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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BALASSA BÁLINT MÚZEUMA, ESZTERGOM, 

SKHU/1902/1.1/035 PÁLYÁZATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZENDŐ  
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÁRGYÁBAN 

 
 

amely létrejött egyfelől a Magyar Nemzeti Múzeum, 
székhelye: 1088 Budapest, Múzeum Krt. 14-16. 
alapítva 1802-ben 
adószáma: 15321226-2-42 
számlavezető pénzintézet megnevezése: Magyar Államkincstár 
bankszámlaszám: 10032000-01425121-00000000 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 321226 
képviseli: Varga Benedek főigazgató 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 

másfelől a ………………………………………… 
székhelye: ………………………………………… 
cégjegyzékszám: ………………………………………… 
adószáma: ………………………………………… 
számlavezető pénzintézet megnevezése: ………………………………………… 
bankszámlaszám: ………………………………………… 
képviseli: ………………………………………… 
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), 
 
(a Tervező és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: a Felek) között a következők szerint.  
 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. A tervezési munka helyszíne, a tervezési terület határai 

Helyszín: MNM Balassa Bálint Múzeuma épülete (volt Megyeháza) 
2500 Esztergom, Pázmány Péter utca 13. (Hrsz.: 16255) 
Műemléki törzsszám: 2299 
 

1.2. Szerződés tárgya 
Jelen Szerződés tárgya (továbbiakban: Tervezési Feladatok), az összes vonatkozó jogszabályi előírás-
nak megfelelő, a szakma szabályait kielégítő, az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciójához 
szükséges kiviteli tervek elkészítése (a továbbiakban: Kiviteli terv) a szükséges engedélyezési eljárás, 
a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárásához és a kiviteli munkák sikeres lefolytatásához 
szükséges, alábbi műszaki tartalommal, generáltervezés formájában: 
 

1.1.1. Építész munkarész: 

▪ Faanyagvédelmi szakvélemény 

▪ Építész műszaki leírás 

▪ Tervezői árazatlan anyagkiírás 

▪ Helyszínrajz  

▪ Szintenkénti alaprajzok 

▪ Homlokzatok 

▪ Metszetek 

▪ Pillangótető szigetelési terv 

▪ Külső nyílászáró konszignáció 

▪ Belső nyílászárók konszignációja 

▪ Lakatos konszignáció (korlátok, rácsok, stb.) 

▪ Kőkonszignáció 
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▪ Épület vízszigetelési tervei 

▪ Részlettervek 
 

1.1.2. Gépészeti munkarész: 

▪ Műszaki leírás 

▪ Tervezői árazatlan anyagkiírás 

▪ Telken belüli (udvar) közművek, helyszínrajz 

▪ Vízellátás-csatornázás – alaprajzi tervek szintenként 

▪ Vízellátás-csatornázás – függőleges csőterv 

▪ Központi fűtés – alaprajzi tervek szintenként 

▪ Központi fűtés – Függőleges csőterv 

▪ Mesterséges szellőzés – alaprajzi tervek szintenként 

▪ Mesterséges szellőzés – függőleges csőterv 

▪ Amennyiben kondenzációs kazán marad a fűtő berendezés akkor: 

▪ Gázellátás – Pinceszint alaprajz, földszint alaprajz 

▪ Gázellátás – Függőleges csőterv 
Megj.: a meglévő bekötések nem változnak, így azok tervezése nem feladat. 

 
1.1.3. Villamos munkarész: 

▪ A villamos tervek az alábbi műszaki tartalommal bírnak: 

▪ Villamos alaprajzok szintenként. 

▪ Gyengeáramú védőcsövezési terv (riasztó, TV, kamera, beléptető, strukturált rendszer, 
stb.) 

▪ Elosztók tervei 

▪ Fővezeték terv 

▪ Villámvédelmi terv (kockázatelemzéssel) 
Árazatlan költségvetés kiírás 

▪ Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat  
 
1.1.4. Tűzvédelmi műszaki leírás, jogszabállyal előírt tartalommal 

 
 

2. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 
 

2.1.  Szerződő Felek a vállalkozói (tervezési) díjat (a továbbiakban: Vállalkozói díj) nettó 
……………………,- Ft, azaz nettó ………………………………………. forint, bruttó 
………………..,- Ft, azaz bruttó …………………………………. forint összegben határoz-
zák meg. A Vállalkozói díj a Tervező valamennyi felmerült költségét és kiadását is magában foglalja, 
jelen Szerződésből eredően a Tervező semmilyen jogcímen nem jogosult további díjazásra, kivéve 
egyes, hatósági engedélyeztetések eljárási szolgáltatási díját. Ezek igazolt költségét - Tervező általi 
megfizetése esetén - Tervező jogosult azonos összegben a Megrendelő felé tovább számlázni. 

 
 

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HATÁRIDŐK 
 
3.1. A Szerződés alapján a Tervező elvállalja a tervezést, a Kiviteli terv elkészítését, a jelen Szerződés-

ben, a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak szerint. 
 
3.2.  A Megrendelő a Tervező szerződésszerű teljesítése esetén köteles a Vállalkozói díj megfizetésére. 
 
3.3. A teljesítés határideje:  

 
A Tervező jelen Szerződés szerinti Tervezési Feladatait a következő határidőkön belül köteles el-
látni:  

 A Tervező köteles 1 (egy) példány digitális (pdf/a és szerkeszthető) formátumú Kiviteli tervet a 
Megrendelő felé szakmai ellenőrzés és véleményezés céljából átadni.  
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 Az átadás határideje: 2021. január 31. 
 A Megrendelő a Kiviteli terveket az átadástól számított 5 (öt) munkanapon belül szakmailag el-

lenőrzi és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban közli.  
 
 A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a Kiviteli terveket 5 (öt) munkanap alatt kiegészíti, 

módosítja, majd ismételten 1 (egy) példány digitális (pdf/a és szerkeszthető) formátumú Kiviteli 
tervet a Megrendelő felé szakmai ellenőrzés és véleményezés céljából köteles átadni. 

 Megrendelő  a javított Kiviteli terveket az átadástól számított 5 (öt) munkanapon belül köteles 
szakmailag ellenőrizni és azok hiba- és hiánymentessége esetén elfogadni.  

 A Tervező az elfogadott Kiviteli terveket az elfogadástól számított 5 (öt) munkanapon belül papír 
alapon 4 (négy) példányban, és elektronikus adathordozón 1 (egy) példányban átadja az alábbi for-
mátumokban: 

a. Műszaki leírás (doc, pdf) 
b. Tervek pdf/a és szerkeszthető CAD állomány (dwg) 
c. Költségvetés (pdf, xls) (szerkeszthető és képletezett, árazott és árazatlan) 

Megjegyzés: a szerkeszthető formátumokat külön mappában kell szerepeltetni. 
 
A hiba- és hiánymentes Kiviteli tervek átadásának legkésőbbi határideje: 2021. 02. 28.  

 Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
 Megrendelő a Szerződés aláírásával elismeri, hogy az áttervezés – Megrendelő általi – lényeges 

módosítása, vagy az áttervezés visszaható, módosítást igénylő, bármilyen hatósági kötelezés esetén 
a Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják. 

 
3.4.  Teljesítésnek a Kiviteli terv jelen Szerződésben, illetve az egyeztetések során meghatározott módo-

sítási igények szerinti tartalommal és példányszámban a Megrendelő székhelyén történő hiba- és 
hiánymentes átadása számít, melyet a Megrendelő teljesítésigazolással hagy jóvá (a továbbiakban: 
Teljesítésigazolás). 

 
3.5.  A Tervező szerződésszerű teljesítését a Megrendelő részéről Rezi Kató Gábor főigazgató helyet-

tes, múzeumigazgató igazolja. 
 
3.7.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi/műszaki eltérés esetén 

a Megrendelő az ellenőrzés (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Tervező ilyen esetben a 
jelen Szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is kö-
teles szabályszerűen teljesíteni. 

 
3.8.  Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyére és jellegére, valamint a felhasználás céljára tekin-

tettel a teljesítés nyelve magyar. Erre tekintettel a Tervező köteles a Szerződés teljesítése során 
biztosítani ennek érvényesülését, különösen a Megrendelővel, hatóságokkal, szakhatóságokkal, 
egyéb támogató szervekkel kapcsolatos kapcsolattartás során, továbbá a leadott Tervek tekinteté-
ben. 

 
3.9. A Szerződés teljesítésének helye a Megrendelő székhelye. Tervező köteles az elkészült Kiviteli 

terveket személyesen átadni a Megrendelő székhelyén, melyről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel. 

 
 

4. A TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE ÉS JOGAI 
 

Kötelezettségek 
 

4.1.  Tervező a Kiviteli tervek, műszaki leírások, árazatlan költségvetési kiírás és árazott költségvetés, 
valamint valamennyi egyéb releváns dokumentum elkészítésére és átadására köteles. E körben a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel együttműködve köte-
les eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai sza-
bályokat betartva. 
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4.2.  Tervező az általa készített Kiviteli tervek felhasználásával – Megrendelő által lefolytatandó – ki-
vitelezői ajánlatkérési célú tender eljárás vonatkozásában köteles Megrendelő rendelkezésére állni, 
Megrendelő kérése alapján az ilyen tender eljárásokban Megrendelő, mint ajánlatkérő oldalán 
szakmai tanácsadással közreműködni. Ezen tevékenységet a Tervező jelen Szerződés időbeli hatá-
lyát követően is ellátja, a tender eljárás tényleges lefolytatásának időtartama alatt, ide értve adott 
esetben legfeljebb egy megismételt eljárást, amennyiben a Megrendelő által lefolytatott első tender 
eljárás bármely okból eredménytelen lesz. Tervező az előbbiek szerinti tevékenységének díjazását 
a jelen Szerződés 2. pontja szerinti Vállalkozói díj magában foglalja. 

 
4.3.  Tervező alvállalkozó igénybevételére jogosult. Tervező a teljesítés megkezdését megelőzően kö-

teles írásban tájékoztatni a Megrendelőt a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és alvállal-
kozókról, meghatározva a Szerződésnek azt a részét, melynek teljesítésébe az adott szakembert, 
alvállalkozót Tervező be kívánja vonni. Megrendelő indokolt esetben jogosult a tájékoztatásban 
megjelölt szakember, illetve alvállalkozó cseréjét, illetve további szakember rendelkezésre bocsátá-
sát kérni. Indokolt esetnek minősül különösen az, ha a megjelölt szakember vagy alvállalkozó a 
Tervező által megjelölt Feladat ellátásához szükséges jogosultságokkal vagy szakmai kompetenci-
ával nem rendelkezik, ennek keretében Tervező – Megrendelő erre irányuló igénye esetén – kö-
teles az egyes szakági tervezési feladatok ellátásához önálló szakember rendelkezésre állását bizto-
sítani. A Megrendelő által elfogadott szakemberek, alvállalkozók csak indokolt esetben, Megren-
delő előzetes írásbeli jóváhagyásának birtokában cserélhetőek le a Szerződés teljesítése során. 

 
4.4.  A tervezés folyamatában a Tervező feladata a Megrendelő által adott utasítások, javaslatok meg-

valósíthatóságának, illetve a fejleszthető elemek célszerűségének és esetleges kibővítésének vizsgá-
lata a szükséges műszaki beavatkozások összességének költségkereten belül tartásával. 

 
4.5.  A Tervező az általa bevont tervezők szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha 

a szolgáltatást saját maga végezte volna el. 
 
4.6.  Tervező a Megrendelővel folytatott egyeztetésekről emlékeztetőt állít össze, amelyet 2 munkana-

pon belül e-mailben eljuttat a Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személyeknek, akik 2 
munkanapon belül jelzik esetleges észrevételeiket. 

 
 

Utasítások 
  

4.7.  A Megrendelő a Szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri.  
A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasí-
tásainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, jogszabályba, 
építési előírásba, vagy bármely, kötelezően alkalmazandó jogi normába ütköző, szakszerűtlen, nem 
megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem 
hajthat végre, a Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Tervező köteles Meg-
rendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan, jogszabállyal össze nem 
egyeztethető utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felel. Amennyiben 
a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a Szerződést – a fenti kor-
látozások figyelembe vételével – a Megrendelő kockázatára teljesíti. 
 

4.8.  A Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére és nem tehetik a 
Tervező teljesítését terhesebbé. A Megrendelő a jelen pontban meghatározott kötelezettségeit 
megbízott útján is teljesítheti. 

 
4.9.  A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté 

váló érdekei szerint köteles teljesíteni. A Megrendelő utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával 
elkészült megoldást, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit visel-
nie kell. 
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Titoktartás 
 

4.10.  Tervező a Szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles a jelen Szerződés 
megszűnését követően is, határozatlan ideig bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel össze nem 
függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. 

 
Felelősség 
  
4.11.  Tervező felelős: 

a. Az általa készített Kiviteli tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak 
megfelelő tartalmáért, szakmai minőségéért, a tervezéssel érintett védett épített és termé-
szeti örökség megóvásáért, az általa készített Tervek építéstechnológiai magvalósíthatósá-
gáért és a tervezésre és építésre vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásáért. 

b. A Kiviteli tervek készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat 
szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági terve-
zők kiválasztásáért. 

c. Tervező köteles együttműködni és időben adatot szolgáltatni a tervezésben részt vevő 
többi szakági tervezőnek, valamint köteles a társtervezőktől és a Megrendelőtől kapott 
információk alapján tökéletesíteni saját szakági terveit. 

 
Tervmódosítás 

 
4.12.  Tervező a Megrendelő által jóváhagyott Terveken Megrendelő hozzájárulása nélkül módosítást 

nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat el, kivéve, amennyiben ez szakmai köte-
lessége, vagy erre vonatkozó hatósági kötelezést kapott. Ezen esetekben Megrendelőt késedelem 
nélkül értesíteni kell. Megrendelő a tervezési díj megfizetésével az általa átvett tervekre vonatko-
zóan korlátlan felhasználási (többszörözési, átdolgozási, publikálási stb.) jogot szerez. 

 
Szavatosság 
 
4.13.  Tervező kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek, 

alvállalkozók a szükséges végzettséggel, jogosítványokkal, engedélyekkel, megfelelő és érvényes ter-
vezői jogosultsággal, valamint szakértelemmel rendelkeznek, mind a vállalkozás, mind a feladat tel-
jesítésében részt vevő szakemberek szerepelnek az illetékes kamarai cégnyilvántartásban, ill. név-
jegyzékben, továbbá rendelkezik érvényes tervezői felelősségbiztosítással.  
 

4.14. Tervező kijelenti, hogy szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga mely 
a jelen Szerződés teljesítésével elkészült Kiviteli tervek szerinti dokumentumok felhasználását kor-
látozza, akadályozza vagy kizárja. A Tervező nyilatkozik, hogy amennyiben jogszavatossági köte-
lezettségét megsérti, vállalja a hiba haladéktalan megfelelő kijavítását (harmadik személyek hozzá-
járulása beszerzését), a Megrendelő fentiekből eredő tehermentesítését, illetve elismeri, hogy a 
Megrendelő fenti esetben – döntése szerint – kötbért, kártérítést követelhet, vagy jogosult a Szer-
ződéstől elállni. 

 
4.15. A Szerződő Felek a szabványostól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkal-

mazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a Tervező kárveszélyviselésében állapodnak meg, 
Szerződő Felek a Tervező kártérítési felelősségét nem korlátozzák. 

 
4.16. A Tervező köteles a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési szolgáltatását a Szer-

ződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó mi-
nőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények-
nek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni.  
A Tervező által készített Kiviteli terveknek, valamint az azokhoz kapcsolódó dokumentációnak a 
későbbi engedélyezési eljárások lefolytatására, valamint kivitelezési feladatok megvalósítására alkal-
masnak kell lenniük. 
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4.17.  Tervező szavatolja, hogy a szakmagyakorlási feltételeknek a Szerződés teljesítése folyamán az általa 
bevont szakemberek révén folyamatosan megfelel.  

 
4.18.  Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott Kiviteli tervek minden 

tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő 
rendeltetésszerűen, a Szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán meg-
ismert célnak megfelelően felhasználhassa. 

 
4.19.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kiviteli tervek a 305/2011/EU rendelet az építési 

termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, az építési termék épít-
ménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól rendelkező az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, en-
nek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. ren-
delet, valamint a magyar szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek.  

 
4.20.  A Tervező által átadott Kiviteli terveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megol-

dásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás 
céljából következő igényeinek kielégítésére. 

 
4.21.  A Kiviteli tervek hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok a 

Tervezővel szemben, amíg a Kiviteli tervek alapján kivitelezett építési beruházás tervhibával ösz-
szefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.  

 
4.22.  A Tervező köteles az ajánlatában vagy a 5.3. pont szerinti tájékoztatásban nevesített tervező szak-

ember állandó rendelkezésre állását biztosítani. 
 
4.23.  Szerződő Felek a Tervező kezdeményezésére egyeztetést tarthatnak.  

Az egyeztetések összehívása, levezénylése, az egyeztetésekről történő emlékeztető készítése, jegy-
zőkönyv elkészítése és Megrendelővel való jóváhagyatása a Tervező feladata. Az egyeztetések 
helyszíne: Megrendelő székhelye, melytől való eltérés a Megrendelő hozzájárulásával lehetséges. 

 
 

5. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
Kötelezettségek 
 

5.1.  Megrendelő jogosult és 5 (öt) munkanapon belül köteles a Tervező által készített Kiviteli tervek 
véleményezésére, jóváhagyására, a jóváhagyástól számított 5 (öt) napon belül pedig köteles azok 
átvételére, amennyiben azok megfelelnek a jelen Szerződés és az egyéb előírások és a Megrendelő 
célkitűzési feltételeinek, átvétel esetén köteles a jelen Szerződés szerinti Vállalkozói díj megfizeté-
sére. Tervező kérésére a Megrendelő köteles igazolni, hogy jelen Szerződésből fakadó kötelezett-
ségeinek pénzügyi fedezete biztosított. 

 
5.2.  Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni. 
 
5.3.  Megrendelő köteles Tervező számára a Kiviteli tervek elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb 

szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást 
megadni. 

 
5.4.  A Megrendelő, Tervező számára adatszolgáltatást biztosít. Megrendelő a háttéradatokat térítés-

mentesen és a Tervező teljesítési határidejének megfelelő, ésszerű időpontig biztosítja.  
A Megrendelő az adatszolgáltatások tartalmáért és helyességéért jótáll és szavatol, hogy az adat-
szolgáltatások után harmadik személy Tervezőtől nem kérhet semmilyen ellenszolgáltatást a Szer-
ződés mellékletében részletezett adatszolgáltatások után. 
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6. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
Késedelem 
 

6.1.  Ha valamelyik Fél a jelen Szerződésben meghatározott bármely határidőt elmulasztja, a teljesítésre 
a Szerződő Felek közös megegyezéssel megfelelő póthatáridőt tűzhetnek ki. A póthatáridő ered-
ménytelen eltelte esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) késedelmes teljesítés körében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen Szerző-
désben megállapított eltérésekkel. 

 

Késedelmi kötbér 
 

6.2.  Amennyiben a Tervező a jelen Szerződés szerinti Kiviteli tervek szolgáltatásának kötelezettségei 
teljesítésével a jelen Szerződés szerint előírt teljesítési határidőkhöz képest késedelembe esik olyan 
okból, amelyért felelős, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó Vál-
lalkozói díj 0,2 %-a naponta, legfeljebb azonban a nettó Vállalkozói díj 15 %-a. 
 

Meghiúsulási kötbér 
 
6.3.  Amennyiben a jelen Szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Tervező felelős vagy a Tervező 

a teljesítést alapos ok nélkül megtagadja, a Megrendelő jogosult a jelen Szerződés szerinti nettó 
Vállalkozói díj 15%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Tervezővel szemben.  

 
6.4.  Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a Tervező felelősségi körébe tartozó meghiúsu-

lásának tekintik azt az esetet is, amennyiben a Megrendelő a Tervező szerződésszegése miatt fel-
mondja a jelen Szerződést. 

 
6.5. Megrendelő jogosult az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül is elállni a jelen Szerződéstől, illetőleg 

a Szerződés részbeni teljesítése, és a Kiviteli terveknek a Megrendelő által szabadon felhasználható 
átvétele esetén felmondani a jelen Szerződést a Tervezőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozat-
tal, amennyiben a késedelmi kötbér mértéke meghaladná a jelen Szerződés szerinti nettó Vállalko-
zói díj 15 %-át. 

 
6.6.  Meghiúsulási kötbér esetén késedelmi kötbér nem számítható fel.  
 
Megrendelőnek felróható meghiúsulás 
 

6.7  Amennyiben a Szerződés a Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, a Tervező jogosult a 
Szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek ellenérté-
kére. 

 

Egyéb szerződésszegés 
 

6.8.  Tervező egyéb szerződésszegésének jogkövetkezményei: 
a. Hibás teljesítés esetén a Tervező elsődlegesen a Kiviteli tervek kijavítására köteles. 
b. A Tervező által elkészített Kiviteli terveket, indokolt esetben – megfelelő, közösen meg-

állapított határidő tűzésével – kijavítás végett ismételten vissza lehet adni. Ha a Tervező 
a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, és a hiba műszaki 
jellegű, mely a Kiviteli tervek jelen Szerződésben foglalt megrendelői célok megvalósítá-
sára való felhasználását lehetetlenné teszi, a Megrendelő a Szerződéstől díjfizetési köte-
lezettség nélkül elállhat. 

A Szerződés egyéb megszűnése 
 

6.9. A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 
a. Írásba foglalt közös megegyezéssel. 
b. Bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 
c. A Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú felmondással. 
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6.10. A Megrendelő nem jogosult a Szerződést indokolás nélkül felmondani. 
 
6.11. A Megrendelő jogosult a Szerződést a Tervező súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal 

írásban felmondani. A Tervező súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha a Tervező a 
jelen Szerződés teljesítésével olyan mértékű késedelembe esik, mely esetben a késedelmi kötbér 
meghaladná a jelen Szerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 15 %-át. 

 
6.12.  Szerződő Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül elszámolnak egy-

mással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vál-
lalnak. 

 
6.13.  Tervező képviselője jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Cégnyilvántartásban sze-

replő adatai alapján a Tervező a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § 
(1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Tervező képviselője e nyilatko-
zatban foglaltak változását köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írás-
ban bejelenteni a Megrendelőnek.  

 
6.14.  Tervező jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

kötött Szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy amennyiben 
teljesítésre még nem került sor, attól elállni [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján]. Megrendelőt ezek a 
jogok akkor is megilletik, ha a Tervező a nyilatkozatban foglaltak változását a Megrendelőnek 
nem jelentette be határidőben. 
Tervező e rendelkezés megsértésével a Megrendelőnek okozott valamennyi kárért teljes 
kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
 

7. SZERZŐI JOGOK 
 

7.1.  Megrendelő a jelen Szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon 
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot 
szerez. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Megrendelőt illető, jelen részben részletezett felhaszná-
lói jogának ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza. A Megrendelő jogosult ezen jogokat időbeli, 
földrajzi és tárgyi megkötés nélkül használni, felhasználni, hasznosítani, valamint harmadik szemé-
lyek részére mindezek tekintetében felhatalmazást adni.  
A Megrendelő jogot szerez az alkotás tovább tervezésére és átdolgozására is. Ilyen esetben Ter-
vező jogdíj követelésére nem jogosult.  
 

7.2.  A szellemi termék Megrendelőnek átadott eredeti dokumentációs példánya a Megrendelő tulaj-
donát képezi, és a Tervező a dokumentációból csak a Megrendelő kifejezetten erre irányuló en-
gedélyével jogosult másodpéldányokat megőrizni. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 
alapján a Tervezőt megillető Vállalkozói díj tartalmazza a Tervező által a jelen Szerződés teljesítése 
során létrehozott szellemi termékek teljes ellenértékét, ennek megfelelően a Tervező a jelen Szer-
ződés keretein belül kifejezetten lemond a jelen Szerződés hatálya alatt és azt követően a Megren-
delő (illetve az engedményes, felhasználó vagy jogutódja) által fizetendő bármely további díjazásról 
a szellemi termék felhasználási jogaira vonatkozóan. 

 
7.3.  Megrendelő a Szerződés aláírásával nyilatkozik és szavatol, hogy a Tervezőnek átadott adatszol-

gáltatása után – amennyiben annak tartalmát a Tervező kizárólag a Tervezési Feladat teljesítése 
során és a Szerződés céljának megvalósítása érdekében használja fel – harmadik személy nem tá-
maszthat szerzői jogi követelést a Tervező felé. 

 
7.4.  Tervező a jelen szerződés keretében készült, illetve készülő tervről a médiában (sajtó, internetes 

felületek, rádió- és televíziós csatornák stb.) csak a Megrendelővel való előzetes egyeztetés alapján 
jogosult nyilatkozni, a Tervező köteles ennek alapján eljárni.  
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A Kiviteli tervek közzétételének jogát a Megrendelő fenntartja. Tervező a Kiviteli tervek egészét 
vagy egyes részleteit a Megrendelő írásbeli engedélyével teheti közzé. 
 

 

8. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 

8.1.  A Szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a jelen Szerződésben rögzített Kiviteli terveket a Ter-
vező a Megrendelőnek átadta és a Megrendelő azok elfogadásáról Teljesítésigazolást állít ki. 
 
 

9. A FIZETÉS ÜTEMEZÉSE 
 
Fizetés esedékessége 
 
9.1.  A Vállalkozói díj egy részletben esedékes a szerződésben foglalt Kiviteli tervek teljeskörű elkészí-

tését és átadását követő határidő után kiadott teljesítés igazolás megléte esetén. 
 
9.2.  Tervező a számláját a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki. 

 
Fizetés határideje 
 
9.3.  Tervező által kiállított számlában szereplő összeget a Megrendelő a számla kézhezvételétől szá-

mított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni.  
 
9.4.  A számla kiegyenlítése a szerződésszerű Teljesítésigazolását követően a Ptk. 6:130. § (1) és (2) be-

kezdése szerint történik. Előlegfizetésre nincs lehetőség.  
 
9.5.  A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) 

bekezdése az irányadó. A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. 

 
9.6.  A Vállalkozói díjat a Tervező a Feladat és a műszaki tartalom, valamint a helyszín teljes ismeretében 

határozta meg/fogadta el. Tervező kijelenti, hogy a vállalása a Feladatokra teljes körű, és tartalmaz 
minden olyan munkát, amit a Megrendelő meghatározott. Tervező a Vállalkozói díjon felül sem-
milyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

 
 

10. ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 
 

10.1.  Szerződő Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de legké-
sőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt 
elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

 
 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

11.1.  Szerződő Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek és vitás ügyeiket igyekeznek békés 
úton rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a Megrendelő székhelye szerint illetékes és hatás-
körrel rendelkező bíróságok illetékességét kötik ki. 

 
11.2.  Szerződő Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: 

 
 A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):  
 

 Rezi Kató Gábor főigazgató helyettes, múzeumigazgató 
 Telefon: …………….., e-mail: ……………………..  
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 Kocsis Anita intézményvezető 
 Telefon: …………………., e-mail: ………………….  
 
 A Megrendelő által teljesítés igazolásra kijelölt személy(ek):  
 

 Rezi Kató Gábor főigazgató helyettes, múzeumigazgató 
 Telefon: …………………., e-mail: ………………….  
 
 A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 
 

 ………………………………………... 
 Telefon: …………………., e-mail: ………………….  

 

A Megrendelőt jelen jogviszonyban Varga Benedek főigazgató képviseli, a Vállalkozót 
…………………………………………… képviseli. A Szerződés módosítása csak a jelen pontban 
meghatározott képviselők útján történhet, a Felek egyetértésével, kizárólag írásos formában. 

 
11.3. A Szerződő Felek egyetértőleg rögzítik, hogy jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 111. § r) pontjában foglaltak szerint közbeszerzési eljárás jogszerű mellőzésével 
(közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül) kötötték meg, figyelemmel arra, hogy a Szerződés 
71221000-3 CPV kód által meghatározott tervezési szolgáltatás megrendelésére irányul.  

 
11.4.  Jelen szerződés 10 (tíz) számozott oldalból és 5 db mellékletből áll. 
 

Jelen szerződést a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal min-
denben megegyezőt, 3 (három) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1.számú melléklet: Teljesítési igazolás minta 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
3.számú melléklet: Megrendelő 2020. november 19-én kelt Tervezési ajánlatkérése 
4.számú melléklet: Tervező …………………………… kelt Tervezési ajánlata 
5.számú melléklet: Tervezői felelősségbiztosítás 
 
 
Budapest, ………………………………………. 
 
 
 

……………………………………………… ……………………………………………… 
 ……………………………………. Varga Benedek, főigazgató 
 ………………………………., Tervező Magyar Nemzeti Múzeum, Megrendelő 

 
 
 

……………………………………………… 
pénzügyi ellenjegyző 

Zsurki Attila, gazdasági igazgató 
Magyar Nemzeti Múzeum, Megrendelő 

 
 
 
Készült: 3 eredeti példányban 

Kapják: 1 példányt a Vállalkozó 
    2 példányt a Megrendelő 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Iktatószám: 

Szerződés iktatószáma:  

Ügyintéző: 

Dátum: 

Teljesítési igazolás 

 

 

Teljesítés időpontja: 202.…………… 

 

Tárgy: A Magyar Nemzeti Múzeum, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a 
………………………………., mint Tervező (a továbbiakban: Tervező, a továbbiakban, együttesen: Felek) 
között létrejött tervezési szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolás. 

 

Igazolom, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum és a ……………………………….. között, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Balassa Bálint Múzeuma, Esztergom, SKHU/1902/1.1/035 pályázattal összefüggésben vég-
zendő kiviteli tervdokumentáció elkészítésének tárgyában létrejött tervezői szerződésben foglalt kötele-
zettségeit a Tervező a szerződésben rögzített feltételek szerint, megfelelő minőségben és mennyiségben 
szerződésszerűen teljesítette az alábbiak szerint: 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 

A fentiek alapján a Vállalkozó bruttó…………………………. összegű számlájának benyújtására jogo-
sult. 

Jelen teljesítésigazolás kettő egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült. 

Jelen teljesítésigazolás aláírt eredeti példánya a Vállalkozó által kiállított számla elválaszthatatlan mellék-
letét képezi. 

Jelen teljesítésigazolás kiállítása a Megrendelő részéről nem minősül joglemondásnak és nem érinti a Meg-
rendelőnek a jogszabályokban rögzített, a Felek között létrejött szerződésből eredő igényeinek érvénye-
sítését. 

 

Budapest, 202……………….  

 

 

 

 
……………………………………………… 

Rezi Kató Gábor  
főigazgató-helyettes, múzeumigazgató 

Magyar Nemzeti Múzeum  

Megrendelő 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

Alulírott, ……………………………………………………………………………………… (név), mint a 

………………………………………………………………………......................(cégnév) 

…………………………………………………………………………………………(székhely) 

………………………(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztar-

tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó] 

a) költségvetési szerv, 

b) köztestület, 

c) helyi önkormányzat, 

d) nemzetiségi önkormányzat, 

e) társulás, 

f) egyházi jogi személy, 

g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/ 

………………………………………………………………..[önkormányzat megnevezése] helyi 

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel  rendelkezik, 

h) külföldi helyhatóság, 

i) külföldi állami szerv, 

j) külföldi helyhatósági szerv, 

k) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz 

………………………………….. [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilváno-

san működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyek vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 

 

1. Alulírott, ……………………… (név), mint a ……………………………………………….. 

(cégnév) ……………………………. (székhely) ………………………………. (adószám) törvényes 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak 

szerint: 

a)  az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyi-

séggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

ab) [külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 

a megfelelő aláhúzandó], 

− az Európai Unió tagállamában, 

− az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 

− a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 
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− olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás el-

kerüléséről szóló egyezménye és ez az ország: ……………………………………………………… 

[ország megnevezése] , és 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 11. 

pontja szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és 

ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 3. pontban 

nyilatkozom. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes 

személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 

Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve 
Részesedés mértéke 

%-ban 

     

     

     

     

     

3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államház-

tartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról 

3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részese-

dés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Srsz. Gazdálkodó szerve-

zet neve 
Szervezet adószáma Részesedés mértéke 

%-ban 
Adóilletősége 

     

     

     

     

3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i): 
Srsz. Gazdálkodó 

szervezet neve 
Tényleges tulaj-

donos(ok) 
Születési hely és 

idő 
Anyja neve Részesedés 

mértéke %-ban 

      

      

      

      

      

III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott,……………………………………………………………………………… ………………. (név), mint 

a……………………….……..……………………………………………………………………………………………

…(civil szervezet, vízitársulat 

neve)………………………………………………………………………………………(szék-

hely)……………………………………….. (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az aláb-

biak szerint: 
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a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve 

    

    

    

    

    

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szer-

vezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Srsz. Vezető tisztségvi-

selő 
Szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés mértéke 

%-ban 

     

     

     

     

     

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tör-

vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, 

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror-

szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,cc) nem minősül a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, cd) a szerve-

zetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fenn-

állnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 

 

Srsz. 
Gazdálkodó 

szervezet neve 
Tényleges tulaj-

donos 
Születési hely 

és idő 
Anyja neve 

Részesedés 

mértéke %-ban 

      

      

      

      

      

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet adóilletősége 
Srsz. Gazdálkodó szerve-

zet neve 
Szervezet adószáma Részesedés mértéke 

%-ban 
Adóilletősége 

     

     

     

     

     

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, 

vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek 
Srsz. Gazdálkodó 

szervezet 

neve 

Adószám Részesedés 

mértéke %-

ban 

Adóilletősége tényleges tulaj-

donos(ok) 
tényleges tu-

lajdonos szü-

letési helye 

és ideje 
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Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilván-

tartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 

veszem, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valót-

lan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldé-

sével jelzem. 

Kelt: …………………………………………….. 

 ………………….  

cégszerű aláírás 

 

 


