
Szerződésszám: HC-2016-6451 

1 
 

Megbízási szerződés 

(tervezet) 

 

 

 
Amely létrejött egyrészről a 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely:  1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

Adószám:  13851325-2-44 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570 

Együttesen képviseli:  Czenthe Szabolcs gazdasági igazgató és 

 dr. Schönek Zoltán társasági és humán erőforrás igazgató 

mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó; 

 

másrészről az  

… 

Székhely:  … 

Adószám:  … 

Cégjegyzékszám: … 

Bankszámlaszám:  … 

Képviseli:  … 

mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott; 

 
Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1 A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízó által indított „Könyvvizsgálói 
szolgáltatás teljesítése, valamint a 2007. évi LXXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott tevékenység és tanácsadás ellátása a HungaroControl Zrt. 
részére a 2016. üzleti év vonatkozásában” tárgyú, nemzeti értékhatárt meghaladó, 
összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt, közbeszerzési eljárás – a 
továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás – eredményeként a Megbízott ajánlata lett a 
nyertes, és Megbízó Részvényese a ___________ számú Részvényesi határozatával 
Megbízottat Megbízó állandó könyvvizsgálójává választotta. Ennek alapján a Szerződő 
Felek megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek. 

1.2 A Megbízó a Szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat a jelen pontban meghatározott 
feladatok jelen szerződés hatálya alatt történő ellátásával: 
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a) A Megbízó könyvvizsgálata, amely magába foglalja Megbízó 2016. üzleti évre 
vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatát és a beszámolóban szereplő adatok 
és állítások valódiságának vizsgálatát a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 
és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes és hatályos – 
jogszabályok (a továbbiakban: HAS) alapján. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés 
adatai közötti összhang vizsgálata. A magyar számviteli szabályok és választott 
számviteli elvek, módszerek és könyvvizsgált beszámolók tartalmának ellenőrzése. 
A vizsgálat alá vont beszámoló könyvvizsgálói záradékkal történő ellátása a magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak megfelelően. A könyvvizsgálói jelentés 
magyar és angol nyelven történő elkészítése. 

b) A Megbízó 2016. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok (IFRS) szerint, magyar és angol nyelven elkészített éves beszámolójának 
(pénzügyi kimutatásának) könyvvizsgálata és a beszámolóban szereplő adatok és 
állítások valódiságának vizsgálata az érvényes Nemzeti és a Nemzetközi 
Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak, és a könyvvizsgálatra vonatkozó 
jogszabályok alapján. A 2016. üzleti évre könyvvizsgálói jelentés magyar és angol 
nyelven történő elkészítése és kibocsátása. 

c) Megbízó erre vonatkozó igénye szerint a Megbízó premizált vezetőinek 
prémiumkiírásában szereplő feltételek teljesülésére vonatkozó könyvvizsgálói 
nyilatkozat elkészítése.  

d) A Számviteli Politikák (HAS, IFRS) vizsgálata, illetve érdemi módosítás esetén a 
Számviteli Politika, és annak mellékleteire vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat 
kiadása, miszerint azok a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban állnak-e. 

e) Külön könyvvizsgálói jelentés készítése magyar és angol nyelven a Megbízó éves 
jelentéséhez (a továbbiakban: Éves Jelentés, melynek elkészítését és tartalmi 
követelményeit az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. 
március 10.), továbbá a Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. 
október 17.) szabályozza.) 

f) A vagyonkezelt eszközökön végzett beruházások átadás-átvételével összefüggésben, 
az érintett vagyonelemek könyv szerinti bruttó értékéről készített negyedéves 
elszámolási kimutatásainak vizsgálata a megállapodás szerinti eljárások elvégzésére 
irányuló 4400. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján, valamint arról jelentés készítése. 

g) Megbízott képviselőjének kötelező részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és 
ügyvezető szervének ülésein a Megbízó beszámolójával és negyedéves gazdasági 
jelentéseivel foglalkozó napirendi pontjainak tárgyalásánál. Megbízó a jelen pont 
szerinti feladatokért külön óradíjat nem fizet, a jelen pont szerinti feladatok 
ellenértékét – az ülésen történő részvételhez szükséges utazással és az érintett 
napirendi pont tárgyalására történő várakozással kapcsolatos költségeket, díjat is 
ideértve – az éves könyvvizsgálat díja tartalmazza. 

h) Megbízó kifejezett írásbeli igénye esetén, óradíjas elszámolás alapján a Megbízott 
képviselőjének részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető 
szervének ülésein eseti megrendelés alapján legfeljebb 100 óra erejéig, ide nem értve 
a jelen Szerződés 1.2. g) pontjában meghatározott feladatot, azaz a 
Felügyelőbizottság és az ügyvezető szerv ülésein a Megbízó beszámolójával és 
negyedéves gazdasági jelentéseivel foglalkozó napirendi pontok tárgyalásán történő 
kötelező részvételt. Megbízott a jelen pont szerinti óradíjas elszámolásban kizárólag 
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az ülésen töltött időtartamot tüntetheti fel, az ülésen történő részvételhez szükséges 
utazás és az érintett napirendi pont tárgyalására történő várakozás időtartamára külön 
díjazás vagy költségtérítés nem jár. A jelen pontban meghatározott keret kimerítése 
a Megbízó részéről nem kötelező.  

i) A jelen Szerződés 1.2. a-h) pontjaiban meghatározott feladaton felül egyedi illetve 
eseti igény szerint, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. 
törvény (a továbbiakban Mkkt.) 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
tanácsadói tevékenység ellátása, eseti megrendelés alapján maximum 60 óra 
mértékben. A jelen pontban meghatározott keret kimerítése a Megbízó részéről nem 
kötelező. 

1.3 A Megbízott a Szerződés aláírásával elvállalja a Szerződés 1.2 pontjában meghatározott 
feladatok ellátását. 

 

2 JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

2.1 A Megbízó köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
előírásai szerinti, folyamatos könyvvezetésen alapuló számviteli nyilvántartást vezetni, 
továbbá a megfelelő számviteli elveket kiválasztani és alkalmazni, valamint az éves 
beszámolót és üzleti jelentést oly módon elkészíteni, hogy azok megbízhatóan, az Sztv. 
előírásainak, valamint a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek 
megfelelően mutassák be Megbízó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és a cash-flow-
t. 

2.2 A Megbízó köteles Megbízott igénye szerint Megbízott rendelkezésére bocsátani 
számviteli nyilvántartásait, valamint vonatkozó egyéb nyilvántartásait (beleértve a 
Felügyelőbizottság és megbízó ügyvezető szervének üléseiről készült emlékeztetőket is), 
továbbá a megbízotti feladatok teljesítése érdekében Megbízott által szükségesnek tartott 
egyéb információkat és magyarázatokat. 

2.3 A Megbízó köteles a számviteli nyilvántartásait olyan módon vezetni, amelyből 
egyértelműen megállapítható, hogy az éves pénzügyi kimutatásokban szereplő 
valamennyi számadatot kellő gondossággal, a számviteli politikában előírt eljárások 
szerint készítette elő, és megfelelő módon egyeztette az azokat alátámasztó 
bizonylatokkal. 

2.4 A Megbízott a Megbízó által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardok, és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon 
érvényes – jogszabályok és előírások alapján, valamint az IFRS szerint elkészített éves 
beszámolók könyvvizsgálatára vonatkozó érvényes nemzeti és nemzetközi előírások 
alapján, valamint az 1.2 e.) pontban meghatározott Éves Jelentésre vonatkozó 
jogszabályok és előírások, illetve szükség esetén, kiegészített Nemzetközi 
Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. 

2.5 Megbízottat a Mkkt. könyvvizsgálói felelősségre vonatkozó rendelkezései szerinti 
felelősség terheli. 

2.6 A könyvvizsgálat mintavételes jellege és annak korlátai miatt, valamint a könyvelés és a 
belső ellenőrzés természetéből fakadó korlátok miatt nem biztosított, hogy a 
könyvvizsgálat minden, a valóságnak nem megfelelő adatot feltár. Ebből kifolyólag a 
Megbízó tisztában van azzal, hogy a megbízható és valós képet nem befolyásoló kisebb 
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hibák (függetlenül azok könyvvizsgálat által történt feltárásától) is adóbírság tárgyát 
képezhetik. 

2.7 Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatálya az adókapcsolatok részletes 
vizsgálatára nem terjed ki. Megbízott a könyvvizsgálói munka szokásos menetéhez 
tartozóan azonban áttekinti a társasági adóalapot módosító tételeket. 

2.8 A Megbízott a Szerződésben rögzített feladatai végrehajtásával kapcsolatos 
dokumentumokat saját cégnevével ellátott fejléces papíron, 6 (hat) eredeti példányban és 
elektronikus formában is átadja a Megbízó részére. A könyvvizsgálói jelentést a pénzügyi 
kimutatások egészével együtt kell értelmezni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a 
könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai nem választhatók külön a hozzájuk 
kapcsolódó pénzügyi kimutatásoktól, továbbá az abban foglaltak a pénzügyi 
kimutatásoktól függetlenül nem szolgáltathatók ki. 

2.9 A Szerződés teljesítése során a Szerződő Felek kölcsönösen együttműködnek. 

2.10  Megbízott kijelenti, hogy a Megbízott és munkatársai, valamint a Megbízó között 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 

2.11 Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
3:129. § (2) bekezdése szerint a könyvvizsgálatot személyében végző személyként … (e-
mail cím: …, könyvvizsgálói kamarai tagszám: …) könyvvizsgálót jelöli ki. 

A Megbízottat képviselő személy(ek) a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető 
szervének ülésein: : … (e-mail cím: …) 

Az esetlegesen felmerülő személyi változásokhoz a Megbízó előzetes írásbeli 
hozzájárulása szükséges.  

2.12 A Megbízott köteles haladéktalanul, írásban felhívni a Megbízó figyelmét minden olyan 
tényre, körülményre, amely a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését 
késleltetheti, veszélyeztetheti, vagy arra utal, hogy a Megbízó nem tesz eleget valamely, 
a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségének. 

2.13 Abban az esetben, ha a Megbízó a könyvvizsgálathoz szükséges információkat nem, vagy 
nem teljes körűen bocsátja a Megbízott rendelkezésre, Megbízott fenntartja a jogot – a 
Megbízó 2.12. pont szerinti írásbeli felhívását követően – a jelen Szerződés szerinti 
feladatai elvégzésének átmeneti felfüggesztésére. Megbízott a szükséges információk 
hiánytalan átadását követően jelen Szerződés szerinti feladatainak elvégzését 
haladéktalanul folytatja. A Megbízó feladatainak késedelmes teljesítéséből fakadó, a 
Megbízó számára hátrányos következményekért Megbízott felelősséget nem vállal.  

2.14 Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által záradékkal ellátott éves beszámolót nem 
változtathatja meg. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentések részére 
átadott példányai nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, 
illetve éves jelentéstől, továbbá az abban foglaltak a teljes beszámolótól függetlenül nem 
használhatók fel, beleértve az interneten történő közzétételt is. Ha a Megbízó a 
könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni – pl. az éves 
beszámolótól függetlenül –, ahhoz a Megbízott előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. 

2.15 Megbízott a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni a Szerződés teljesítése során. 

2.16 Megbízott által a szerződés teljesítésébe bevont gazdasági szereplők a Közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (9) alapján: (Ajánlat alapján 
kitöltendő adott esetben) 
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2.17 A Megbízott kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi 
alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni: (Ajánlat, valamint a szerződéskötést megelőzően 
benyújtott nyilatkozat alapján kitöltendő adott esetben) 

2.18  A Megbízott a Kbt. 138.§ (3) alapján kifejezetten nyilatkozik, hogy a teljesítésébe 
bevonni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt.  

2.19 A Megbízott tudomással bír arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
a Megbízónak minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

2.20 Amennyiben Megbízott a Szerződés teljesítéséhez más személy közreműködését veszi 
igénybe, az igénybe vett személy (közreműködő) magatartásáért úgy felel, mintha maga 
járt volna el. A közreműködőkkel kötött szerződéseknek meg kell felelniük jelen 
Szerződés kikötéseinek és feltételeinek.  

2.21 A Megbízott aktuárius szakemberének konzultációs kötelezettsége van a beszámoló 
átforgatása szempontjából a Megbízó által esetlegesen más ügyben foglalkoztatott 
aktuárius szakemberrel. 

2.22 A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az adott ügyvezető szerv és/vagy 
Felügyelőbizottság adott ülése előtt legkésőbb 3 (három) munkanappal megküldi 
Megbízott részére az adott ülés napirendi pontjait valamint az ahhoz kapcsolódó, 
Megbízottat érintő előterjesztés(eke)t és jelzi, hogy mely témával kapcsolatban kéri a 
Megbízott szakemberének a részvételét. A Megbízott legkésőbb 2 (kettő) munkanappal az 
adott ülés előtt köteles tájékoztatni a Megbízót, hogy az érintett napirendi pontok esetében 
Megbízott részéről ki / kik vesznek részt. Megbízott kizárólag Megbízó előzetes írásbeli 
jóváhagyása esetén jogosult változtatni a jelen Szerződés 2.11. pontjában meghatározott, 
a Megbízó Felügyelőbizottságának és/vagy ügyvezető szervének ülésén résztvevő 
személyek körén. E változtatási igény kezdeményezése legkésőbb 2 (kettő) munkanappal 
az adott ülés előtt lehetséges. Amennyiben az adott napirendi pont kapcsán Megbízott 
megfelelő képviseletet nem tud biztosítani, akkor ennek az adott ülés megkezdését 
megelőzően legalább 2 (kettő) munkanappal történő jelzése esetén lehetősége van a 
napirendi pont kapcsán előzetes írásbeli vélemény megküldésére is. Az írásbeli 
véleménynek legkésőbb 1 (egy) munkanappal az adott ülés megkezdése előtt Megbízó 
részére meg kell érkeznie. Amennyiben Megbízó ügyvezetése vagy Felügyelőbizottsága 
az írásbeli vélemény alapján, annak további megismerése végett Megbízott személyes 
megjelenésére is igényt tart, akkor ezt Megbízott a soron következő ülésen biztosítani 
köteles. Írásbeli vélemény adásának nincsen helye az 1.2. g.) pontban foglalt feladat 
esetében. Az 1.2. h) pontban körülírt feladat esetében, amennyiben a Megbízott a jelen 
pontban meghatározottak szerint írásban teljesít, úgy a Megbízott a ténylegesen felmerült 
időszükségletet számolhatja fel, de legfeljebb 1 (egy) órát.  

2.23 A Megbízott köteles a Megbízó felett a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet (a 
továbbiakban: Részvényes) ilyen kérése esetén bármely, a jelen Szerződésben 
meghatározott feladatával összefüggésben előzetes írásbeli véleményt adni. A Megbízott 
az éves beszámoló jóváhagyása előtt a Részvényesnek előzetes véleményt ad. A 
Megbízott a jelen pontban meghatározott vélemény elkészítéséért külön díjazásra nem 
jogosult, az előzetes vélemény vagy vélemények ellenértékét a Szerződés 4.1 pontjában 
meghatározott díj magában foglalja. 

2.24 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján a jelen Szerződés megkötéskor 
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a Megbízó, valamint annak képviselője (a jelen Szerződést aláíró személyek, valamint a 
kapcsolattartók) és a tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek. A Pmt. 10. § (3) 
bekezdése alapján a Megbízó a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 (öt) 
munkanapon belül a Megbízottat értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített 
adatokban (akár a Megbízó, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos 
vonatkozásában) változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a 
Megbízó a Megbízott által átadott/megküldött adatlap kitöltésével és az adatokat 
tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való hozzájárulás megadásával adja 
meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról Megbízott másolatot készítsen. 

2.25 Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó 
számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti: 

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. 

2.26 Megbízott tudomásul veszi, hogy a Cégjegyzékben, mint Megbízó könyvvizsgálója 
feltüntetésre kerül, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges 
jognyilatkozatokat megteszi. 

 

3 TELJESÍTÉSI HATÁRID ŐK  

3.1 A Megbízott a könyvvizsgálatot az alábbi időrendben köteles végrehajtani: 

a.) a tárgyév június 30. fordulónapra elkészített évközi beszámoló vizsgálatának 
befejezése és annak alapján ú.n. vezetői levél kibocsátása: a tárgyév november 30. 

b.) az éves beszámolóra vonatkozó helyszíni könyvvizsgálati munka befejezése: a 
tárgyévet követő év március 31. munkanapja  

c.) az éves beszámolóra vonatkozó, 1.2 pont a) alpontja alapján könyvvizsgálói – 
magyar és angol nyelvű – jelentés kibocsátásának határideje: tárgyévet követő év 
április 10. 

d.) a Megbízó IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaira, illetve éves beszámolójára 
vonatkozó, 1.2 b) alpont szerinti magyar és angol nyelvű könyvvizsgálói jelentés 
kibocsátásának határideje az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások átadásától 
számított 30. (harmincadik) nap. 

e.) az 1.2 pont c-d.) alpontjában említett esetekben a nyilatkozat adásra vonatkozó 
felkérést követően legkésőbb 2 (kettő) héten belül. 

f.) az Éves Jelentésre vonatkozó, 1.2 pont e.) alpontja alapján könyvvizsgálói jelentés 
kibocsátása magyar és angol nyelven: az Éves Jelentés megküldését követő 10 (tíz) 
munkanapon belül. 

g.) a szerződés 1.2. f) pontja alapján a vagyonkezelt eszközökön végzett beruházások 
átadás-átvételével összefüggésben, az érintett vagyonelemek könyv szerinti bruttó 
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értékéről készített negyedéves elszámolási kimutatásainak vizsgálatára vonatkozó, 
a megállapodás szerinti eljárások elvégzésére irányuló 4400. témaszámú 
Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standard alapján kibocsátott könyvvizsgálói jelentés: az Elszámolási Kimutatás 
megküldését követő 10 (tíz) munkanapon belül 

h.) az 1.2 pont i) alpont alapján történt megkeresés alapján tanácsadói szolgáltatás 
nyújtása a megkeresést követő 10 (tíz) munkanapon belül 

3.2 A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott csak abban az esetben képes a 3.1 pontban 
meghatározott határidőkre teljesíteni a feladatait, ha a helyszíni könyvvizsgálati 
munkához kért adatok, dokumentumok az előzetesen egyeztetett helyszíni könyvvizsgálat 
időpontjára hiánytalanul a Megbízott rendelkezésére állnak, valamint a Megbízó 
szakemberei, előzetes egyeztetést követően, a Megbízott által igényelt konzultációt 
biztosítják, illetve meghozzák a Megbízott által indokoltan, a Sztv. szerinti, 
könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében kért, a Szerződés 
teljesítésével összefüggő döntéseket. 

 

4 KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE  

4.1 A Szerződés 1.2 pont a.)-g.) alpontjában felsorolt szolgáltatások elvégzéséért járó díj 
nettó… Ft (azaz … forint), amely tartalmazza az 1.2. pont a)-g) alpontjaiban foglalt 
feladatok 2016. üzleti év vonatkozásában történő ellátásának díját. 

Megbízott a teljesítési igazolás kiállításának napján érvényes jogszabályok szerint 
számítja fel az ÁFA összegét. 

4.2 A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 4.1 pontban meghatározott 
díjat a Megbízó az alábbi részletekben fizeti meg: 

a.) 30%-át az évközi beszámoló helyszíni vizsgálata befejezését, valamint a vezetői 
levél kibocsátását követően, ezeknek a Megbízó által elismert és igazolt teljesítését 
követően, az erről szóló számla alapján. Megbízott számlát a teljesítés Megbízó 
általi, írásbeli igazolását követően jogosult kiállítani. 

b.) 40%-át az éves beszámolóra vonatkozó helyszíni könyvvizsgálati munka 
befejezésének Megbízó által elismert és igazolt teljesítését követően, az erről szóló 
számla alapján. Megbízott számlát a teljesítés Megbízó általi, írásbeli igazolását 
követően jogosult kiállítani. 

c.) 5%-át az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések kibocsátásról 
szóló Megbízó által elismert és igazolt teljesítést követően, az erről szóló számla 
alapján. Megbízott számlát a teljesítés Megbízó általi, írásbeli igazolását követően 
jogosult kiállítani. 

d.) 20%-át az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások / éves beszámolóra vonatkozó 
könyvvizsgálói jelentés kibocsátásáról szóló Megbízó által elismert és igazolt 
teljesítést követően, az erről szóló számla alapján. Megbízott számlát a teljesítés 
Megbízó általi, írásbeli igazolását követően jogosult kiállítani. 

e.) 5%-át az Éves Jelentésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentések kibocsátásról szóló 
Megbízó által elismert és igazolt teljesítést követően, az erről szóló számla alapján. 
Megbízott számlát a teljesítés Megbízó általi, írásbeli igazolását követően jogosult 
kiállítani. 
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4.3 A Szerződés 1.2 a-f.) alpontjában vállalt feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a 
Megbízó elkészíti a teljesítési igazolást, amit megküld Megbízottnak. A Szerződés 1.2 g) 
és h) pontjaiban meghatározott feladatok teljesítését az adott ülés jegyzőkönyve igazolja. 

4.4 A Megbízó – figyelemmel a Kbt. 135.§-ban foglalt rendelkezésekre – a szerződés 
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb az Megbízott teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.  

4.5 A Szerződés 1.2 pont h.) alpontjában meghatározott eseti megrendelés alapján igénybe 
vehető szolgáltatás díja: 

Nettó … Ft/óra (azaz … forint/óra). 

Az adott alpont teljesítése kapcsán a fenti óradíjon kívül Megbízottat egyéb díjazás 
semmilyen jogcímen nem illeti meg. 

4.6 A Szerződés 1.2 pont h.) alpontjában meghatározott, eseti megrendelés alapján elvégzett 
és igazoltan teljesített képviselet ellenértékének kiegyenlítése az erről szóló számla 
alapján történik. A Megbízott az eseti megrendelés alapján teljesített munkaórákról 
részletes, írásbeli időkimutatást köteles vezetni félóránkénti bontásban, oly módon, hogy 
a kimutatásból azonosítható legyen, hogy Megbízott a Megbízó ügyvezető szervének 
és/vagy Felügyelőbizottságának mely ülésén, mely napirendi pont tárgyalásán vett részt. 
A teljesítés igazolásának feltétele, hogy az időkimutatást Megbízott a Megbízó 
kapcsolattartója részére átadja. A jelen pont szerinti eseti megrendelés leadására a 
Szerződés mellékletét képező minta alkalmazásával kerül sor. 

4.7 A Szerződés 1.2 pont i.) alpontjában meghatározott, eseti megrendelés alapján igénybe 
vehető szolgáltatás díja: 

Nettó … Ft/óra (azaz … forint/óra). 

Az adott alpont teljesítése kapcsán a fenti óradíjon kívül Megbízottat egyéb díjazás 
semmilyen jogcímen nem illeti meg. 

4.8 A Szerződés 1.2 pont i.) alpontjában meghatározott, eseti megrendelés alapján elvégzett 
és igazoltan teljesített munka ellenértékének kiegyenlítése az erről szóló számla alapján 
történik. A Megbízott az eseti megrendelés alapján teljesített munkaórákról részletes, 
írásbeli időkimutatást köteles vezetni félóránkénti bontásban, oly módon, hogy a 
kimutatásból Megbízott által végzett munkafolyamatok azonosíthatóak legyenek. A 
teljesítés igazolásának feltétele, hogy az időkimutatást Megbízott a Megbízó 
kapcsolattartója részére átadja. Az eseti megrendelésben Megbízó rögzíti a konkrét feladat 
kapcsán felhasználható maximális keretóraszámot, amelyet a Szerződő Felek előzetesen 
egyeztettek. Megbízott az eseti megrendelésben meghatározott maximális keretóraszámot 
meghaladó díj felszámolására nem jogosult abban az esetben sem, amennyiben az adott 
feladat elvégzése az eseti megrendelésben meghatározott keretóraszámot ténylegesen 
meghaladta. Eseti megrendelés adására, és az eseti megrendelés alapján teljesítés 
igazolására a Megbízott részéről a pénzügyi és számviteli osztályvezető jogosult. A jelen 
pont szerinti eseti megrendelés leadására a Szerződés mellékletét képező minta 
alkalmazásával kerül sor. 

4.9 A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti díjat a Megbízó kizárólag a 
Szerződés szerinti jogosultnak teljesíti. Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára 
tekintettel nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
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feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Megbízott 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

4.10 A számlát a Megbízó székhelyére kell eljuttatni személyesen, illetve tértivevényes ajánlott 
postai küldeményben, vagy a postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre a 
jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlaként megküldve. A számlán fel kell 
tüntetni a Szerződés Megbízó által megadott, belső azonosításra szolgáló 
szerződésszámát, valamint a – Megbízó által a teljesítésigazoláson feltüntetendő – 
beszerzési rendelés számát. 

4.11 A megbízási díj kifizetése az elfogadott teljesítés – teljesítés Megbízó általi írásbeli 
igazolása – után a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) napon belül esedékes banki átutalással összhangban a Kbt. 135. § 
szolgáltatásra irányadó rendelkezéseivel, valamint a Ptk. 6:130. §-ával. A megbízási díj 
magában foglalja a megbízottnál felmerült valamennyi költséget, így a megbízási díjon 
felül a Megbízott egyéb más költségtérítésre, díjazásra nem jogosult. Megbízó előleget 
nem fizet. 

4.12 Amennyiben a számla jogszabályi illetve egyéb hiányossága, hibája folytán nem 
könyvelhető vagy nem befogadható, Megbízó a számlát Megbízottnak visszaküldi. Ebben 
az esetben a fizetési határidő a megfelelően javított számla benyújtásától (kézhezvételétől) 
számítódik.  

4.13 Amennyiben Megbízó a fizetéssel késedelembe esik, Megbízott a Ptk. 6:155. §-ában 
meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

4.14 Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Szerződés szerinti kifizetésekre az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a irányadó. 

4.15 A 4.1 pontban meghatározott díjak nem tartalmazzák a Sztv. 57. § (3) bekezdése alapján 
történő esetleges eszközátértékelések ellenőrzésének díját. 

 

5 KAPCSOLATTARTÁS  

5.1 Megbízó részéről – a Szerződés hatályba lépésekor – a Szerződéssel összefüggő 
kapcsolattartásra, valamint eseti megrendelés leadására és Megbízott teljesítésének 
igazolására kijelölt személy: 

Lepres Orsolya, pénzügyi és számviteli osztályvezető 

tel: +36-30-365-1747 

fax: +36-1-293-4490 

cím: 1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

postai cím: 1675 Budapest, Pf. 80. 

5.2 Megbízott részéről – a Szerződés hatályba lépésekor – a Szerződéssel összefüggő 
kapcsolattartásra kijelölt személy: 

… 

tel: … 

mobiltel: … 
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fax: … 

postai cím: … 

5.3 A Szerződés alkalmazása során Szerződő Felek a kapcsolattartás alábbi formáit vehetik 
igénybe: eredményes adási jelentéssel igazolt fax-üzenet, tértivevényes ajánlott, illetve 
futárral továbbított és átvételi bélyegzővel igazoltan átvett levél. Az esetlegesen szóban 
megtett nyilatkozatok érvényességi feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik 
fél kapcsolattartójához haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül, a 
fentiekben megadott kapcsolattartási módok szerint írásban is eljuttassa. A kapcsolattartás 
nyelve a magyar. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerint faxon megtett 
nyilatkozatok abban az esetben tekintendőek a továbbítás napján kézhez vettnek és 
hatályosnak, ha a továbbítás napja munkanap és a nyilatkozatok 16:00 óra előtt – az adási 
jelentéssel, illetve a visszaigazolással bizonyítottan – elküldésre kerültek a címzettnek. A 
munkanapokon kívül és a munkanapokon 16:00 óra után továbbított, eredményes adási 
jelentéssel igazolt fax üzenetek a továbbításukat követő munkanapon 09:00 órakor 
tekintendőek a címzett részére kézbesítettnek.  

5.4 Az 5.1 és 5.2 pontokban meghatározott kapcsolattartó személyek ideiglenes 
akadályoztatása esetén a Szerződő Felek kötelesek az akadályoztatás időtartamára 
megfelelő helyettest jelölni, és erről a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni, 
megjelölve a helyettes elérhetőségeit és a helyettesítés időtartamát. 

5.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy az 5.1 és 5.2 pontokban meghatározott személyek a 
Szerződés szerinti operatív feladatok ellátására – a másik fél előzetes tájékoztatásával – 
jogosultak szakembereket kijelölni. A kijelölt szakemberek közötti kapcsolattartás módját 
a Szerződő Felek együttműködési kötelezettségük figyelembe vételével, kölcsönös 
egyetértésben határozzák meg. 

5.6 Szerződő Felek kötelesek egymást bármely, a cégadataikban bekövetkező lényeges 
változásról – mint például cégnév, székhely, telefonszám, faxszám, bankszámlaszám, 
adószám, kapcsolattartó személy, jelen Szerződésre nézve a Szerződő Felek részéről 
kötelezettségvállalásra jogosult személy – a lehető leghamarabb, de legkésőbb a változás 
bekövetkezésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül értesíteni. 

5.7 Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb az okot adó körülmény 
felmerültétől/bekövetkezésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül értesíteni minden 
olyan körülményről, amely a teljesítés eredményességét veszélyezteti, illetve gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szerződő Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 

5.8 Megbízott köteles telefonon haladéktalanul, és legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül 
írásban is értesíteni a Megbízót, amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan 
körülmények merülnek fel, amelyek határidőben történő teljesítését akadályozzák. Az 
írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és várható időtartamát. A 
Megbízott köteles továbbá telefonon haladéktalanul, és legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán 
belül írásban is jelezni a Megbízó felé, ha olyan ismeret, tény stb. birtokába jut, amely 
szerződésszerű teljesítését akadályozza. A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a 
Megbízó részéről elfogadott, de a Szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen 
történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy a Megbízó lemond a szerződésszegésből 
eredő jogai érvényesítéséről. 

 

6 A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS FELMONDÁSA  
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6.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Szerződés 1.2. pont a)-g) alpontjaiban 
meghatározott feladatai ellátása érdekében a Szerződés hatályba lépésének napjától 2017. 
május 31. napjáig – azonban abban az esetben, ha a 2016. üzleti évet lezáró éves 
beszámolót a Részvényes ezen időponthoz (2017. május 31.) képest bármely okból később 
fogadja el, vagy a 2016. üzleti év vonatkozásában elvégzendő valamely feladatot ezen 
időponthoz képest bármely okból később végzi el, úgy ezen későbbi időpontig – áll a 
Megbízó rendelkezésére. Megbízott a Szerződés 1.2. pont h)-i) alpontjaiban 
meghatározott feladatai ellátása érdekében a Szerződés hatályba lépésének napjától 2017. 
május 31. napjáig áll a Megbízó rendelkezésére. 

6.2 A Szerződés mindkét Szerződő Fél általi aláírásával jön létre.  

6.3 A Szerződés a Szerződő Felek szerződésszerű teljesítésével – a 6.1 pontban foglaltakra 
figyelemmel – szűnik meg. 

6.4 A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Részvényes bármikor, azonnali hatállyal 
visszahívhatja, amelyre tekintettel a HungaroControl Zrt. jogosult a jelen Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben Megbízott Megbízóval szemben ezzel 
összefüggésben semmilyen jogcímen sem támaszthat igényt illetve követelést (így 
különösen: kártérítés, költségek illetve elmaradt haszon megtérítése iránti igények). 

6.5 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést közös megegyezéssel 
írásban bármikor megszüntethetik. 

6.6 Megbízó a fentieken túlmenően a jelen Szerződést bármikor azonnali hatállyal indoklás 
nélkül felmondhatja, ilyen esetben köteles azonban megtéríteni a Megbízottnak a 
felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra Megbízott szerződésszegése miatt 
került sor. 

6.7 A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés Megbízó részéről történő 
felmondása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

6.8 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést Megbízó a Megbízotthoz 
intézett, erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 6 (hat) hónapos felmondási idővel 
jogosult felmondani. Megbízott a Szerződést legkésőbb az év december 31. napjáig a 
Megbízóhoz intézett, erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal jogosult felmondani, azzal, 
hogy a Megbízott jelen rendelkezésnek megfelelően közölt felmondása esetén a Szerződés 
az adott üzleti évet lezáró éves beszámoló Részvényes általi elfogadását követő első 
munkanapon szűnik meg. Megbízott a felmondási idő alatt köteles a jelen Szerződésben 
meghatározott feladatait ellátni, és a Megbízóval együttműködni. 

6.9 A Szerződést bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félhez intézett erre irányuló 
írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a Szerződésben 
vállalt bármely kötelezettségét súlyosan megszegi. Szerződő Felek kijelentik, hogy súlyos 
szerződésszegésnek tekintik különösen, ha  

a.) a Megbízott által a közbeszerzési eljárás során tett bármely nyilatkozatról 
nyilvánvalóvá válik, hogy az abban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak; 

b.) a Megbízott késedelme a 10 (tíz) napot meghaladja; 

c.) Megbízott a jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan 
megszegi, valamely kötelezettségét ismételten megszegi vagy egyébként olyan 
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja, ideértve azon esetet 
is, ha a Megbízott nem a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlatában 
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meghatározottak szerint – így különösen a könyvvizsgálati munkaprogramtól 
eltérve – jár el a Szerződés teljesítése során; 

6.10 A szerződés megszüntetésére a Kbt. sajátos rendelkezései (így különösen Kbt. 143.§ (1)-
(3) bekezdése) is irányadóak. 

 

7 FELELŐSSÉG, KÖTBÉR  

7.1 A Szerződő Felek felelősségére a Ptk. és a könyvvizsgáló tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

7.2 Amennyiben a Megbízott olyan okból, amelyért felelős, kötelezettségeit késedelmesen 
teljesíti a Szerződés 1.2 a), b), c), d), e) és f) pontjaiban meghatározott könyvvizsgálói 
feladatok ellátása tekintetében a késedelembe esés időpontjától a teljesítés napjáig terjedő 
időszakra késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke naponta a vonatkozó 
éves nettó könyvvizsgálati díj 0,5%-a 

7.3 Amennyiben a Megbízott olyan okból, amelyért felelős, kötelezettségeit késedelmesen 
teljesíti a Szerződés 1.2 i) pontjában meghatározott egyéb feladat tekintetében a 
késedelembe esés időpontjától a teljesítés napjáig terjedő időszakra késedelmi kötbér 
fizetésére köteles, amelynek mértéke naponta az adott feladatra a Szerződő Felek által 
meghatározott maximális keretóraszám szerint meghatározott díj 5%-a. 

7.4 Amennyiben a Megbízott késedelmesen, vagy nem jelenik meg a Felügyelőbizottság 
illetve az ügyvezető szerv ülésén (a Szerződés 1.2 g) és h) pontjaiban meghatározott 
feladatok), és ezt nem jelzi megfelelő időben, illetve írásbeli véleményét nem küldi el 
Megbízónak, akkor Megbízott köteles a Megbízónak esetenként 50 000 forint (azaz 
ötvenezer forint) kötbért megfizetni. 

7.5 A Szerződés 1.2 i) pontjában meghatározott feladat tekintetében amennyiben Megbízott a 
kötelezettségét – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesíti, három munkaóra után járó 
díjnak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni Megbízó részére. 
Meghiúsulásnak minősül a 10 (tíz) napot meghaladó késedelem.  

7.6 A Szerződés 1.2 a), b), c), d), e) és f) pontjaiban meghatározott feladatok tekintetében 
amennyiben Megbízott a kötelezettségét – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesíti, a 
vonatkozó éves nettó könyvvizsgálati díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles. Meghiúsulásnak minősül, ha Megbízó a jelen Szerződést a 6.9., 
vagy 6.10. pont alapján felmondja vagy attól eláll.  

7.7 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Ptk. 6:187. §-a szerint 
érvényesítheti kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.  

7.8 Megbízó a kötbért, és a kötbért meghaladó mértékű, Megbízott által nem vitatott 
kárigényét, mint lejárt pénzkövetelést, jogosult beszámítással érvényesíteni Megbízott 
bármely számlájával szemben. Megbízó kötbérigényét külön számlában is érvényesítheti 
Megbízott felé. Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha a kötbér érvényesítésére külön 
számlával kerül sor, Megbízott köteles kötbérfizetési kötelezettségének – az erről szóló 
számla tértivevénnyel igazolt kézhezvételétől számított – 30 (harminc) napon belül 
maradéktalanul eleget tenni. 

 
8 MEGBÍZOTT JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE  

8.1 A Megbízott írásban köteles a Megbízónak beszámolni a Szerződés teljesítése során 
felszínre kerülő, a jelen Szerződés teljesítését vagy a Megbízó jogszabályban foglalt, jelen 
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Szerződésben foglaltakat érintő kötelezettségeinek teljesítését befolyásoló bármilyen 
ügy/esemény/tény/adat stb. részleteiről, azok hatásaival és a megoldásra tett javaslatokkal 
együtt.  

8.2 A Megbízott a Megbízó belső pénzügyi ellenőrzési rendszerét csak olyan mértékben 
vizsgálja, amely ahhoz szükséges, hogy véleményt tudjon adni Megbízó pénzügyi 
kimutatásairól, ezért ezen rendszerekre vonatkozóan tett észrevételei nem feltétlenül 
tartalmaznak minden olyan javítási lehetőséget, amelyet egy részletesebb, speciális 
vizsgálat eredményeképpen tehetne. 

 

9 A MEGBÍZÓ NYILATKOZATAI – TELJESSÉGI NYILATKOZAT  

9.1 A Megbízó a Megbízott kérésére nyilatkozatot ad azokról a tényekről, információkról, 
megítélésekről és értékelésekről, melyek a számviteli nyilvántartásokban és a 
beszámolókban nem szerepelnek.  

9.2 Az éves könyvvizsgálat lezárása és az év végi jelentések kiadása előtt a Megbízó 
képviselője nyilatkozatot (Teljességi Nyilatkozat) ad Megbízottnak arról, hogy minden 
lényeges és a könyvvizsgálathoz szükséges információt teljes körűen a Megbízott részére 
átadtak. A Megbízó által a Megbízott részére szolgáltatott információk jelentősége miatt 
a Megbízó kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megbízottnak minden olyan kárért, amely 
a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatos, a Megbízó által szolgáltatott 
megtévesztő, hiányos vagy valótlan adatokra vezethető vissza. 

 

10 TITOKTARTÁS  

10.1 Megbízott biztosítja, hogy önmaga, valamint a teljesítésben részt vevő tisztségviselői, 
munkavállalói, képviselői és közreműködői titokban tartanak és bizalmasan kezelnek 
minden, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban és szerződéses munkakapcsolat alatt – 
beleértve minden előzetes megbeszélést – keletkező vagy tudomásukra jutó információt, 
dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem 
hozzák nyilvánosságra vagy nem tárják fel, nem teszik hozzáférhetővé illetéktelen 
harmadik személy(ek) számára vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél 
számára, kivéve, amennyiben azt jogszabály rendeli el. A Megbízott kötelezettséget vállal 
arra, hogy kizárólag azon alkalmazottai számára tárja fel a jelen Szerződéssel és annak 
teljesítésével kapcsolatos információkat, akiknek a jelen Szerződés teljesítéséhez 
feltétlenül ismerniük kell azokat. 

10.2 A Megbízott a tudomására jutó információkat, adatokat, dokumentumokat kizárólag a 
jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel, illetve 
amennyiben a Megbízó székhelyén kívüli helyre viszi, úgy gondoskodik azok biztonságos 
és megfelelő (folyamatos személyi felügyelet és/vagy biztosított széfben történő 
elhelyezés) őrzéséről.  

10.3 A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésében részt vevő 
személyeket tájékoztatja a jelen szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségéről, 
illetőleg arról, hogy a titoktartási kötelezettség vonatkozásában őket is azonos tartalmú 
titoktartási kötelezettség terheli. A Megbízott szavatolja, illetve kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítésében részt vevő személyek a titoktartási 
kötelezettséget megszegik, úgy azért a Ptk. rendelkezései szerint kártérítési felelősséggel 
tartozik. 
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10.4 Megbízott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a titoktartási rendelkezések 
nem vonatkoznak azon adatokra, amelyeknek megismerését, vagy nyilvánosságra 
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

10.5 Megbízott kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében átadásra kerülő 
dokumentumok különösen bizalmasak, üzleti titkot képeznek, és kifejezetten kötelezi 
magát bármely olyan magatartástól való tartózkodásra, amely az üzleti titok sérelmét 
jelenti, ahhoz vezet, vagy annak veszélyével járhat, így többek között, de nem 
kizárólagosan tartózkodik azok harmadik személyek tudomására hozásától avagy 
harmadik személyek számára hozzáférhetővé válásától avagy a Megbízóra és/vagy a 
Szerződésre vonatkozó valós vagy valótlan tartalmú információk közlésétől, 
terjesztésétől. 

10.6 Megbízott haladéktalanul megtéríti a Megbízó minden olyan kárát, illetve mentesíti a 
Megbízót minden olyan kárigény megtérítése alól, amely titoktartási kötelezettségének 
megszegéséből származik. 

10.7 Szerződő Felek a titoktartással kapcsolatos rendelkezéseket a Kbt. 43-45.§-val 
összhangban kötelesek értelmezni. 

 

11 IRÁNYADÓ JOG , BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG  

11.1 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a Szerződés értelmezésére a magyar jog, 
így különösen a Ptk., a Mkkt., és az Sztv. rendelkezései az irányadóak. 

11.2 Szerződő Felek arra törekszenek, hogy a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban 
köztük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzenek, közvetlen 
tárgyalások útján. Ha Megbízó és Megbízott a közvetlen tárgyalások megkezdésétől 
számított 30 (harminc) napon belül nem tudja békés úton rendezni szerződéses vitáját, 
mely a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végső rendezését a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé utalják. 

 

12 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

12.1 A Szerződés a Szerződő Felek közös megegyezésével, a Kbt. 141.§-ban meghatározott 
esetekben és feltételek mellett, kizárólag írásban módosítható. 

12.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott legalább a Mkkt. 11. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti érvényes felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen a szerződés hatálya alatt. 
A kötvény másolata a Szerződés mellékletét képezi. Amennyiben a Megbízott érvényes 
felelősségbiztosítással nem rendelkezik, avagy a jelen pontban meghatározott 
felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt bármely okból megszűnik, avagy 
annak meglétét a Megbízott a Megbízó írásbeli felhívására nem mutatja be 1 (egy) 
munkanapon belül a Megbízónak, úgy a Megbízó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

12.3 A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és 
a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 
szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben felhatalmazott hatóságok a Szerződés 
keretében a HungaroControl Zrt. székhelyén, illetve vagyonkezelésének helyszínén 
munkát végző személyeket ellenőrizzék. A Megbízott tudomásul veszi, hogy azok a 
személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg, a Szerződés keretében 
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a fenti helyszíneken munkavégzésre, belépésre illetve ott tartózkodásra nem jogosultak. A 
jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének a jelen pontban foglaltak miatti 
részleges vagy teljes meghiúsulásából, késedelméből eredő károkat Megbízott viseli.  
Amennyiben a Megbízott közreműködői a biztonsági ellenőrzésnek nem vetik alá 
magukat, vagy belépésüket a vizsgálat kockázatosnak ítéli, a HungaroControl Zrt. a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

12.4 A Megbízott tudomásul veszi, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett 
ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet alapján mint szerződő fél, valamint 
a teljesítésben általa részt vevő gazdasági szereplők ellenőrzött szervezettnek minősülnek. 

12.5 Megbízott vállalja, hogy nem fogad el olyan megbízást, amely tárgyánál fogva vagy a 
Megbízó személyénél fogva összeférhetetlenséget mutat jelen Szerződés tárgyával illetve 
a Megbízóval. Megbízott egyebekben kijelenti, hogy nincs tudomása olyan 
összeférhetetlenségről, amely a jelen Szerződésből fakadó feladatai ellátása során 
felmerülhetne. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem 
jelenti más, harmadik személyekkel kötött megállapodásai(k) megsértését, és a jelen 
Szerződés megkötésének időpontjában nincs tudomásuk olyan adatról, amely szerint jelen 
Szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek jogát vagy jogos érdekeit 
sértené. 

12.6 Jelen Szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a 
teljes Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés 
vagy rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e 
rendelkezés, illetve rész hiányában a Szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné 
válna. 

12.7 A Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Ajánlati felhívás, az Ajánlati 
Dokumentáció, a Megbízott ajánlata, az eseti megrendelés mintája és a Megbízott 
felelősségbiztosítási kötvényének másolata. A mellékletek és a Szerződés törzsszövege 
közötti ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövegében foglaltak az irányadóak. 

12.8 Szerződés 2 (kettő) eredeti példányban, magyar nyelven készült. 

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint szerződési 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Budapest,   

2016. … 2016. … 

   

   

név név név 

tisztség tisztség tisztség 

HungaroControl Zrt. cégnév 

Megbízó Megbízott 
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Megrendelés minta 

 

 

A HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: Megbízó) és…………………... (továbbiakban: 

Megbízott) között HC-2016-6451 szerződésszám alatt 2016. ………..… napján létrejött 

Megbízási szerződésben (a továbbiakban: Megbízási Szerződés) foglaltakra hivatkozással 

kérem, hogy Megbízott a jelen megrendelés alapján (megfelelő rész aláhúzandó) 

 
- a Szerződés 1.2. h) pontja szerinti szolgáltatást  

 
- a Szerződés 1.2. i) pontja szerinti szolgáltatást  

 

nyújtson Megbízó részére és azt a Szerződésben, valamint a jelen megrendelésben 

meghatározott feltételekkel végezze el.  

 

A szolgáltatás tárgyának megjelölése: ………………………………………………… 

 

Megbízott a jelen eseti megrendelésben meghatározott feladatait ……………………… 

napján/napjáig köteles teljesíteni. 

 

A Szerződés 1.2. i) pontja szerinti szolgáltatás esetében kitöltendő: 

 

Maximális keretóraszám: …………… 

 

Megbízott a jelen megrendelésben meghatározott feladatok ellátásáért a Szerződés alapján 

meghatározott keretösszeg terhére a maximális keretóraszám figyelembevételével legfeljebb 

…………………………………Ft, azaz ……………………………………………………… 

forint összegű díjra jogosult, amelyet Megbízó a Szerződésben meghatározottak szerint fizet 

meg. 

 

Budapest, 201…. 

        

(Szerződés szerint eseti megrendelés leadására 

jogosult) 

 

 

A jelen eseti megrendelésben foglaltakat elfogadom. 

 

Budapest, 201… 

Megbízott 


