba és birtokba adással egyidejűleg köteles átadni a gépjármű műszaki adatlapját
(járműkísérő lapját), törzskönyvét, forgalmi engedélyét, szervizkönyvét, garancialevelét és
valamennyi kísérőokiratát.

7.

Eladó a megajánlott gépjárműre és kiegészítő felszereléseire vonatkozóan minimálisan 3 évre,
vagy 100 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű garancia biztosítását, továbbá
az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

V.

Vevő kötelezettségei

1.

Vevő köteles a gépjárműveket az Eladó által jelzett időpontban átvenni.

2.

Ha Vevő a gépjármű
megfizetését.

3.

Amennyiben a Vevő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével késedelembe esik, az
Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat szerinti mértékű késedelmi kamatot számíthatja fel.

4.

Vevő köteles a forgalomba helyezéshez szükséges kötelező gépjármű felelősségbiztosítást
valamint a CASCO biztosítást az átvételt megelőzően megkötni, s erről az Eladót e-mailben
tájékoztatni.

VI.

átvételét

elmulasztja,

Eladó

követelheti

felmerült

költségeinek

Szerződésszegésért való felelősség

1.

A teljesítési határidők elmulasztása késedelmi kötbér, nem teljesítés esetén meghiúsulási
kötbér megfizetését vonja maga után. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen
teljesített gépjármű (szállított gépkocsi) nettó vételára.

2.

A késedelmi kötbér mértéke: a nettó ajánlati ár napi 0,5%-a. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a gépjármű nettó vételárának 10%-a, melynek elérése után fennáll Vevő lehetősége,
hogy felmondja a szerződést.

3.

Eladó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően
Eladó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Vevő
jogosult az Eladó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

4.

Vevő hibás teljesítést nem fogad el. Az Eladó érdekkörében felmerült, bármely okból
bekövetkező meghiúsulás (nem teljesítés) esetén Eladó a gépjármű nettó vételára 20%-ának
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a
Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét
is. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

5.

Ismételt és / vagy súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett,

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból
indokolt írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni, illetve azokat azonnali hatállyal
felmondani.
6.

A szerződés
azonnali
hatályú felmondására, felbontására, illetve
jogkövetkezmények alkalmazására különösen akkor kerülhet sor, ha Eladó
a.
b.
c.

a

vonatkozó

részéről történt szerződésszegő felmondás,
elleni végelszámolási, illetve felszámolási eljárás megindítása,
a szerződés VI/2. pontja szerinti kötbér maximum elérése miatt kerülhet sor.
az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható
szervezetnek.

7.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Eladó
a. nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Eladó
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíti.

8.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint Vevő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy köteles
a szerződést felmondani, – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
c. ha az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, valamint
d. ha a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben,
amely
tekintetében
fennáll
a
62.
§
(1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

9.

A Széchenyi 2020 Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez
(továbbiakban: ÁSZF) 1. pont Általános rendelkezések előírásainak megfelelően a
Kedvezményezett (Vevő) a Projekt megvalósítására irányuló szerződéseiben kiköti, hogy eláll a
szerződéstől abban az esetben, ha a szállító (Eladó) ellen a szerződéskötést követően
felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetése irányuló eljárás
indul.

VII. Záró megállapodások
1.

Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat,
egyéb adatokat – kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott eseteket – csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával
lehet nyilvánosságra hozni.

2.

Eladó képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen
szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes
adatait a Vevő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések
követése, ellenőrzése érdekében kezelje.
Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
41. § (6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 55.§-ában foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni

3.

Eladó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése

………………………………………..
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Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból
alapján átlátható szervezetnek minősül. Eladó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az
átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható
szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli a Vevővel. Eladó
ugyancsak haladéktalanul köteles a Vevőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonosváltozásra,
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy
beolvadásra kerül sor. Eladó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal
felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható
szervezetnek
4.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban, a felek cégszerű
aláírásával történhet a Kbt.-ben foglaltakra tekintettel.
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Kbt., valamint a Ptk.
szabályait tekintik irányadónak, különösen az adásvételi szerződésre és a szerződésszegésre
vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit tekintik irányadónak.

5.

Felek a szerződéssel összefüggő esetleges vitáikat békés úton rendezik, amennyiben az mégsem
vezetne eredményre, úgy az esetleges jogviták elbírálására értékhatártól függően alávetik
magukat a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességének.

6.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: Részletes műszaki leírás
2. sz. melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
3. sz. melléklet: Eladó által ajánlatában csatolt ’Kereskedelmi ajánlat’
4. sz. melléklet: Eladó benyújtott ajánlata

7.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt 5 (öt) eredeti példányban
készült, amelyből 2 példány Eladót, 3 példány Vevőt illeti.

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül
aláírták.
Kelt: Csopak, 2018. év … hónap … napján
...................................................
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Vevő

...................................................
(név)
(cégnév)
Eladó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
Csopak, 20…….és ………………………hó …..-n.
…………………………………………
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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Típus:
Gyártmány:
Műszaki paraméterek:

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való
megfelelésről
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, ……………………………………………………………………………(név), mint a(z)
………………………………………………………………………………………….……
(cég)név…………………………………………………………………………(adószám)
……………………..(beosztás / tisztség megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) 1.a) pontja szerint [megfelelő rész aláhúzandó]
egyházi, jogi személy,
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / helyi önkormányzat külön-külön vagy
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
a helyi önkormányzat neve:……………………………………………………………...
az Európai gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
állam neve:………………………………………………………………………………
ezért átlátható szervezetnek minősül.
………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum)

……………………………………………...
cégszerű aláírás, bélyegző

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való
megfelelésről
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek
1.

Nyilatkozat az átláthatóságról

Alulírott, ……………………………………………………………….……….(név), mint a(z)
…………………………………………………………………………………………(cégnév)
………………………………..(adószám) …………………………………(tisztség, beosztás megnevezése) törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van [megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: …………………………………,
és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom
és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel
kapcsolatban a 2. B)-C) pontjában nyilatkozom.
2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
A) Tényleges tulajdonos(ok)
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
B) Nyilatkozat a szervezetben közvetve vagy közvetlenül több, mint 25%-os részesedéssel,
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyről, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetről:
Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az alábbi szervezeteket nevezem meg:
Név (cégnév): …………………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………...
Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………...
Név (cégnév): …………………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………...
Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………...
Név (cégnév): …………………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………...
Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………...
C) A B) pontban megnevezett szervezet(ek) tényleges tulajdonosainak az Áht. 54/A. § bc)
pontjában megjelölt adatai:
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: ……………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: ……………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: ……………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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3.

Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt szervezet külföldi jogállásának megítéléséhez szükséges
adatokról [megfelelő rész aláhúzandó]:
-

A képviselt szervezet külföldi személy / az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a
továbbiakban együtt: külföldi társaság); és
az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység,
cím, postacím):

-

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………..
a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel
rendelkező személy) van; vagy
a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve: ………………………….
…………………………………………………………………………………………...
A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama: …………………………………….

-

A külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak; vagy

-

a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó
és adóalapjának (csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri el
a 10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) a külföldi társaság társasági
adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív [megfelelő rész aláhúzandó];

-

Az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra
vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai
Unió tagállamában / az OECD tagállamában / olyan államban van, amellyel ebben az
államban a szervezet valódi gazdasági tevékenységet végez.
A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: ………………………..

Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 54/B. §-ában foglaltak szerint a
Vidékfejlesztési Minisztérium a honlapján közzéteheti.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum)

……………………………………………
cégszerű aláírás, bélyegző

………………………………………..
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő

………………………………………..
(név)
Cégnév
Eladó
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