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együttesen a szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen az alábbi
feltételek mellett:

Előzmény

A „2018-2019. Üzleti évre a NISZ Zr!., a Pro-M Zn. és a KOPINT-DATQRG Kft. könyvvizs
gálóifeladatainak ellátása” tárgyban a Kbt. harmadik része szerint lefolytatott közbeszerzé
si eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) Megbízott, mint ajánlattevő tette a leg
jobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot, így 2018. november 14-én megküldött összegezé
sében Megbízott került megnevezésre a közbeszerzési eljárás nyerteseként, amelyre tekintet
tel a Felek a jelen megbízási szerződést kötik. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerző
dés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai
valamint Megbízott ajánlata, végleges ajánlata, mely dokumentumok jelen szerződéshez
t~zikailag nem kerülnek csatolásra.

1. A szerződés tárgya, hatálya

.1 A Megbízó jelen szerződés keretében megbízza a Megbízottat a választott állandó
könyvvizsgálói feladatok ellátásával a 2018-2019. üzleti évekre vonatkozóan.
amelynek keretében Megbízott az alábbi tevékenységeket végzi:
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a) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az egyéb magyar jogszabályok,
valamint a Megbízó létesítő okiratának előírásai szerint elkészített, 2018. és
2019. üzleti évekre vonatkozó éves, vagy egyszerűsített éves beszámoló (továb
biakban: éves beszámoló) (melyek minden esetben tartalmazzák a mérleget, az
eredménykimutatást, a cash-flow kimutatást és a kiegészítő mellékletet) valódi
ságának és szabályszerűségének felülvizsgálata és ennek alapján a tiiggetlen
könyvvizsgálói jelentés elkészítése.

b) Megbízó 2018. és 2019. üzleti évekre vonatkozó, az Szt. előírásaival összhang
ban elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolójának a törvényi köve
telmények szerinti felülvizsgálata és arról rnggetlen könyvvizsgálói jelentés ki
bocsátása. Megbízónak jelen szerződés aláírásának időpontjában három leány
vállalata van.

c) könyvvizsgálati munka keretében Megbízó vagyoni helyzetéről és üzletpolitiká
járól készült mindazon jelentések véleményezése, ellenőrzése melyek a hatályos
jogszabályok alapján a Belügyminisztérium, mint Megbízó legtöbb szerve ha
táskörét gyakorló szervezet részére készülnek, valamint a Belügyminisztérium
elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés ellenőrzése, véleményezése abból
a szempontból, hogy az abban szereplő adatok a valós adatokat tartalmazzák-e,
illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. E körben folyamatos együtt
működés, kapcsolattartás, koazultáció és javaslattételi tevékenység biztosítása.

d) folyamatos együttműködés és kapcsolattartás Megbízóval és együttműködés
Megbízó Felügyelő Bizottságával, ügyvezetésével, vezető tisztségviselőjével va
lamint igény esetén a Belügyminisztériummal,

e) a könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szóbeli szakmai tanácsadás.

1.2 A magyar törvények szerinti könyvvizsgálatért Baumgartner Ferenc (név) bejegyzett
könyvvizsgáló a felelős (kamarai tagsági száma: 002955). Akadályoztatása és tartós
távolléte esetén helyettesítésére kijelölt helyetteseként Kékesi Péter (név) bejegyzett
könyvvizsgáló jár cl (kamarai tagsági száma: 007128). A szerződés teljesítésében
személyesen közreműködnek továbbá jelen szerződés 5. számú mellékletében
megnevezett személyek.

Megbízott fenntartja a jogot a kijelölt könyvvizsgáló helyett másik, bejegyzett
kamarai tagsággal és megfelelő felkészültséggel rendelkező könyvvizsgáló
kijelölésére, mely esetre jelen szerződés 2.18 pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni. A személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló személyében
bekövetkezett változást a Megbízónak a Cégbíróság felé a változásbejegyzésre
vonatkozó szabályok szerint be kell jelentenie.

1.3 A könyvvizsgáló kinevezéséről szóló döntését a Belügyminisztérium jelen szerződés
megkötéséig írásban meghozta (az alapítói határozat a jelen szerződéshez 4. számú
inellékletként került csatolásra). Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép
hatályba. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a szerződést, akkor az a
később aláíró fél aláírásának napján lép hatályba. Jelen szerződést a Felek határozott
időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha Felek a jelen szerződésben meghatározott
feladataikat maradéktalanul teljesítik.
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2. Teljesítés, Felek jogai és kötelezettségei

2.1 Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatait a Magyar Nemzeti Könyv-
vizsgálati Standardok (vagy az ennek megfelelő, jogszabály alapján kötelezően al
kalmazandó könyvvizsgálati standardok) alapján végzi jelen pontban részletezettek
szerint.

2.2 A szerződésben meghatározott részteljesítési határidők:
a) az adott üzlet év évközi vizsgálata tekintetében adott üzleti év december 31.
b) adott üzleti évről készített éves beszámoló könyvvizsgálati jelentésének tekinte

tében az üzleti évet követő év április 20.,
c) adott üzleti évről készített összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizs

gálatának tekintetében az üzleti évet követő év június 15.

2.3 Jelen szerződés teljesítése során adott részteljesítés akkor tekinthető
szerződésszerűnek, ha a Megbízott a részteljesítéshez tartozó, jelen szerződésben
meghatározott feladatait ellátta, illetve a részteljesítéshez tartozó dokumentumot -

amennyiben készült ilyen - elkészítette és Megbízó részére átadta.

2.4 Adott részteljesítéshez tartozó dokumentumok (amennyiben készült ilyen) átvételét
követő 3 munkanapon belül Megbízó kiállítja az adott részteljesítéshez tartozó
teljesítésigazolást (melynek mintája jelen szerződés 1. számú mellékletében
található). Az adott üzleti év évközi vizsgálata tekintetében dokumentum nem készül.
Ez esetben az évközi vizsgálat elvégzésről szóló megbízotti tájékoztatást követő 3
munkanapon belül Megbízó kiállítja a részteljesítéshez tartozó teljesítésigazolást.
Megbízó adott részteljesítéshez tartózó teljesítésigazolás kiállítását megtagadhatja,
ha:
a) Megbízott adott részteljesítéshez tartozó feladatait nem vagy nem teljeskörűen

teljesítette, vagy
b) Megbízott adott részteljesítéshez tartozó dokumentumokat (amennyiben ilyen

dokumentum készül) nem vagy nem teljeskörűen adta át Megbízónak.

2.5 A Megbízott az adott üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálat eredményeként az éves
beszámolóról köteles írásban, magyar nyelven (a könyvvizsgálói véleményt
(záradékot) is magában foglaló rnggetlen könyvvizsgálói jelentés formájában)
véleményt alkotni, és szabályos, ftiggetlen könyvvizsgálói jelentést vagy
véleménynyilvánításának elutasítására vonatkozó írásos nyilatkozatot (a
továbbiakban együtt: könyvvizsgálói jelentés) a Megbízónak a 2.2 pont b) pontjában
megadott határidőre átadni.

2.6 Megbízott feladata az Szt., valamint a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
(vagy az ennek megfelelő jogszabály alapján kötelezően alkalmazandó
könyvvizsgálati standardok) szerinti könyvvizsgálati teendők ellátása valamint ennek
alapján arról szabályos könyvvizsgálói jelentés határidőben történő kiadása.

2.7 Összevont (konszolidált) éves beszámoló készítése esetén a Megbízott feladata az
Szt., valamint a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (vagy az ennek
megfelelő jogszabály alapján kötelezően alkalmazandó könyvvizsgálati standardok)
szerinti könyvvizsgálati teendők ellátása az összevont (konszolidált) éves beszámoló
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vonatkozásában, valamint ennek alapján arról szabályos könyvvizsgálói jelentés
kiadása a 2.2 pont c) pontban megadott határidő lejártáig.

2.8 Ha a Megbízott Megbízó vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a
Megbízóval szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel,
amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben
kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül
köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges
intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, Megbízott
köteles a feltárt körühnényekről Megbízó törvényességi felügyeletét ellátó
nyilvántartó bíróságot értesíteni.

2.9 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata u. 8. Megbízó fenntartja a jogot, hogy a
teljesítés helyét más, Budapesten található helyszínre módosítsa. Felek
megállapodnak, bogy a teljesítési hely jelen pont szerinti módosítása nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő erről Megbízottat Írásban értesíteni. A teljesítési
helyének módosítása az erről szóló szerződésszerű közléstől hatályos.

2.10 A Felek rögzítik, bogy a Megbízott felelős az általa jelen szerződés alapján
elkészített dokumentumok, elvégzett feladatok minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért és teljeskörűségéért. A Megbízott jelen szerződésben
szabályozottak szerint felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered,
bogy feladatait gondatlanul, hiányosan, vagy szakmailag nem megalapozottan
teljesíti.

2.11 A Megbízott kifejezetten kijelenti, bogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
szakmai, teclmikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokkal a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezni fog.

2.12 Felek rögzítik, bogy Megbízó köteles a Megbízott részére minden olyan információt,
adatot, dokumentumot biztosítani, amelyek a Jelen szerződés alapján elkészítendő
dokumentumok, elvégzendő feladatok teljesítéséhez szükségesek (kivéve, ha ezt
harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza).

2.13 Megbízó szavatol azért, hogy — a Megbízott teljesítéséhez — általa a Megbízottnak
átadott információk, adatok, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
Vita esetén Felek dolcumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatolcnak és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy
Megbízott szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

2.14 Megbízó a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Megbízottól
előzetes egyeztetés alapján.

2.15 Bármely, nem szerződésszerü teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megbízó
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megbízót a
szerződésszegés következményeként megilletik.

2.16 A Megbízott a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg köteles szabályosan aláírt
könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozatot kiadni a könyvvizsgálói tisztség elvállalásáról,
amiben köteles megerősíteni a jelen szerződés megkötésének tényét. A
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könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat ajelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.

2.17 A Megbízott és a Megbízó jelen szerződés teljesítésével összetiiggő kötelezettségeit,
jogait és feladatait, a könyvvizsgálat terjedelmét és időbeosztását a Felek jelen
szerződés 3. számú mellékletében rögzítik.

2.18 Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó szabályok:

2.18.1 Megbízott jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 5. számú melléklete 1.
pontjában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 5. számú
melléklete 2. és 3. pontjában megnevezett alvállalkozókat, szakembereket (az alkal
masság igazolásában részt vett valamint az értékeléshez bemutatott szakemberek)
köteles igénybe venni.

2.18.2 A jelen szerződés 5. számú melléklete 2. és 3. pontjában megnevezett személyek,
szervezetek helyett a Kbt. 138. ~ (2) illetőleg (4) bekezdésében szabályozottak sze
rint vonható be más illetőleg szüntethető meg a szerződés teljesítésében való közre
mtíködésük.

2.18.3 A 2.18.2 pont szerinti Új szervezet vagy szakember bevonására irányuló, hozzájára
lásra vonatkozó igényt írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell beje
lenteni (az alvállalkozó, szakember nevének, székhelyének vagy lakcírnének, az álta
la a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával). Alvállalkozó
igénybevétele esetén Megbízottnak a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt ki
záró okok hatálya alatt. A hozzájárulás niegkérése során Megbízottnak igazolnia kell
a Kbt. 138. * (2) illetőleg (4) bekezdése szerinti elvárások teljesülését.

2.18.4 Megbízott jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú niellékle
tében nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 2.18
pont előírásainak betartása mellett. További — a 2.18.2 pont által szabályozott körbe
nem tartozó — alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Megbízott legkésőbb az
alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köte
les Megbízót tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcírnének, az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó
nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

2.18.5 Megbízott haladéktalanul köteles Megbízót tájékoztatni, ha alvállalkozója, a közbe
szerzési eljárásban alkalmassága igazolására bemutatott szakembere a szerződés tel
jesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó, szak
ember nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó, szakember teljesítés-
ben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szak
ember esetében, amikor a szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés tel
jesítésében — a 2.18.2 pont, a Kbt. 138. ~ (2) és (4) bekezdésében meghatározottak
szerint — kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködés megszűnése esetén
Megbízott köteles igazolni a Kbt. 138. ~ (2) illetőleg (4) bekezdése szerinti elvárások
teljesülését.

2.18.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvál- j~7~



lalkozókban, személyekben bekövetkező, jelen (2.18) pontban szabályozott változá
sok nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájé
koztatni,

2.19 Megbízott fokozott felelősséget vállal, hogy a szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámo I.
Megbízót fizetési kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint —

kizáró lag a Megbízott irányába terheli.

2.20 A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés teljesítésével összefliggésben mindent
megtesz annak érdekében hogy a Megbízó, az MNV Zrt. és a Belügyminisztérium
érdekeit ne sértse. E nyilatkozat kiterjed a Megbízott alkalmazottaira,
tisztségviselőire és teljesítési segédeire is.

2.21 A Megbízó vezetésének ellenőrzése, munkájának véleményezése a jelen
szerződésben meghatározottakon és a jogszabályi előírásokon túlmenően a
Megbízottnak nem feladata.

2.22 A Megbízó a Megbízottat a jelen szerződésben rögzített könyvvizsgálói feladatok
körében nem utasíthatja.

2.23 Megbízott igénye és előzetes egyeztetés alapján Megbízó a Megbízott részére
személyes konzultációs lehetőséget biztosít.

2.24 Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az általa végzett feladatok
állásáról a Megbízó kívánsága szerint, illetve szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

2.25 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza a jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen
körühnényről — az okok valamint az akadály elhárítása várható időtartamának
megjelölésével — haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni abban az esetben
is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.

2.26 Megbízott köteles jeleit szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről
Megbízót haladéktalanul értesíteni.

2.27 Megbízott jelen szerződés aláírásáig átadta Megbízónak a kitöltött Nyilatkozat
Partner adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 2. számú mellékletében
található.

2.28 A Megbízott a Megbízó létesítő okirata szerinti szerveinek ülésén arra irányuló
külön meghívás esetén köteles részt Venni.

3. Ellenszolgáltatás, fizetési feltételek

3.1 A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgya szerinti feladatok eHátásáért,
illetve dokumentumok elkészítéséért a Megbízott összesen 10.200.000,- Ft ± AFA,
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azaz tízmillió-kétszázezer forint + ÁFA (a szerződés értéke) megbízási díjra jogosult
az alábbiak szerint;

a) 2018. üzleti év vonatkozásában a jelen szerződésben rögzített feladatok teljesíté
sének ellenértéke 5.100.000,- Ft +AFA azaz ötmillió-százezer forint +AFA

b) 2019. üzleti év vonatkozásában a jelen szerződésben rögzített feladatok teljesíté
sének ellenértéke 5.100.000,- Ft +AFA azaz ötmillió-százezer forint ±AFA.

3.2 Adott üzleti évre vonatkozó feladatai teljesítéséért járó megbízási díjat Megbízó az
alábbiak szerint fizeti meg Megbízottnak:

A feladat teljesítéséért MegbízottatTeljesítendő feladat (részteljesítés) megillető díj

Évközi vizsgálat éves díj 30%-a
Éves beszámoló könyvvizsgálati jelen-

éves díj 40%-atésének elkészítése
Összevont (konszolidált) éves beszá
moló könyvvizsgálati jelentésének éves díj 30%-a
elkészítése

3.3 A 3.1 pontban meghatározott díjak a Megbízottnak adott üzleti évben a szerződéssze
rű teljesítéséhez szükséges valamennyi költségét és díját magában foglalják, ezért a
Megbízott más jogcímen további díj felszámítására nem jogosult, további költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

3.4 Megbízó kijelenti, hogy az Éves könyvvizsgálói díj jelen szerződésben megállapított
összege nem tér el a Belügyminisztérium által ezen megbízásra jóváhagyott összeg
től. A Megbízó megerősíti, hogy minden szükséges jóváhagyást beszerzett a jelen
szerződésben részletezett munkával kapcsolatosan.

3.5 Jelen pontban meghatározott díjak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekinten
dők, azok semmilyen jogcímen nem ernelhetők, változtathatók meg.

3.6 Megbízó adott részteljesítés ellenértékét annak teljesítését követően benyújtott szám
la ellenében, a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése valamint Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdése
rendelkezéseinek megfelelően, átutalással fizeti meg Megbízottnak. Amem~yiben a
számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő
a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. Megbízó jelen szerződés
teljesítésével összeRiggésben az előlegfizetést kizárja.

3.7 Megbízott az Szt. l67.* (3) bekezdéseiben foglaltak alapján kiállított, adott
részteljesítéshez tartozó számla ellenében jogosult az adott részteljesítés
ellenértékére, amit Megbízó által aláírt, adott részteljesítéshez tartozó
teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki ás nyújt be
Megbízónak. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően
kiállított, aláírt, a számlához tartozó teljesítésigazolás, melynek hiányában a számla
visszaküldésre kerül.

3.8 A számla szabályszerű kiállítása után Megbízott a számlát Megbízó nevére és a ‘

Megbízó központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

!
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3.9 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a nyújtott szolgáltatások megnevezése,

VTSZ/SZJ száma mellett Megbízó által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződésszámot és fizetési határidőként a 30 napot,

b) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afa tv.) szerinti előírásoknak,

c) a szánilán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,

d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

3.10 Megbízott a számla késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155.
* (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

3.11 Megbízott a szám]aszámában bekövetkezett változásról köteles a Megbízót
haladéktalanul értesíteni.

3.12 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

3.13 Megbízó mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Megbízott a számlát nem a 3.8 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a
számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

3.14 Amennyiben Megbízó kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi
Megbízottnak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdödik.

3.15 Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összetbggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Megbízott
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4. Nem szerződésszerű teljesítés, kötbér

4.1 A Megbízottnak a feladat teljesítését a jelen szerződésben rögzített és a Megbízóval
egyeztetett határidő és feltételek szerint kell elvégeznie.

4.2 Amennyiben Megbízott jelen szerződés 2.2 pontjában meghatározott valamely
részteljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulasztja, késedelmi kötbér
fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késdelemes nap
után a kötbéralap 1 %-a, de minimum naponta 20.000,- Ft. A késedelmi kötbér alapja
a késedelemmel érintett részteljesítés nettó éitéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.

4.3 Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben jelen szerződés olyan
okból hiúsul meg, amelyért Megbízott felelős. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Megbízó Megbízott súlyos szerződésszegése miatt jelen

N\ •~
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szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megbízó jelen szerződéstől Megbízott
súlyos szerződésszegése miatt eláll. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés
nettó értékének 10 %-a. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér
érvényesítését kizárja.

4.4 Megbízó a kötbérigényről kötbérértesftőt állít ki, melynek összegét - amennyiben a
kötbért Megbízott elismeri vagy a kötbérértesítő kézhezvételétől számított tíz
munkanapon belül nem vitatja - jogosult a kötbérrel érintett feladat teljesítéséért
Megbízottat megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályianak betartásával.

4.5 Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére
figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére jelen szerződés
szerint, illetve, bogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

4.6 A Megbízott a jelen szerződés időtartama alatt köteles olyan érvényes szakmai
felelősségbiztosítással rendelkezni, melyben az éves kárérték legalább a jelen
szerződés értékének tízszerese. A Megbízott felelősségbiztosítési kötvénye
fennállásáról szóló igazolásnak a másolata jelen szerződéshez 6. számú
mellékleteként került csatolásra.

4.7 Szerződő Felek megállapodnak, bogy a jelen szerződéssel összefflggésben
keletkezett károkért fizetendő kártérítés mértékét a szerződés értékének
hárornszorosában (30.600.000,-Ft-ban) maximalizálják. Szerződő Felek
megállapodnak, bogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben Megbízóval
szemben kizárólag Megbízott tartozik felelősséggel, annak vezető tisztségviselői,
alkalmazottai és Megbízott nemzetközi hálózatába tartozó más társaságok nem, akik
erre közvetlenül hivatkozhatnak.

4.8 Szerződő Felek kijelentik, hogy a 4.7 pontban szabályozott kikötés nem
alkalmazható azokra az esetekre, melyekre a kártérítési felelősség korlátozását a Ptk.
vagy más jogszabály kizárja.

5. A szerződés módosítása, megszűnése, megszűntetése

5.1 Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglalt feltételek fennállása esetén,
írásban módosítható.

5.2 Amennyiben jelen szerződés felmondására Megbízott súlyos szerződésszegése miatt
kerül sor, a felmondás nem érinti Megbízó kötbérre, kártérítésre vonatkozó
igényének az érvényesítését. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek sz alábbi
esetek:
a) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
b) Megbízott a teljesítést jogos olc nélkül megtagadja,
c) Megbízott jelen szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét megszegi,
d) valamely jelen szerződésben meghatározott és sz a)-c) pontban nem nevesített kö

telezettségét Megbízott ismételten, Megbízó ene vonatkozó írásbeli felszólítása
ellenére haláridőben nem teljesíti.
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5.3 Megbízó jogosult — választása szerint — jelen szerződést 60 napos felmondási idővel
felmondani vagy attól elálbii a Kbt. 143. * (I) bekezdésében szabályozott esetek
valamelyikének bekövetkezése esetén.

5.4 Megbízó köteles — választása szerint — jelen szerződést 60 napos felmondási idővel
felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset
bekövetkezése esetén.

5.5 Megbízó jogosult és egyben köteles jelen szerződést 60 napos felmondási idővel
felmondani a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén.

5.6 Jelen szerződésnek az 5.3-5.5 pont szerinti okok valamelyike miatti megszűnése
esetén Megbízott a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.7 Bármelyik Fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az
esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a
másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.

5.8 Megbízott Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést
Megbízóhoz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegést követ el Megbízó különösen, ha a jelen szerződésben
meghatározott fizetési kötelezettségének Megbízott írásos felszólítása ellenére, az
abban megadott határidőig nem tesz eleget.

5.9 Az azonnali hatályú fehnondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

5.10 Jelen szerződés megszűnése a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

5.11 Felek megállapodnak, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
elszámolnak egymással.

6. Együttműködés, kapcsolattartás

6.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megbízó részéről:
Név: Szubi Zsolt
Beosztás: Pénzügyi és számviteli igazgató
Telefon szám: +36-1-795-9083
Mobiltelefon szám: +36-30-398-1657
E—nrnil cím: szubi.zsolt@nisz.hu
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b) Megbízott részéről:
Név: Baumgartner Ferenc
Beosztás: bejegyzett könyvvizsgáló
Telefon szám: +36-1-235-3010
Mobiltelefon szám: +36-70-336-9090
E-mail cím: ferenc.baumgartner~bdo .hu

6.2 Jelen szerződésben Megbízó részéről teljesítés igazolására jogosult személyek
együttesen:

Név: Konez András
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyette
Telefon szám: ±36-1-795-7027
Mobiltelefon szám: +36-30-543-4737
E-mail cím: Koncz.Mdras@nisz.hu

és

Név: Szubi Zsolt
Beosztás: Pénzügyi és számviteli igazgató
Telefon szám: +36-1-795-9083
Mobiltelefon szám: ±36-30-398-1657
E-mail cím: szubi.zsolt@nisz.hu

6.3 A Felek a 6.1. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés
teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik fél jogosult a 6.1-6.2 pontban
meghatározott kapcsolattartójaiteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Felek
megállapodnak, bogy a 6.1-6.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik féllel
való szerződésszerű közléstől hatályos.

6.4 A Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerően
küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
a) írásban igazolt személyes átadással,
b) tértivevényes ajánlott levélben,
c) visszaigazolt e-mailben — megküldött értesítés.

6.5 Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatátyossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt
megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem
vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
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6.6 Felek megállapocinak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag
postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással
történhet.

7. Titoktartás és Személyes adatok

7.1 Megbízott vállalja, bogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabá
lyozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.

7.2 Megbízott tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan
adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljá
rás során a Kbt. 76. ~ szerinti értékelési szempont alapján értékelésre került, de az
ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilt
hatja.

7.3 A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott,
birtokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem
hozzáférhető minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum Üzleti titoknak minősül,
amelyek nyilvánosságra hozatalára - kivéve a közérdekű adatnak minősülő
információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket — csak a
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával van lehetőség.

7.4 Megbízott a Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződés teljesítés folyamán
tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

7.5 A szerződés teljesítése során Megbízott tudomására jutott, a Megbízó kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva
kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen ham~adik személy
részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Megbízó érdekeivel ellentétes egyéb módon
nem használja fel.

7.6 Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Megbízott kizárólag a Megbízó által előzetesen, Írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja ki.

7.7 A Megbízott felelős azért, hogy a megbízás teljesítése során alkalmazottai, illetve
teljesítés segédei jelen pontban szabályozott titokvédelmi kötelezettség tartalmát
megismeijék és annak eleget is tegyenek. A Megbízott titoktartási kötelezettsége a
jelen szerződés hatályát követően is (korlátlan ideig) fennáll.

7.8 Megbízott Jelen szerződés szerinti felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségé
nek megsértéséböl eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási
kötelezettség megszegése esetén a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali ha
tállyal felmondani.
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7.9 A könyvvizsgálói jelentés felhasználása, szerzői jogok

A Megbízott által készített könyvvizsgálói jelentés, ideértve a könyvvizsgálat során
készített valamennyi nyomtatott illetőleg elektronikusan tárolt iratot és
munkapéldányt, a Megbízott tulajdonát, annak szellemi alkotását, szerzői művét
képezi. A jelen szerződés aláírásával a Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a
könyvvizsgálati jelentést a jogszabályokban meghatározott eseteken túl, a Szt. által
meghatározott közzétételi kötelezettségen túl, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatá
sok, Megbízó pénzügyi fedezeti elbírálásának, éves felülvizsgálatához felhasználhat
Ja, illetve a köny-vvizsgálati jelentést kizárólag ebből a célból és kizárólag a teljes
vonatkozó beszámoló egyidejű csatolásával illetékes harmadik személynek átadhatja.
Előzőekben meghatározott eseteken túl Megbízó a könyvvizsgálati jelentést kizáró
lag Megbízott előzetes jóváhagyását követően adhatja át harmadik személynek.

7.10 A pénzmosás megakadályozásához kapcsolódó törvényi feltételek teljesítése

Tekintettel arra, hogy Megbízott tevékenységi kőre alapján „A pénzmosás és a terro
rizmus finanszírozása megelőzéséről ás megakadályozásáról” szóló 2017. évi LIII.
Törvény („Pmt.”) hatálya alá tartozik, Megbízó vállalja, hogy együttrnűködik Meg
bízottai a jogszabályi előírások betartásában. Jelen együttműködés keretében Megbí
zó jelen szerződés aláírásáig átadta Megbízottnak a kitöltött azonosítási adatlapot,
valamint az abban rögzített, releváns adatokat tartalmazó dokumentumokat. Megbízó
által átadott azonosítási adatlap jelen szerződéshez 7. számú mellékletként csatolásra
került. Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogyjelen pontban szabályo
zottak szerint átadott dokumentumokról Megbízott másolatot készítsen, valamint a
jelen pont szerint átadott adatok közül a jogszabályok által előírt adatokat és infor
mációkat tárolja. Megbízó 5 munkanapon belül köteles Megbízottat tájékoztatni,
amennyiben a jelen pontban szabályozottak szerint átadott dokumentumokban, ada
tokban a Pmt. szempontjából releváns változás következik be.

8. Vis major

8.1. Megbízott nem sújtható kártérítéssel, illetve a Megbízó a szerződéstől — a 8.4.
pontban foglalt kivétellel — nem jogosult elállni, ha a késedelmes teljesítés vagy
meghiúsulás vís maior eredménye.

8.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik,
amely a Megbízott érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be olyan okból,
amelyért Megbízott nem felelős. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború
vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.
A vis maiomak közvetlen összefliggésben kell állnia a Megbízott tevékenységével ás
a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.

8.3. Vis maior esetén, amennyiben a Megbízó egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a
Megbízottnak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, ás meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
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8.4. A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megbízónak
jogában áll — választása szerint — a szerzödéstől elállni vagy azonnali hatállyal
felmondani azt. Ez esetben mindkét fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát,
azzal, hogy a Felek egymással elszámolnak és a Megbízott által teljesített
szolgáltatások ellenértékét a Megbízó köteles megtéríteni.

9. Vegyes és záró rendelkezések

9.1 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.

9.2 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat,
melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben
ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

9.3 A Megbízott a Megbízó számára történt szolgáltatásnyújtás tényére szakmai
referenciaként kizárólag Megbízó írásos hozzájárulásának birtokában hivatkozhat.

9.4 A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései és a szerződésben
hivatkozott mellékletek határozzák meg. Amennyiben Felek közötti vitás kérdésre a
szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrendben elsősorban Megbízott végleges
ajánlatában, Megbízó végleges közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak az
irányadóak. Jelen pont szerinti dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik, azonban jelen szerződéshez fizikailag nem kerülnek csatolásra.

9.5 Jelen szerződés fő szövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a
szerződés fő szövegének rendelkezései alkalmazandóak.

9.6 Megbízottnak és Megbízónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy köz
vetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely kö
zöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényröl, akadályo
zó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

9.7 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összehiggésben keletkezett jogvitá
jukat, Úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

9.8 I-la bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meg
határozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti
azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy Ugyan azon jog jö
vőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
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erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilaticozat esetén érvényes.

9.9 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatályos
jogszabályai, így különösen a Ptk., valamint a szerződés tárgyát érintő ágazati jellegű
jogszabályok előírásai az irányadóak.

9.10 A Megbízott a szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy ezen szerződéses
jogviszom~yal összefUggő ellenőrzésre — tekintettel arra, hogy Megbízó 100%-os állami
tulajdonban lévő gazdasági társaság — az állami ellenőrzéssel megbízott személyek és
szervek jogosultak.

9.11 Jelen szerződés elválaszthatalan részét képezik az alábbi mellékletek:

MeBéldetek:
1. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
2. számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól
3. számú melléklet: A Megbízott és a Megbízó kötelezettségei és feladatai
4. számú melléklet: Alapítói határozat a könyvvizsgáló kinevezéséről és könyvvizs
gálói elfogadó nyilatkozat
5. számú melléklet: Megbízott szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói valamint a
közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolására bemutatott és az értékelés során
figyelembe vett szakemberei
6. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvényről szóló igazolás másolata
7. számú melléklet: Pénzmosási adatlap

Jelen szerződés 9 számozott pontból, és 7 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban
készült, melyből 3 példányt a Megbízó, 2 példányt a Megbízott kap. Jelen szerződést a Felek
elolvasták, megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018...AQ- 2.’~

~ n .~~.h. ~
Kopcsányi Tibor . . . ( ‚ . .

. . . . . . Koncz Andras Gazdasaoi Baun’aar(ner Ferenc Kekesi PeterBeszerzesi es logisztikai .. . .. .. ..

. Vezerigazgato-helyettes twyvezeto ~wyvezetoIgazgato
NISZ Zrt. BDO Magyarország Kft.
Megbízó Megbízott

300 Magyarország Könflgá[ó Kit.
1103 8ud~pest, Kiér u. 21k C. ép.

Ad6~záni: 13632736442

I
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I. számú melléklet a . nyilvántartási számú szerződéshez melléklete

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

MIE-75913/5

Készült
Hely: I Dátum.

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cé~ neve: Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs Szolgál
tató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üterne/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Me~egyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést
igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., teszte
lési minősítés, más ) a teljesítést igazoló szakterülernek átadásra ke
rültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartaloinnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált doku
mentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott_nettó_teljesítmény_érték_(Ft):
a szerzá’désben meghatározott egyéb devizában Devizanem: I I Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

MIE-75910/AI5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelős- BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
ségű Társaság

Cégje~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szánt (megfelelő aláhúzandó):
01 09867785

Adószám: 13682738-4-42 Uniós adószám:HU1778071 1

Kapcsolattarto adatai
‚ Beosztás: ügyvezetőNev: Baumgartner Ferenc

‚ E-mail cím: ferenc.baumgartner~bdo.huTelefonszam: ±36 1 2353010

Cim
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C.
ép.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve:

Bankszárnla száma: Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
tv. XIIIJA. fejezet, 169.~h)]: elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fe

jezet,_l69.~.(p,gj]:

Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján men-
Milyen tevékenység alapján: fejezet]: tes[áfa tv. VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KWA [2012. évi CXLVII. tör- BVA [2002. évi XLIII. tör
vény]: vény]: vény]:

Dátun
Cégszeríí aláírás’ PH
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3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megbízott és Megbízó kötelezettségei és feladatai

3.1 A Megbízott kötelessége, hogy:

a) jelentse véleményét az ügyvezetésnek, az alapítónak arról, hogy a magyar jogszabályi elő
írások szerinti éves beszámoló / összevont (konszolidált) éves beszámoló minden lényeges
vonatkozásban megbízható és valós képet ad-e a Megbízó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi
helyzetéről és cash-flow-járól a magyar számviteli törvénynek, valamint a Magyarorszá
gon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően, és I vagy

b) jelentse, ha az éves beszámoló I összevont (konszolidált) éves beszámoló bármely lénye
ges vonatkozásban nem felel meg a vonatkozó számviteli előírásoknak. Ez alól csak az ké
pez kivételt, ha a Megbízott véleménye szerint az eltérés sz adott körülmények esetében
indokolt volt, aminek a meghatározásánál a Megbízott a következőket veszi figyelembe:
ba) az eltérésre annak érdekében volt-e szükség, hogy az éves beszámoló / össze

vont (konszolidált) éves beszámoló megbízhatóan mutassa be a Megbízott
pénzügyi, jövedelmi helyzetét és cash-flow-ját; valamint, hogy

bb) az eltérés megfelelően bemutatásra került-e;
c) jelentse és hitelesítse minden olyan tőkeemelést, amikor az nem pénzbeli betéttel, hanem

apporttal történik;
d) ellenőrizze az éves beszámoló / összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó

üzleti jelentés összhangját;
e) megvizsgálja, hogy az éves beszámolót /összevont (konszolidált) éves beszámolót tartal

mazó dokumentumokban szereplő egyéb információk összhangban vannak-e az adott éves
beszámolóval I összevont (konszolidált) éves beszámolóval, továbbá

f) az ellenőrzés befejezése után a Megbízó éves beszámolóját / összevont (konszolidált) éves
beszámolóját a vizsgálat eredményétől és a saját — szakmai — belátásától fiiggően záradék
kal ellássa vagy a záradék megadását elutasítsa. A Megbízott a könyvvizsgálat eredményé
től függően köteles hitelesítő, korlátozott vagy elutasító záradékot tartalmazó könyvvizs
gálói jelentést készíteni. Onmagában az a tény, hogy a Megbízott korlátozott vagy elutasí
tó tartalmú záradékkal látta el a beszámolót, nem jelenti azt, hogy a Megbízott a jelen
szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tett eleget. Korlátozott és elutasító záradék, il
letve a záradék megadásának elutasítása esetén a Megbízott fenntartja a jogát a megbízás
teljes díjára és elszámolható költségeire a jelen szerződésben foglaltak szerint.

3.2. A Megbízott kötelessége továbbá, hogy megbízatásának időtartama alatt:

a) figyelemmel kísérje a Megbízó tevékenységét és tájékozódjon a lényeges üzleti esemé
nyekről;

b) észrevételeiről és megállapításairól — különös tekintettel azokra a folyamatokra, egyenle
gekre és tranzakciókra, amelyek nem felelnek meg a hitelesítés követelményeinek — a
Megbízó vezető tisztségviselőit, gazdasági vezetőjét folyamatosan tájékoztassa, illetve
ezeket velük folyamatosan egyeztesse, hogy a Megbízó a hitelesítést akadályozó jelentős
hibákat és folyamatokat időben korrigálni és módositani tudja;

c) a jogszabályi rendelkezések illetve a létesítő okirat megsértéséről, vagy olyan tényről való
tudomásszerzés esetén, amely a Megbízó helyzetét, jövőbeni kilátásait hálTányosan befo
lyásolja, a Megbízót haladéktalanul értesítse, s indokolt, illetve a jogszabályokban előírt
eset(ek)ben az igazgatóság, a felügyelő bizottság vagy a legfőbb szerv összehívását kez
deményezze.

3.3. Megbízott véleményének kialakításához az alábbiakat mérlegeli és beszámol Megbízónak
azokról a pontokról, anielyelaiél problémát tapasztal:
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a) megfelelő számviteli nyilvántartásokat vezetnek-e Megbízónál;
b) a kőnyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek tartott minden információt és magyarázatot

megkapott-e és
c) az üzleti jelentésben foglalt számviteli információ megegyezik-e a 4. b) pontban definiált

pénzügyi kimutatásokban található adatokkal.

3.4 Megbízott köteles folyamatosan együttműködni és folyamatosan tartani a kapcsolatot a Megbi
zóval, a Megbízó felügyelő bizottságával, valamint a Belügyminisztériummal. A jelen pont
szerinti kapcsolattartás keretében a Megbízott köteles részletes tájékoztatást adni a megbízási
szerződés teljesítésének állásáról, valamint minden rendelkezésre álló információt megadni a
Megbízó gazdálkodásáról és a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb körülményekről. Ha
a Megbízott Megbízó vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Megbízóval
szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető
tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért
való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni
a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet
eredményre, Megbízott köteles a feltárt körülményekről Megbízó törvényességi felügyeletét
ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

4. Megbízó feladatai

Annak érdekében, hogy Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatát elláthassa, Megbízó kö
teles:

a) a számviteli törvény előírásai szerinti, folyamatos könyvvezetésen alapuló számviteli nyil
vántartást vezetni, továbbá megfelelő számviteli elveket kiválasztani és alkalmazni;

b) az éves beszámolót I összevont (konszolidált) éves beszámolót és az üzleti jelentést (to
vábbiakban együtt: „pénzügyi kimutatások”) elkészíteni oly módon, hogy azok megbízha
tóan mutassák be a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet és a cash-flow-t a magyar
számviteli törvény előírásainak, valamint a Magyarországon általánosan elfogadott szám
viteli elveknek megfelelően;

c) megfelelő időben Megbízott rendelkezésére bocsátani minden olyan dokumentumot vagy
nyilatkozatot, amelyet a pénzügyi kimutatásokkal együtt szándékoznak nyilvánosságra
hozni — így például az éves beszámolót, üzleti jelentést, hatóságok részére készített jelenté
seket vagy egyéb nyilatkozatokat;

d) szükség szerint Megbízott rendelkezésére bocsátani valamennyi számviteli nyilvántartását,
valamint az összes vonatkozó egyéb nyilvántartást, (beleértve az igazgatósági, vezetőségi,
felügyelő bizottsági ülések, közgyűlések jegyzőkönyveit is), továbbá a könyvvizsgálói fe
ladatok teljesítése érdekében a Megbízott által szükségesnek tartott egyéb információkat és
magyarázatokat;

e) Megbízó helyiségeiben biztosítani a Megbízott alkalmazottai számára a könyvvizsgálat el
látásához szükséges feltételeket;

D megjelölni azokat a személyeket, akikhez Megbízott alkalmazottai Megbízót érintően köz
vetlen felvilágosításért fordulhatnak, továbbá biztosítani azt, hogy a Megbízottnak korlát
lan hozzáférése legyen azokhoz a személyekhez, akiket szükségesnek ítél annak érdeké
ben, hogy könyvvizsgálati bizonyítékot szerezzen;

g) értesíteni Megbízottat a könyvvizsgálói jelentés dátuma ős a pénzügyi kimutatások nyilvá
nosságra hozatali időpontja között előforduló minden olyan lényeges eseményről, amely
nek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet;

Ii) amennyiben a könyvvizsgálat során feltárt lényeges hibák és hiányosságok megítélésében
nincs véleményeltérés a felek között, akkor a lubák kijavítása és hiányosságok megszünte
tése érdekében - a költség-haszon elv figyelembevételével — a Megbízó köteles intézkedni.

i) beleegyezni, hogy Megbízott előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem alkalmazza, vagy
bármilyen más módon nem foglalkoztatja a Megbízott jelenlegi vagy egykori munkaválla
lóját, aki Megbízó beszámolójának vizsgálatát végző könyvvizsgálói csapat tagja vagy a



könyvvizsgálói csapat tagja volt a jelen szerződés létrejöttét megelőző évben. A könyv
vizsgálói csapat tagjaként értendők azok a szakértők is — p1. adótanácsadók — akik a
könyvvizsgálaton dolgoztak.

5. A könyvvizsgálat terjedelme

Könyvvizsgálat

Megbízott a Megbízó könyvvizsgálatát a következő alapelvek szerint végzi, mely alapelveket
Megbízott tudomásul vett és elfogadott:

a) Megbízott a könyvvizsgálatot Magyarország jogszabályi előírásai szerint, illetve a Ma
gyar Könyvvizsgálói Kamara által elfogadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok figye
lembevételével végzi. Ezeknek a szabványoknak az értelmében meg kell felelnie etikai
szabályoknak és a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell
szereznie arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e jelentős mértékű téve
déseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatásokban szereplő össze
geket és közléseket alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát, az alkalmazott
számviteli alapelvek és a vezető tisztségviselők által tett lényeges becslések mérlegelését,
valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. A Megbízott továbbá
azt is felméri, hogy az alkalmazott számviteli elvek megfelelőek-e Megbízó körülményei
szempontjából, azokat következetesen alkalmazzák-e és megfelelően bemutatásra kerül
nek-e.

A könyvvizsgálat és a belső ellenőrzés természetéből adódó korlátai miatt elkerülhetetlen
annak a kockázata, hogy néhány jelentős tévedés esetleg nem kerül a felszínre annak elle
nére, hogy a könyvvizsgálat megfelelően lett megtervezve és végrehajtva a Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokriak vagy a magyar számviteli törvénynek megfelelően.

b) Ahogy azt a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok megkövetelik, Megbízott kérdéseket
tesz fel az ügyvezetésnek és az alkalmazottaknak a pénzügyi kimutatásokban foglalt meg
állapításokra és a pénzügyi jelentéssel kapcsolatos belső ellenőrzési rendszer hatékonysá
gára vonatkozóan. A Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint az ügyvezetés egyes
tagjainak a Megbízott rendelkezésére kell bocsátani egy teljességi nyilatkozatot a pénzügyi
kimutatásokkal kapcsolatos lényeges információkról. Könyvvizsgálati eljárásainak ered
ményei, a kérdéseire kapott válaszok és az ügyvezetés írásbeli teljességi nyilatkozatai al
kotják azt az alapot, an±e Megbízott támaszkodik a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó
könyvvizsgálati záradék kiadása során.

c) A könyvvizsgálat olyan eljárásokból áll, amelyeket az ügyletek vizsgálatához, továbbá az
eszközök és a források meglétének, tulajdonjogának és értékelésének ellenőrzéséhez a
Megbízott szükségesnek ítél. Ennek során a számviteli és a belső pénzügyi ellenőrzési
rendszereket is tanulmányozni fogja olyan mélységig, amely ahhoz szükséges, hogy meg
tudja ítélni, azok megfelelő alapot biztosítanak-e a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez,
illetve, hogy meghatározza, hogy a Megbízónál megfelelő számviteli nyilvántartásokat ve
zetnek-e.

d) Mivel a könyvvizsgálarnak nem elsődleges célja Megbízó belső pénzügyi ellenőrzési rend
szereiben lévő hiányosságok megállapítása, a Megbízottnak ezekre a rendszerekre vonat
kozóan tett észrevételei nem feltétlenül tartalmaznak minden olyan javítási lehetőséget,
amelyet egy részletesebb, speciális vizsgálat feltárhatna. Megbízott azonban — általános
gyakorlatának megfelelően — írásban számol be Megbízó vezető tisztségviselőinek a
könyvvizsgálati munka során felszínre kerülő, bármilyen jelentős hiányosság részleteiről,
azok hatásaival és a megoldásra tett javaslatokkal együtt. Ezen levél tartalmát Megbízott
nak meg kell vitatnia a Megbízóval, mielőtt az végső fonnájában elkészül.
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e) A munka terjedelme az adott könyv-vizsgálat során egyrészt a Megbízott által tett megáHa
pítások Mggvényében, másrészt évről évre változhat. Ennek megfelelően a Megbízott a
könyvvizsgálat körét és a kiemelt területeket a körülmények szerint alakítja, ifletve javas
latot tesz a külön hangsúlyt kívánó területekre.

f) Az évközi és az év végi vizsgálatok tervezése során a Megbízott kapcsolatot tart fenn a
Megbízó belső ellenőreivel a könyvvizsgálati munka és az ő munkájuk megfelelő Össze
hangolása érdekében. A Megbízott, amennyire csak lehetséges, igyekszik a belső ellenőr
zési munkára támaszkodni, ugyanakkor biztosítja minden fontos terület megfelelő könyv-
vizsgálati lefedettségét.

g) A könyvvizsgálat során a Megbízott kizárólag a könyvvizsgálatot végző munkatársaival
közölt információkra támaszkodik. A könyv-vizsgálati tevékenység vonatkozásában ezért a
más munkatársakkal közölt információk (például számviteli, adózási vagy egyéb szolgálta
tások kapcsán) nem tekinthetők úgy, mintha azokról a Megbízott tudomása lenne.

h) A leányvállalati könyvvizsgálók munkájának ellenőrzése:

A szakmai követelményekkel összhangban, valamint a Megbízó elsőszámú illetve konszo
lidált pénzügyi kimutatásainak vizsgálatával megbízott könyvvizsgálójaként eljárva a
fennálló feladatok teljesítése érdekében szükségessé válhat bizonyos eljárások elvégzése
azoknak a leány-vállalati könyvvizsgálóknak a munkájával kapcsolatban, amely leányválla
latoknak nem a Megbízott a könyvvizsgálója.

i) A Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok értelmében a Megbízottnak a könyvvizsgálat során
előre nem kiszámítható eljárásokat is végeznie kell, ennek érdekében a Megbízó vezetősé
ge beleegyezik, hogy a Megbízott bizonyos vizsgálati eljárásokat minimális előzetes értesí
tés mellett folytasson le.

6. Adózással kapcsolatos feladatok

6.1. A Megbízó felelős annak biztosításáért, hogy teljes egészében megfeleljen a magyar adójog
követelményeinek, időben elkészítse adóbevallásait és megfelelően, határidőn belül befizesse
az adókat.

7. Megbízó nyilatkozatai — Teljességi nyilatkozat

7.1. A Megbízó vezető tisztségviselői Megbízott kérésére nyilatkozatot adnak azokról a tényekről,
információkról és értékelésekről, melyek a számviteli nyilvántartásokban és a beszániolókban
nem szerepelnek. Ezek a nyilatkozatok csak akkor érvényesek, ha azokat a Megbízó vezér
igazgatója mellett a Megbízó gazdasági vezetője is aláírta.

7.2. Az éves könyvvizsgálat lezárása és az év végi jelentések kiadása előtt a Megbízó vezető tiszt
ségviselői nyilatkozatot adnak Megbízottnak arról, hogy minden lényeges és a könyvvizsgá
lathoz tartozó információt átadtak a Megbízott részére.

7.3 A Megbízó vezetését és adott esetben az irányítással megbízott személyeket tájékoztatja arról,
hogy ők felelősek:

• Pénzügyi kimutatások elkészítéséért és adott esetben valós bemutatásáért a vonatkozó
pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban

o az olyan belső kontrollért, amelyet a Vezetés szükségesnek tart ahhoz, bogy lehetővé vál
jon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes Pénzügyi ki
mutatások elkészítése, valamint
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o azért, hogy hozzáférést biztosítsanak Megbízott számára minden Olyan információhoz,
amelyekről a Vezetésnek tudomása van, amely releváns a Pénzugyi kimutatások elkészíté
se szempontjából, mint például nyilvántartások, dokumentumok és egyéb anyagok; további
információkhoz, amelyeket Megbízott kérhet a Könyvvizsgálat céljára; továbbá korlátlan
hozzáférést a Megbízónál lévő olyan személyekhez, akiktől Megbízott szükségesnek tartja
bizonyíték beszerzését.

8 A könyvvizsgálat időbeosztása

Az évközi és az év végi vizsgálatok kezdési időpontjait a Megbízó és a Megbízott egyeztetik.
A Megbízó és Megbízott mindent megtesz a kitűzött határidők teljesítése érdekében. Ennek ke
retében a Megbízó — a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának elősegítése érdekében — min
den olyan dokumentumot vagy nyilatkozatot, amelyet a pénzügyi kimutatásokkal együtt kíván
nyilvánosságra hozni (Igy az éves beszámolót, üzleti jelentést, hatóságok részére készített je
lentéseket vagy egyéb nyilatkozatokat) köteles időben a Megbízott rendelkezésére bocsátani.
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4. számú melléklet a . nyilvántartósi számú szerződéshez

Ma Itól határozat a könyvvizsgáló ldnevezéséről ás könyvvlzsgálól elfogadó nyilatkozat
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
BELÜGYMINISZTER

Alapítói határozat

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-10-041633 cégjegyzékszám alatt bejegyzett

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám: 10585560-2-44 — a továbbiakban:

Társaság) felett — az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot

megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2018. június 26. napjától - a tulajdonosi

jogokat gyakorló Belügyminisztérium (képviseletében: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter - a

továbbiakban: Alapító) az alulírott helyen és napon az alábbi alapítói határozatot hozza:

(~ /2018. (x.g,) számú határozat
Az Alapító akként határoz, hogy a Társaság által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvény I 12.~ (1) bekezdés b) lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás során nyertes

aj ánlattevőnek nyilvánított BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű

Társaságot (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; a könyvvizsgálatért felelős személy:

Baumgartner Ferenc) a Társaság könyvvizsgálójának nevezi ki a 2018-2019. üzleti évekre

vonatkozó állandó könyvvizsgálói feladatok ellátása érdekében. A könyvvizsgáló az állandó

könyvvizsgálói tevékenységét 16.400.000,- Ft + ÁFA, azaz tizenhatmillió-négyszázezer forint

± ÁFA összegű díjazás ellenében látja cl. E díjazás a 2018-2019. üzleti évekre vonatkozó

könyvvizsgálat teljes díját magába foglalja.

A könyvvizsgáló megbízatása a megbízási szerződés hatályba lépésének napjától a 2019. évi

konszolidált beszámoló elfogadását tartalmazó alapítói határozat kiadása napjáig szól.

Az Alapító a Társaság előterjesztése alapján hozzájárul a „2018-2019. üzleti évre a NISZ Zr!.3
a PRO-At ZH. és a KOPINT-DA TORG NT!. könyvvizsgáló! feladatainak ellátása” tárgyú

közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséhez, és egyúttal felhatalmazza a Társaság

vezérigazgatóját, hogy a megbízási szerződést a EDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt

Felelősségű Társasággal megkösse,~’\”~’

Budapest, 2018. október ‚j~” ~ D

N.





Tet:÷36 1 235 3010, 235 3090 BOO Magyarország KönyvvizsgáLó Kft.

ii fl Fax:+36 1 266 6438 1103 Budapest,

www.bdo.hu Kőér u. 2JÁ Laurus Irodaházak C ép.

1476 Budapest, Pf.: 138.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A.

C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01 -09-867785, adószáma: 13682738-4-42) ügyvezetője a NISZ

Zrt. (1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzék száma: 0110041633, adószárna: 10585560-2-

44) könyvvizsgálati megbízását Társaságunk nevében (a Taggyűlés/Közgyűlés határozatával

összhangban) 2018-2019, üzleti évekre, az éves beszámolót elfogadó Taggyűlés/Közgyűlés

időpontjáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig szóló határozott időtartamra elfogadom.

Társaságunk, mint könyv”vizsgálói tevékenységre jogosult könyvvizsgáló cég a Magyar

Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepet.

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra Baumgartner Ferencet (könywizsgálói

engedély száma: 002955, adóazonosító jele: 8348873694, anyja neve: Szajki Margit,

születési hely, idő: Körmend, 1962.07.09., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.)

jelöli ki, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Társaságunkkal és az általunk kijelölt

könyvvizsgálóval szemben összeférhetetlenségi ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:1295 (3) bekezdésben, illetve a Magyar

Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

A Ptk. 3:1 305 (1) bekezdése szerint a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a

legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a

kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg.

Budapest, 2018. november 13.

-F
__________________ ~

Bau~igartner Ferenc Kékesi Péter

ügyvezető, ny.t. szám: 002387 ügyvezető, ny. t.szám: 002387

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. BDO Magyarország Könyvvizsgáló (ft.

1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.
!!

Baun~’gaitner Ferenc

kamarai tag, könyvvizsgáló

Nyilvántal tási száma: 002955
Előttünk. mint tanúk előtt: ‚

1. Pónya Petra 5600 Bék~scsaba, Rákóczi uLca 29. .

2 Patinkis Attila C~~ba 223 Maglod PCV1L:I ‘~ u 9 ‚~





5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megbízott szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói valamint a közbeszerzési eljárásban
az alkalmasság igazolására bemutatott és az értékelés során figyelembe vett szakemberei

1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert — a 2. pontban meghatározott
körbe nem tartozó — alvállalkozók:

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített aivállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (l)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k) és
szakemberek:

a) Alvállalkozók
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:

b) Szakemberek
Szakember neve: Baumgartner Ferenc
Szakember feladata: bejegyzett könyvvizsgáló

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
-. Részvételrejelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fó olyan szakember

re], melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi Vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 3 fő olyan szakember
re], akik mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik, a Ma
gyar Könyvvizsgálói Kamarában bejegyzett tag és egy adott gazdasági szereplőnél egymást
követő 3 lezárt üzleti évben könyvvizsgálatért személyében kijelölt könyvvizsgálói státusz
szal rendelkezett. ~M3)

Szakember neve: Kékesi Péter
Szakember feladata: helyettes könyvvizsgáló
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember-

rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 3 fő olyan szakember-
rel, akik mindegyike felsőfokú (egyetemi Vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik, a Ma
gyar Könyvvizsgálói Kamarában bejegyzett tag és egy adott gazdasági szereplőnél egymást
követő 3 lezárt üzleti évben könyvvizsgálatért személyében kijelölt könyvvizsgálói státusz
szal rendelkezett. ~M3)
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Szakember neve: Kusai Tamás
Szakember feladata: szakértő
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
- Részvételrejelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember

re], melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos kőnyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 3 fő olyan szakember-
rel, akik mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik, a Ma
gyar Kőnyvvizsgálói Kamarában bejegyzett tag és egy adott gazdasági szereplőnél egymást
követő 3 lezárt üzleti évben könyvvizsgálatért személyében kijelölt könyvvizsgálói státusz
szal rendelkezett. «v13)

Szakember neve: Gyapjas István
Szakember feladata: szakértő
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember-

rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 3 fő olyan szakember-
rel, akik mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik, a Ma
gyar Könyvvizsgálói Kamarában bejegyzett tag és egy adott gazdasági szerep lőnél egymást
követő 3 lezárt üzleti évben könyvvizsgálatért személyében kijelölt könyvvizsgálói státusz
szal rendelkezett. (M3)

Szakember neve: Gaál Edmond
Szakember feladata: belső minőségellenőr.
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember

rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

Szakember neve: Schillinger András
Szakember feladata: Audit director
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
- Részvételrejelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember-

rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

Szakember neve: Kispál Nikoletta
Szakember feladata: Audit director
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember-

rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

Szakember neve: Cserkuti Réka
Szakember feladata: Audit director
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember-

rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos kőnyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

Szakember neve: Deák Edina
Szakember feladata: Audit director, a helyszíni vizsgálat vezetője.
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:
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- Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember-
rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos kőnyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. UV12)

Szakember neve: Sárkányné Trenger Ágnes
Szakember feladata: Audit manager
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett:

- Részvételrejelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 10 fő olyan szakember-
rel, melyek mindegyike felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, valamint mini
mum 36 hónapos könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik. (M2)

Megbízott a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t, szakembereket.

3. Az értékelés során figyelembe vett szakemberek:

Szakember neve: Baumgartner Ferenc
Szakember feladata: bejegyzett könyvvizsgáló
Annak az értékelési részszempontnak a megnevezése, melyhez a szakember bemutatásra ke
rült: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalata (hónap)

Szakember neve: Kékesi Péter
Szakember feladata: helyettes könyvvizsgáló
Annak az értékelési részszempontnak a megnevezése, melyhez a szakember bemutatásra ke
rült: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalata (hónap).

Szakember neve: Gyapjas István
Szakember feladata: szakértő
Annak az értékelési részszempontnak a megnevezése, melyhez a szakember bemutatásra ke
rült: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalata (hónap)

Megbízott a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szakembereket.

Budapest, 2018.

BDO Magyarország Kit.
Megbízott
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6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Pelelősségbiztosítási kötvényről szóló igazolás másolata
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FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MÁSOLATA VAGY IGAZOLÁS A SZAKMAI FE
LELŐSSÉGBIZTOSITÁS FENNÁLLÁSÁRÓL

1. számú melléklet

C *OLONNADE
tkiPJJ~ C CrJPÁIw

cebsead, zr,:wass.5k Cnl,esad. Ina,,.,’. 5.A. M~ ‘.3005 IidI’esrpe
tUzaSa Ls.rs,bsnc If-ltd3 tadanest szelárriast 55.
rs.rt,rrrr penn 20. we,,

Ingatlanértekelők folelősségbiztosltásra:

. Informatikai fejlesztők felelősségblztositánra:

. Könyevizsgálói íel&ősnégbizlositásra:

. r.línden további biztosított tevék.nységr:
Ft/év

1.000.000.000rFt/kárés 5B0O.000.000,-Ftév

280.000.000,.Ft/kár. ás 750.000.000,-Ft/év

1.800.000.000.-Ft/kár és 1.800000000,-Ft év

I 800000000,-Ft/kór és 2.800.000.000,-Ft óv

2800.000.000-FI/kór ás 2.800.000.000,-

. M&A-vel kapcsolatot tanácsadói tevékenységre 1,300000000-Ft/kérés 2.500.000.000,-

. A bistositott oldalas felmrrűlő jogvédelmi költségekre: 280000000,-Ft/kérés 280.000.000
Ft/év

. A Birtoaítottra kiszabott mutasztási birség: 250.000.000,-Ft/kár és 280.000.000 Ft/év

8. Önrésresedés: 00000.000r Ft /kár

A birtosisoll oldalon felmerülő jogsédetmi költségekre: 1.000.000,- Ft/kárestmérsy

lngzllanbefekteséni slap részére végzett Ingatlan értékelés tevékenységre sincs önrészeaedéa.

Az slapkenelöknek végzell ingatlan értékelés tevékenységre nincs önrészrsedés

:12
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1. szerzódő:

2. Srerződő címe:

3. Biztosítottak:

BOO MagyarorsaágVagyonlcezelő ás szolgóltató Kit.

1105 Budapest, Kőér U. 2./A C.ép.

BOD Magyarország Vagyonkezelő ér szolgáltató Kit.
BOO Magyarország Könyvelő ás Bérasánfejtő Kit.
BOO Magyarország Kőnywlzsgál6 Kit.

BOO Magyarország Adétanácsadó Kft.

BOD Magyarország HR kft.

BOD Magyarország 81 Megoldások Kft,

BOO Magyarország Hotel ás Ingatlan szolgáltatd Kit.

BOO Magyarország Corporate Finance Kit.

BOO Magyarország Stratégiai Ozletfejlesztéal Tanácsadó Kft.

Számviteli, könyvvisagólól, adószatzértői tevélsenység,

részletezve a 6. nzámú ioggelékben

5. Biztositási idósnalc: 2018. 02.01 -tó 2019. 01.31-Ig

6. Biztosítás ldőtartsma: hstározott, 12 hónap

7. Kártérítési limit a teljes szerződéare:

Srublimilek:

1. Szakmai tevékenység:
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C *OLONNADE

9, Visszamenőleges fedezet: 2003. június 01.

10,Terűleti hatály Egész viláij, beleértve U$AJKansds

11. Biztosílási feltételek: A Colonnade Insurance 5k Magyarországi Fiáktelepe
Kón~Mzsgálók, Könyvelők, Adótenácsadúk Szakmai
felelősségbislosiiási Feltételei (W2—2017) szerint.

13, Biztoeitó: Colonnade Insurance S.Á. Magyarországi Fióktelepe
1143 Budapest, Stefánia Ot 51.
Tel.: (36 1) 460 1400

14. Kárbejelentés: vagyonkar@zolonnade.hu

CaONNADt
Cdsrr,sde lnssrat” 5k
.tznyareozlsl Fiál~le~qj

~i42 ejr,’nz.

Kovács Gátor Alröldifiscr
eát:elrpeezri5 EszEs:6

colanrssdelssaranct 5.6,

Flezyateneicl aiátttlepe

Dátum: 2018. február 01-én

n/s
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7. számú mellékleta.nyilvántartás! számú szerződéshez

Pénzmosási adatlap
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TeI;±36 1235 3010, 235 3090 BD0 Magyarország

~BI~Q Fax:÷36 1 266 6438 Könywizs~át6 Kft,www.bdo,hu 1103 Budapest
Köér utca 2/a, C épület
1476 Budapest, Pf.138.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP FORM
a 2017. évi Liii. tv. 7. s-ban előírt feladat végrehajtásához,

Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet azonosítása esetén

1. Teljes név: HISZ Nemzeti infokommunikációs Szo[gá(tat6 Zártkörűen

Működő Részvénytársaság

2. Rövid név: HISZ Zrt.

3. Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

4. Cégjegyzékszám ill. egyéb nyilvántartási szám: Dl -10-041633

5. Adószám: 10585560-2-44

6. Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének Címe (amennyiben van):

7. KülföLdi ügyfél kézbesítési megbízottjának (amennyiben van) azonosítására alkalmas adatai:

8. Főtevékenysége: Egyéb infomiáci6-technoLógiai szoLgáltatás

9. KépviseLetre jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattart6k neve, beosztása:

Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai Igazgató és Koncz András Gazdasági Vezérigazgató-

helyettes

10. A szerződés

a. típusa, tárgya: megbízási szerződés

b. Időtartama (határozott idejű v. folyamatos): határozott idejű

c. A teljesítés körülményei (fix díjas v. óradíjas): fix díjas

11. Adatkezelési nyilatkozat:
. Alulírott átadom a személyazonosságot igazoló okirataimat a megbízott könyvvizsgáló

cégnek, hogy azokról másolatokat készítsen a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás céLjából, ill.
meilékelem a személyazonosságot és lakcímet igazoló okiratok másolatát (2017. évi LIII.
törvény 75(8), lásd. segédlet). Lakcím kártyának csak a lakcímet tartalmazó oldala
rögzíthető!

. AluLírott hozzájárulok I nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 23.5 szerinti, más
szolgáltató áLtal végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló cég az átvilágítás
során rögzített azonosító adatokat átadja.

Kelt: Budapest, 2018

Ügyfél képviselője



rel:.36 1 235 3010, 235 3090 BDO Magyarorszá3

~BDQ Fax:~36 1 266 6433 Köny’r~izsgáló (ft.www.bdo.hu 1103 Budapest
Kőér utca 2/a. C épület
1476 Budapest, Pf,133.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP FORM
a 2017. évi LIII. tv. 7. ~-ban előírt feladat végrehajtásához,

ügyfél képviselőjének vagy természetes személy ügyfél azonosítása esetén

1. Családi név: Koncz

2. Utónév: András Ákos

3. Születési név: Koncz András Ákos

4. Állampolgárság: magyar

5. Azonosító okmány típusa, száma: személyazonosító igazolvány, száma 39121 5BE

6. Lakcím: 2030 Érd, Rizling utca 29.

7. Külföldi esetében magyarországi tartózkodási hely, cím:

8. Születési hely, idő: Budapest, 1969/03/03.

9. Anyja születési neve: Ecseri Emília

10. Adatkezelési nyilatkozat:
• Alulírott átadom a személyazonosságot igazoló okirataimat a megbízott könyvvizsgáló Cégnek,

hogy azokról másolatokat készítsen a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás céljából, ill. mellékelem a
személyazonosságot és lakcímet igazoló okiratok másolatát (2017. évi LIII. törvény 75(8),
lásd. segédlet). Lakcím kártyának Csak a lakcímet tartalmazó oldala rögzíthető!

. Alulírott hozzáiárutok I nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 23.5 szerinti, más szolgáltató
által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló cég az átvilágítás során rögzített
azonosító adatokat átadja.

Kelt Budapest, 2018

Koncz András, Ügyfél képviselője



Tel:±36 1 235 3010, 235 3090 800 Magyarország
Faz:i-36 1 266 6438 Könywizsgáló Kft.
ww’~.bdo.hu 1103 Budapest

_____________________ Kőér utca 2/a. C épület
1476 Budapest, ‘(.138.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP FORM
a 2017. évi LIII. tv. 7. s-ban előírt feladat végrehajtásához,

ügyfél képviselőjének vagy természetes személy ügyfél azonosítása esetén

1. CsaLádi név: Kopcsányi

2. Utónév: Tibor

3. Születési név: Kopcsányi Tibor

4. Állampolgárság: magyar

5. Azonosító okmány típusa, száma: személyazonosító igazolvány, száma:718125BE

6. Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Régi utca 12.

7. Külföldi esetében magyarországi tartózkodási hely, cím:

8. Születési hely, idő: Balassagyarmat, 1965/06/26

9. Anyja születési neve: Franka Margit Ilona

10. Adatkezelési nyilatkozat:
. Alulírott átadom a személyazonosságot igazoló okirataimat a megbízott könyvvizsgáló cégnek,

hogy azokról másolatokat készítsen a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás céljából, ill. mellékelem a
személyazonosságot és lakcímet igazoló okiratok másolatát (2017. évi LIII. törvény 75(8),
lásd. segédlet). Lakcím kártyának csak a Lakcímet tartalmazó oldala rögzíthető!

. Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 23.5 szerinti, más szolgáltató
által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló cég az átvilágítás során rögzített
azonosító adatokat átadja.

Kelt Budapest, 2018

Kopcsányi Tibor, Ügyfél képviselője



Te(:i-36 1 2353010, 235 3090 800 Magyarország
Fax;~36 12666438 Könyvvizsgá[6 <ft.
www.bdo.hu 1103 Budapest

Xóér utca 2/a. C épütet
1476 Budapest, PtA 38.

A TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT FORM
a 2017. évi LIII. tv. 8-9. 5-ban előírt feladat végrehajtásához

Alulírott Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai Igazgató és Koncz András Gazdasági
Vezérigazgató-helyettes (NISZ Zrt. ügyfél képviselője) a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény(továbbiakban: Pmt.) 85 (2), ill. 9
5 (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a könyvvizsgálati szerződéssel
kapcsolatban

. saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy

. alábbi tényleges tulajdonos temiészetes személy érdekében iárok el

(megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Amennyiben más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el, a tényleges tulajdonosra
vonatkozóan a következő adatokat igazolom:

a. családi és utónév: Bancsics Ferenc

b. születési családi és utónév: Bancsics Ferenc

C. állampolgárság:magyar

d. lakcím: 2111 Szada, Szőlőhegyi utca 41.

e. külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely: -

f. születési hely, idő: Baja 1969/06/29

g. tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke: többségi állami tulajdonú vállalat irányítási vagy
felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

Adatkezelési nyilatkozat: Alulírott hozzájárulok I nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 23. 5-a
szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könywizsgáló cég az
átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

(Vastag szövegrészben a megfelelő rész aláhúzandó!)

Kelt: Budapest, 2018

Ügyfél képviselője



BD ~ TeI:÷36 1 235 3010, 235 3090 000 Magyarország
H I Fax:436 1 266 6438 Könywizsgátá KR.
H www.bdo.hu 1103 Budapest

Kőér utca 2/a. C épütet
1476 Budapest, Pf.138.

NYILATKOZAT FORM
a 2017. évi LIII. tv. 8-9. 5-ban előírt feladat végrehajtásához az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a

tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Álulírott Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai Igazgató és Koncz András Gazdasági
Vezérigazgató-helyettes (N ISZ Zrt. ügyfél képviselője) ügyfél képviseletében
eljáró személy) a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8 5 (3), ill. 9 5 (2) bekezdése előírásának
megfelelően nyilatkozom arról, hogy (A vagy B válasz kitöltendő, ill. megfelelő rész aláhúzandó!)

A. Magyar Állam (tényleges tulajdonos) Saját országának Joga alapján az alábbiakban
felsorolt pontok valamelyikére tekintettel kiemelt közszereplőnek, vagy közeli
hozzátartozójónak, élettársának minősül, vagy kiemelt közszereplővel közeli
kapcsolatban áll (Vastag szövegrészben a megfelelő rész aláhúzandó fent és lenti):

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél
átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon
az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az
országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető
testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja,
amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az
itélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami
Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese,
valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja,
Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti
jogkörrel rendelkező vezető testületének tagia,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Kiemelt közszerepLő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti,
örökbefogadott. mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti,
örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapCsolatban álló személy:
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a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi
személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros
üzleti kapcsolatban éLI;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára
hoztak Létre.

B (tényleges tulajdonos) a fentiekben leírtakra
tekintette! nem minősül kiemelt közszereplőnek.

Kelt: Budapest, 2018

Ügyfél képviselője


