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Képviseló: dr. I(őhalmi Ferenc Pétet
mint Megb izott (továbbiakban: Megbízott)
(a továbbíakban együttesen: Felek) között

alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szednt:

PREAMBULUM

Á. Megbízó ,A

Matkusovszky Egyetemi aktatőkőfltáz fekvó- és játőbeteg-el7átő
tevékenységtől a NEAK felé szolgá|tatott adatközlés minőségénekelienórzése és a
minőség javítása" tátgyban z közbeszezésekról szóLő 2a75. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Harmadik tész 712. s (1) bekezdésének b) pontia szerinti

közbeszetzési eljárást folytatott le.
B.Megbízó a közbeszenési e\jatás során többváItozaú (alternatív) a1án|at benyujtását nem
engedélyezte.
C. Megbíző az a1án7attevók számáta gazőaságs tátsaság, illetve iogi személy (ptojekttársaság)
létrcbozását nem tette lehetővé.
D. Megbíző aközbeszeruési eLiátás sotán tészajátúat_téteh' lehetőséget a közbeszerzés tátgyát
képező feladat jellegéte tekintettel nem biztosított.
E' Megbízott a benffitott aiánlatával, mint a legjobb fu-éttékatányt elétő ajánlattal az el)átás
nyettese lett.

F'.Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben (a továbbiakban: Szetződés) szabá|yozzák
együttrnűködésüket, valamint a Felek jogait és kötelezettségeit éllntő minden olyan
kérdést,amelyek a Felek szenődés jogviszotyáta alk*Imazandók.

G. Felek kapcsolatuk fő

alapeiveként deklarálják, hogy mindenkot a piací tisztesség és a
kölcsönös
együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak el1árnt.
H. Megbízott kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámo|ási vagy végrebajtási eliárás nincs
folyamatban' illetve ilyen eljfuások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn.
I. Megbízottvá1lairia, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti,amennyiben olyan körüimény

merülne fel, amely

a H. pontban foglait valamely

eI1átás kezdeményezését

eredményezheti'

J. Felek rögzítik, hogy a Kbt. szednti kózbeszetzési e|játás eI1átást megindító felhívásához
kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció, valámint a Megbizott nyettes a1án|ata a
Szetződés tészétképezi' azok a Szerződéssel együtt értelmezendők annak ellenére, hogy
fizkz:Lag nem kerültek csatolásra a Sz etz ődés tötz s szövegéhez.

rÁncyn

L.

1.1,.

^sZF,F.zőoÉs
A Szenődés ketetében a Megbízott köteles ellenőrizni az Egészségbiztosítási A|apkezelő (a
továbbiakban: NEÁK) felé a Megbízó fekvő- és iáróbeteg-ellátó tevékenységról

szolgáltatott adatközLés minőségét, elvégezni az adatkőztés minőségénekiavítását, továbbá
köteies ellátni a Szetződésben és a kőzbeszetzési dokumentumokban meghatátozott egyéb
feladatokat a Szetződésben foglaltak feltételek szetint, a Szerződésben rögzített megbízási

1.2.

díi elienében.
Felek tögzítik, hogy a Megbízott a Szerződés alátásával a megbizást elfogadia, a megbízás
keretében ellátandó feladatok megkezdéséhezkülön megállapodásra a Felek között nincs
szükség.

2. ATELIESÍTÉSHELYE, IDEJE
2'7.
2.2.

Teliesítésihely: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Szetződ felek a szetződést annak alátásánaknapjátőI24hőnaphatátozottidőtatt^tnÍa
kötik. h szerződés további iegfeliebb 7 hónappal meghosszabbítható alejáttát megelőző 60.
napig tett közös nytIatkozattal. Á meghosszabbítás :rdőszakára az aLapszetződés tendelkezései
vonatkoznak. @atárlrdők, kötelezettségek, kotbétek, stb.)
Részeli esítésihatáridők:

Játóbeteg szakelLátás
r
d konttolling ter'ókenységét tamc;gatő szakéttőttablázatok havi tendszetességű
elkészítésea játőbetegszake|Látás jelentőállományatnak felhasználásáva|: - betegek távozását
kovetó hónap utolsó napja
pzen kívül a jfuóbetegszakellátás
r

ielentő á17ományainak elkiildés előtiátvbsgálása:;\

jelentés elkiildésénekhatárideje előtti utolsó nap

Á vonatkoző adataL\ományok át^dásátő1'számitott1egkésőbb 30 naptáinapon belul.

-

F

elwőb

o

e

teg

.{

s

z ake17átás

NEÁK

felé a fekvóbeteg-ellátó

tevékenységtő| szolglltatott adatközlés (fekvőbeteg

jelentés) minőségének ellenőrzése és a minőségjavítzsa: - betegek tavozását kovető hónap

utolsó napja

u

-

A vonatkozó

adata17ományok átaóásátőIszámítottlegkésőbb 30 nzptán napon belül.

3.

A

TELJESÍrÉssgrKAPCSoLATOS RENDELKEZÉSEK

3'1'. Felek rogzítik, hogy a Megbízott a Szerződés

keretébeÍI az alábbi feladatok ellátására

köteies:
Táróbetes szakellátás

-

Á kontrolIing ter'ékenységéttámogatőszakéttőitáblázatok havi rendszetességű
elké s zítése z jfu őb eteg

s

z

akellátás

j

elentóál] om fury anak

f

ethas zná|ás áv

al

-

Jfuőbeteg-szakellátó

-

A munkahelyeken hasznákBNo-k gyakodság szerinti rendezése.
Á munkahelyeken htaszná|tbeavatkozások gyakodság szerinti rendezése, a ielenthetó

munkahelyenként az aLapadatok (p1. esetszám, beavatkozásszám,
pontszám) és egyes mutatók (pl. esette jutó beavatkozás, esette jutó pont) táblázatba
rendezése'
és a

ténylegesen jelentett databszámok feltűntetése.

- Á
-

fenti adatok alapián ősszehasonlító elemzések (benchmatk) készítésemás intézmónyek
adatatvaI (anonim módon) illetve országos teliesítmény adatokkal.

Hátom havonta írásos összefoglaló és szakrendelésenkénti elemzés készítésea fenti
szakértői táblázatok a|apján.
E'zen kívtila játóbeteg szakellátás jelentőállomáttyainak elkriLidés előtti átr'izsgáLása az
alábbiak szet{nt:

Az

egyes járóbeteg ellátást s,égző, ktilönböző

medikai tendszerből jelentő munkahelyek

ielentőállományalnak egységes, NEAK által elfogadott strukturába rendezése
Á fekvő- és járóbeteg jeientések összefésülése, az wn. intézeten belüü fekvő-járó átfedések
hstázása és megszünteté se.

- Az

1ntézményáItaIátadotthsta aLapján az intézetekközötti fekvő-jfuő átfedések

korngáÍása.

- CT/MR

ielentés ellenőgése , az
megszüntetése.

i7n. irrtézeten

belüli fekvő-)átő átfedések listázása és

- CT/MR ielentő állományok ellenőrzés után elkészítése.
- A játóbeteg jelentés elküldés előtti |elentéstechnikai szempontból
-

tönénő ellenőtzése és

az eLszámolást akadályo ző |eggyakotibb hibák javitása, különösen:
beutaló oszta|y, ofvos kód hiánya
azofi,os napoÍl tőtténő megjelenések miatti ütközések megszüntetése
a rcndelési időkeret tullépésénekmegszüntetése abeal,afkozások két pefces minimum
ellátási ide j ének f igyelemb evételér'el

egymástl<tzátő beavatkozások iavítása,
mennyiségi korlátot tullépő beavatkozások darabszámának javítasa,
beavatkozás kompetenciák ellenőtzése, 1avítász
fizloterápiás és gvőgytornászok ún. 3beavatkozásos szabályának ellenőtzése,1avtása

Index jelzésűbeava*ozásokellenőrzése
gyeÍmek kiegészítő kódok meglétének az elletőtzése, javítása
betegfelügyeleti kód elIenőgése

l^'

Á

játóbeteg jelentések ellenőtzésére és a kódolási szabáLyok lekérdezésérealkalmas
szoftvetes támogatás biztosítasa az intézmény munkatátsainak, koriátlan felltasznáIásta

I(onzultáci ő bbto sítása:

-

Konzultációs lehetőség és oktatás biztositása hat havonta a )fuőbeteg szakellátás
ftnanszttozási adatszo|galtatását végző munkatársak illetve a kijelölt egvéb személyek
számáta a játőbeteg {tnznsztozási adatszolglltatás terén tötént iogszabáIy váLtozások
vonatkozásában.

FekvőbeteE szakellátas

A NEÁK felé a fekvőbeteg-ellátó tevékenységtő| szriga}tatott adatkőzlés (fekvőbeteg

jelentés)

minőségének eilenőrzése és a minőség javttása Megbízó intézményébenaz alabbiak szerint:
A Megbízó Intézményaktív fekvőbeteg-ellátó tevékenységétőlrendelkezéste á17ő orvosi

dokumentáció és az ennek aIap1fukészüt finanszttozási dokumentácíő azonosságának tételes
ellenőrzése.
A NEAK felé a fe}vőbeteg-eilátó tevékenységrőI szolgáItatott adatok elküldés utáni vagy
megállapodás szednt elki.ildés előtti ellenórzése és kotekciója' Javítási javaslatok kidolgozása
Ításbeli iavaslatok készítéseaz orwosi dokumentáció és az ezek alapját kitöltött Ádatlapok
szii:kségesnek

tatott kiegészítésérő1 és izvitásairól.

A NEAK által visszaküldött, hibalistfua keriilt esetek ellenőrzése

és iavaslattétei a

korrekciőn az

aktuális tendeletekben meghatátazatt hatfuidőn belirl'

Konzultációs lehetőség és oktatás bíztosítása féléventea fekvőbeteg ftnanszkozási
adatszolgáItatastvégző munkatátsak számán, akődiwítási tzpaszttlatok összegzése, az esetleges
jogszabáIyi, a ftnanszttozási kömyezetetbefo|yásoló változta!ások ismertetése'
- Folyamatos, ,,help-desk'' szetű rendelkezéste á17as a napi munka során felmeriilő
egészségügyi finansztozási kérdésektekiotetében.
- A Megbízó igénye szednti tendszerességgel a tendelkezésére bocsátott adat<rk
{tnanszttozási besorolása, illetve 7 /24 őtás elétésilehetőség online (webes) besoroió
pÍogÍambzs ználatáho z.

- A

fekvőbeteg adatok heti rendszerességgel átadottelőzetes (próba) teljesítményjelentése

alzpián azon betegek kiszűtése, a|<jk az aktív fekvőbeteg eliátó munkaheiyektől
fsnanszitozási veszteség nélkül a kónikus/rehabilitációs munkahelyeke helyezhetőek át,

ahol ellátásukért a f,tanszttozási szabáIyoknak megfelelően további ót)azás kapbat6. Az
így összeállított beteglista elektronikus formában történő átadása, szükség szerint
telefonos konzultáció lehetőségével.

_ Á

fekvőbeteg adatok heti rendszetességgel átadott előzetes (ptóba) teljesítményjelentése
aI*pián azon betegek kiszűrése, akiknél az ápolástidő meghaladta a felső hatámap értékét.

Ezen esetekrői késziilt beteglista elektronikus formában tötténő átadása, szükség szerint
telefonos konz,aItáciő lehetőségével Az átadott lista tarta\mazza az ún. hosszúnapok
számát is.

Konzultáció. oktarás' ogszabálykovetés
i

o A fekvő- és játóbeteg

szakellátás terén megfogalmazott féléveskonzultációs
lehetőségeken tul tendszeres személyes konzriltáciős lehetőség biztosítasa a kijelölt
vezetők, munkatársak részéreaz egészségügyi fnanszfuozás akoáiis kétdéseivel,

I

IJ,
I

I

tekintettel a teljesítrnény-terv-ezésilletve kontroll

ptoblémár.'a\ kapcsolatban, kiilönös
terén"

Folyamatos rendelkezésre állás telefonon és elektronikus levéi fotmá1ábat
konzultációk között

a

havi

a témában felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan.

A finanszírozási adatszolgáltatást érintő jogszabá|y

vá|tozásoktól történő tá)ékoztatás,
változások éttelmezése sotán felmeriilő esetleges kérdések megváIaszo|ása.

a

N{egbízott vál7aL)a, hogy a Szetződés 3.1'' pontiában meg1ratározott feladatokat a vonatkoző
adatállományok Megbízó áLtah átadásátől számitott 30 naptátt napon belül elvégzi.

4. MEGBÍznsl oÍy, szÁul-ilzls MÓDJA

4.1. Felek megállapodnak

havi
abban, hogy a Megbízott a szetződésszerű teljesítéséétt

nettó megbízási díi

(HUF)
összeg számmal

^FL
(HUF)
810 000

3 000 000

összeg betűvel nettó hátommillióFt/hő

2',1%

bruttó megbízási díi

(HUF)
3 810 000

megbizási díjra iogosult'

4'2.

Felek tögzítik, hogy a Szerződés 4.1. pontjában tögzített megbízási díj átaiánydíj, amely
tattalmazza a Megbízott teliesítéskörében felmedlő valamennyi költségét és kjadását, a
Megbízott z megbizási díjon kívtil egyéb díjazástz nem jogosult.
4'3. Felek rögzítik, hogy aMegbíző a megbizási dtjat havi tendszetességgel' utólag ftzett meg a
Megbrzott részéte a Szerződésben meghatárczott feltételek szerinl
4.4. Felek rögzítik, hogy a Megbíző által teljesítéslgazo|ás \<tá|htásán felhataknazott személy a
tárgyb.őt követő hónap 10. napiátg teliesítésigazolást állít ki a Megbízott részéte.
4.5. Á Megbízó úszétőIteijesítésigazolásl,lállttasára jogosult személy: Marton Cecflia'
4.6. Á Megbízó a Megbízott teljesítéséta Szetződés 5. p<lntjában megltatátozottak szetint
százaIékos for:rnában értékeli.Fe1ek megállapodnak abban, hogy a százalékos értékelésa
teljesítésigazolás kötele ző tattalmi eleme.

4.7. A

Megbízott a teljesítésigazoláson száza|ékos formában feltüntetett

havi
megfelelő összegű számla klá\lttására iogosult. A' szám|án a
tetiesítményénékelésének
Megbízott a rr'egb:u'ási díj összegét a Szetzőáés 4.8. pontiában foglaltak szednt köteles
meghatátozni.

4.8.

számlát az áItz]ános fotgalmi adótól szóIő 2007. évi CXXVII. w. 169. $-ában,
a számviteltőI szőLő 2000. évi C. w. 767. $_ának (t) és (3) bekezdésében, továbbá a számla

A Megbízott a

és ny"rgta adőigazgatásí azonosítasáról' valamint az ekekaonikus fortnában megőrzött
szárnlák adóhatósági e||enőtzésétőL sző|ő 23/201'4. 0/I.30.) NGM tendeletben
meghatátozott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani.

4.9.

Á Megbízott a számlához köteles csatolni

a teljesítésigazolás egy péLdányát.

t'1

teljesítésitgazolás nélkül kiállított szánt|át a NIegbíző _ annak kiegyenlítésenélkül _
visszakiildi a N{egbízott székhelyéte, és az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget
nem váiial.
4.1'1' Szám\azásí cím:
4'12. Felek megállapodnak abban, hogv a szán1a kiegyenlítése az L997. évi LXXXIII. tömény
9/Á. s foglaltakra _ ó0 napon belti{, banki átutalással történik'

4.10.

Á

4.13. Felek rögzítik, hogy az ajánlattéteL, az eLszámolás és a kifizetés pénzneme: ma1ya;Í forint
(HUF).
4.14. Feiek rőgzít1k, hogy a megbizási díj kiegyenlítése 100,000000%-ban sa1át fottásból történik.
4.15' Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó a szátrúa kiegyenlítésével késedelembe
esik, a Megbízott a Ptk. 6:155. $ (1) bekezdése szednti késedelmi kamafta tafthat igényr

5. MINŐsÉGI KÓvETELMÉNYEK,
iuÉnÉsp

A MEG BIZITT TELJESÍTnaÉNyÉNnx

5'1. Feiek megállapodnak abban, hogy a Megbízó - efÍe krjelölt a|kalmazoajz ugán
folyamatosan ellenőzi a Megbízott teljesítését.A mérésietedményeket a Megbízó írásban
tögzítl. hz trásbeh méréseredményta Megbízó kiielölt akalmazottja és a Megbízott kijelölt
5'2.

munkatátsa alutásával hitelesíti. Á mérésietedményeket a Megbízó lravonta összesíti.
A Megbízó a Megbízott teliesínnényétaz atábbi minőségi mutatók alapján éttékeli:
Mintavétel
Sú$ havi

Ellenőzés

esetén a

Ellenőrzési
minőségi

Mutató
gyakorisága

mintavétel

dokumentumai
mutatőba

szabályai

A Megbízott által
ellenőgött

és korrigált

jelentéssel elért többlet

Megbízó által
súlyszám és a l{rnikai

szúrópróba

készített

szerűerr 5

ielentés és

munkahelvJ

Megbizott által

I(özpont szervezeti
havi
egységeinek
osSzeSSegeÍe
karrltgáIt tábla

vonatkozóan a jelentésre
kapható súlyszám arány
>10h

5

Az NEAI{

áIt'a]'

e|szátnolást

vis s z algaz o\ás ok alap j án
a

Megbízott á|ta| javított

o'fEo

NEÁK

#sz étő| szakmailag

havi

3

visszaigazolás
nem visszautasított
tételek elszámolási
aránya > 70ok

6.

FELEKJoGAI ÉSKoTELEZETTSÉGEI

6'1. Felek tögzítik' hogy a Megbízott a
6.2.

teljesítés érdekébenjogosult teljesítési segédeket
(alka\mazottat, megbízottat, stb.) foglalkoztatni, melyek tevékenységéérta Megbízott
felelős.
Á Megbízo tt aMegbíző utasítása szerint köteles eljárni, amelytől csak akkot térhet el,ha ezt
a Megbiző étdeke feltétlenüi megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésétemár nincs
mód.

6.3. Ha a l\{egbiző célszer(lden vagy szakszeúitfen utasí|ást ad, a Megbízott kóteles őt ete
figyeimeztetni. Ha a Megbízó a figyeimeztetés ellenére utasítását fenntattja, a Megbizott a
Szerződéstől elállhat Yagy azt felmondhatja, v^gy a {eladatot a Megbíző utasításai szetjnt'
^
Megbízó kackázatáta elLáthatja. Á Megbízott köteles megtagadni az utasítás teljesítését,ha
annak végtehajtása jagszabály vagy lratósági hatátozat megsétéséItezvezetne' vzgy
veszélyeztetné más ok személyétv agy v

agy

onát.

tevékenysége sotán mag^ v^gy a Megbízott szakértő javitási
1avaslataíban mindenkoÍ pontosan követi az NEÁK áItal fuadott fekvőbeteg ellátási
szakkön1wben illetve ftnanszkozási jogszabályokban foglalt útmutatókat.
Megbízó a Megbízott tészéretávok elektronikus illetve helyszíni hozzáfétést is biztosít

6.4' Megbízott vállalia, hogv
6.5.

intézmén,srefekvőbeteg szake}Látő tevékenységénekorvosi dokumentácíőiához

és az

adatlapokhoz.

6.6. Megbízó váLlaLja, hogy a Megbízott tészétehavi rcndszetességgel továbbítja az NEAI{ felé
elkiildött adatállományokat valamint az NEÁK által visszaigazolt ftnanszfuozási
6.7

'

6'8.

7.

besorolásokat és hibalistákat.
Megbízó a Megbízott tészétea Szetződés lejattát kóvetően

teljesítményeIszámo|ásához szükséges,

is

biztosítja

a Szetződés időtartamára

az

e|végzett

vonatkoző

hozzáférést.
Megbízó tudomásul veszi' hogy a Szetződés teljesítéséhezkapcsolódó, a Megbízott
kidolgozott módszerek know how-k üzleti titkot képeznek.
adatál7ományokhoz

v aLő

^ItaL

ALvÁuáLKozÓK

7'1. A Megbízott a teljesítésLtez az

alkalmasságámk tgazolásában tészt vett szetvezetet a l(bt.
65. $ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igen1'be venni, valamint köteles

\

a

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembeteket. E
teljesítésbe bevonni
^z
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagv helyettük akkor vonható
be más (ideétwe az átalaku|ás, egyesiilés széwáIás űgán tötént jogutódlás eseteit is), ha a
'
Megbízott e szetvezet vagy szakember nélkül Yagy helyette bevont ttj szewezettel vagy
^
szakemberrel is megfelel _ amennyiben a közbeszerzési eLjátásban az adott alkalmassági
kor.etelmény tekintetében bemutatott adatok aLapián az aján7atkétő szíikítette az eLjátásbat
tészt vevő gazőasági szeteplők számát, az etedet) szetvezetekkel vagy szakemberel
egyenétékúmódon megfelel _ azoknak az alkalmassági kóvetelményeknek, amelyeknek a
Megbízott a kőzbeszerzési el)áúsban az adott szervezettelvagy szakemberrel együtt felelt
meg.

7.2. A Megbízott legkésőbb a Szezződés megkötésének idópontjában köteles a Megbízónak

7.3.

valamennyi o|yan aIváilalkozót bejelenteni, amely tészt vesz a Szetződés teljesítésében,és ha a megelőző kőzbeszetzési e|1átásban az adott alváLLakozőt még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, bogy az áItala lgénybe venni kír.ánt aLválIalkoző
nem á1l kjzáró okok hatálva a|att.
Á Megbízott a Szetződés teijesítésénekídőtattama alatt köteles a Megbízónak minden
további, a teljesítésbebevonni kívánt aIválLaLkozőt előzetesen beielenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni amól is, hogy az álta|a igé,nybe venni kívánt abál7alkaző nem á1l l<tzátő

okok hatálya atatt.

7

'4. A

Megbízott felel az a7vállalkozók teliesítéséért,szakmaí, m(tsza)<t színvonalukétés
pénzügyi alkalmasságukért. A Megbízott felelősségét a Megbíző fe|é az abál7a|kozők

igénybevétele nem befoiyásolia'

7.5. Á Megbízott gondoskodik a különbözó
közöttük

abál7alkozők ttányításátőI, utasitásátőL és a

meglévő együttműködésről.

Megbízó és az alváI7alkozók nincsenek jogviszonyb4n. Á Megbízott kötelezettsége az
aLvá|lalkozők közvetlen fizetési igényeinek tendezése és a Megbízó minden ilyen igénytől

7.6. Á

való mentesítése.

7'7. Jogszerííenigén1'be vett alvállalkozó

esetén a l\{egbízott az a1vá17a1koző teljesítéséértúgy

felel, mintha a munkát saját mzga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó
esetén a Megbízott felelős minden o\yan kátétt, amely a|vállalkoző igénybevételeesetén

nem következett volna be.

8.A

szERZŐoÉs IDŐBELI HATÁLYA, MEGszijNÉsB, MÓDoSUrÁse

8'1.

Felek rögzítik, hogy a Szerződésthatátazottidőtartamta' abatáIyba lépéstől számított24
hónapra kötik.
Ámennyiben a szerződéskötésre kotábban kerül sot, mint a 320/201,5' (X. 30.) Kotm. tendelet
13' s (1) bekezdés a) vagy b) pontia szerinti zátő tanasiwáty l<táilltásának napja, úgv a ielen
szerződés a32a/2015.(x.30.) Korm. tendeiet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerirrizátő
tanúsíwány kiállításának napját követő napon lep hatáIyba, kivéve a320/201'5.(X.30') Korm.
rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennáLlását, amely esetén a jelen szerződés mindkét Fél
áItl.h ilá:*ásának napján Lép hatáLyba. Ámennyib en a szetződéskötésre a 320 / 201,5. (x. 30.) Korm.

tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontia szerinti zátő tanasirvány kiíllításának nap1át
követően kerül sot, ,gy o szetződés az alattás napján lép hatályba, és 24 hónap, Ltatatozatt
időtattamn marz'd érvényben. A szetződés további legfeliebb 7 hőnappa|meghosszabbítható a

\

Iejártát megelőző ó0. napig tett közös nyilatkozattal. Á meghosszabbítás ldőszakfua az
alapszetződés rendelkezései vonatkoznak. ftatáridők, kötelezettségek, kötbérek, stb.)

8.2' A

Szerződés megszűnik:
a hatatozott idő lejáttárc aL

tendkíviil felmondás sal.
8.3. F'elek tögzítik, hogy a határozott idő Lejáttávzl a Szeruődés a Felek minden további
cselekménye vagy nytLatkozata nélkijl megszűnik.
8.4. Felek megállapodnak abban, hogv bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szetződésszegése
esetén jogosult a Szetződést a szetződésszegő tréLhez intézett egyoldalú, fuásos,
indokolással ellátott nvlatkozatáva|, azonnahhata1lyaL felmondani (rendkíviili felmondás).
8.5. Á Felek a Megbízott úsz&ő| súlyos szeuődésszegesnek _ azaz tendkívtili felmondásra
okot adó koriilménynek - tekintik, ha a Megbízott minimum teljesítményea Szetződés
időtattama abtt|egalább 2 alkalommal nem én eI a 85l/o-ot.
8.6. Á Megbízó a Szetződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foi1laltak szednt - a Szenődéstől
eIáIlhat,ba:

feltétleniil szükséges aSzetződés olyan lényeges módosítása, arnely esetében a l(bt. 141. s
alap)án u1kőzbeszetzési eIjátást kell iefolytatsi; a Megbízott nem biztosítia a Kbt' 138. sban foglaltak betartását, vagy a Nfegbízott személyében étvényesen olyan iogutódlás
következett be, amely nem felelmeg a Kbt. $-ban foglaltaknak; vagy az EUN{SZ 258. cikke
alapján a kőzbeszetzés szabáIyainak megszegése miatt kőtelezettségszegési eLjátás indult
Európai tJnió Bírós ága az EUMSZ 258. cikke alapján inűtott eljátásban kimondta,
Yagy

hogy^z az Európai Unió jogából eredó valamely

kötelezettség tekintetében
jogsértés
miatt a Szerződés nem
kötelezettségszegés történt' és a bíróság áIta| megállapított
semmis.

8'7. A Megbízó kóteles a

Szerződést felmondati, vagy - a Ptk'-ban foglaltak szerint - attóI
elállrri, Ita a Szetződés megkötését kóvetően jut tudomására, hogy a Megbízott tekintetében

a közbeszerzésí eh1átás során l*zátő ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámj

a

kőzb eszeuési eli árásból.

8.8' Felek

megállapodnak abban, hogy a l\{egbízó iogosult és köteles a Szetződést azonnali
ha:tá17yal - a Megbízotthoz Intézett egyoldalú, írásos n1úatkozatával felmondani (ha
szükséges olyan hataidővel, amely lehetóvé teszi, hogy a Szenődéssel érintett feladata
et}átás

fuó| gondo sko dni tudi on)

:

amennyiben a Megbízottban közvetetten vagy kozvetlenül 25o/o-ot meghaladó nrlaidoni
tészesedést szerez valamely olyan iogi szemóly vagy szeméiyes joga szednt jogképes
szefrrezet' amely tekintetében fennáll a l{bt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) a$ontiában
me ghatat o zott feltétel;
amenny-íben a Megbízott közvetettefl

\,agy közvet]enül 25o/o-ot meghaladó tulaidoni
jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes
tészesedést szetez valamely oiyan
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt' ó2. s (1) bekezdés k) pont kb)

8.9.

alpontj ában meg$atatozott feltétel.

Megbízott tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat e| a Szetződés
teljesítésévelösszefüggésben olyan köitségeket, amelyek a l(bl ó2. s (1) bekezdés k) pont

Á

ka)-kb) aipontia szednti feltételeknek nem megfelelő tatsaság tekintetében metiiLlnek fel, és

\

amelyek a Megbízott adóköteles jóvedeImének csökkentésére alkalmasak; Á külföldi
adóilletőségű nyeÍtes aján\attevő köteles a szetződéshez atta vonatkozó meghatalmazást
csatolni, bogy az illetősége szednti adóhatőságtól a magvat adóhatőság kózvetlenül
beszerezhet a nyeÍtes aiánlattevőte vonatkoző adatokzt az otszágok közötti jogsegély
igénybevéteienélktrl. a Szetződés teljesítésénekteljes időtattzma alatt köteles tulajdonosi
szetkezetét z Megbíző számáta megismerhetővé tenni és a l(bt. 143' $ (3) bekezdése
szerinti ügyletektől a Megbizőt haladékta|anul éttesíteni.
B.10. Ámennyiben a Megbízott a Szetződés B.9' pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét
megszegr, a Megb:r'ő jogosult és koteIes a Szetződést azonnali batáIlyal felmondani.
Ámennyiben Yá17alkoző a Szetződés 2.2' pontjában hatándőhőz kötötten előírt
kötelezettségeinek teliesítésévelneki felróhatőan 30 naptán nap késedelembe esík.
8.11' Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbiző a Szetződésben szabáIyozott
felmondási jogávil, é1, a Megbízott kifejezetten lemond az elmatadt ltaszrra iránti igény
a Megbízóval szemben. Felek megáliapodnak abban, hogy a Megbízott a
érvényesítésétől
Szetződés zlástásával mindennemű, a Szeruődés megszűnéséből eredő gé'y
kifejezetten lemond, amennyiben a S,zenődés megszüntetése a Megbízott
érwényesítésétól
s

z

etz ő déssz egő magatattás ának köve tke zménye.

8.12. Felek rögzítik, hogy a Szetződést kizfuő|a.g a szetződés felek - v^gy az etÍe jogosult
valamelyik féI ' áItaI, a Kbt. 141. $_ában fogialt rendelkezések maradéktalan betaftása
mellett, írásban módosíthatják.

9.VIS MAIOR

9.1. Az ciyan - a Felek

akaratátő|, cselekedeteitől

és személyétől függetJenti{ bekövetkező

elhántbatatlan kiiiső _ esemény, mint példáui abábodl' polgári felkelés, munkabeszüntetés,
természeti kataszttőfa' a Felek bármelyikének felmenilő ftzlkai vagy iogr akadáIy vagy más

elhánthatat}al szi.rkséghelyzet minósiil vis maiornak (,,Vi. maiot esemény')' amely
számottevő módon akadáIyozza rragy lehetetlenné teszi a Szetződés teljesítésétfeltéve,
hogy ezen köfilmények a Szetződés alákását követően keletkeznek, illetőleg a Szetződés
a|ástását megelőzően iönnek ugvan létre, áÍÍla Szetződés teljesítésétekiható
következményeik az em|fitett időpontban még nem voltak előteláthatóak.
g.2^ A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése
alól' olyan méttékben, amennyire a Vis rnaior esemény az étintett FeIet gátolia a
szerzódéses köteiezettségeinek a te|esítésében.Á mentesítés|<tzátőLag arta az i.dőte szól,
ameddig a szíban forgó Vis maiot esemény hatása fennáll.
9.3. A Feiek megállapodnak abban, hogy a Szetződés _ részükre fel nem tőbatő - nem
érdekkörükön kír'itl
teljesítését,illewe nem megfelelő teljesítésétetedményező,
^2
bekövetkezett Vis maiot eseményekről egymást haladéktalanul étesítikés a
következmények elhántásával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabáIyal szetint, egymással
ésszerűen és indokoltan együttműködve játnak eL.
9.4. Á Vis maiot események á|ta| éintett Fél köteles a másik FéInek haladéktalanul megkti{dött
táiékoztatásában meg1elöLri a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben
lehetséges -, várható végét.

9.5. Felek megállapodnak

abban, hogy amennyiben az é*esitésbenmegjelöit várható teljesítési

időpontban a teljesítés aMegbizőnakmár nem

á1l

érdekében' jogosult az adott szolgiltatast

q

más Megb ízottő! rgénybe venni. Amennyiben a

9.6'

íző az

ad,ott szoIgáltatást más
Megbízottól kényszeri.rl igénybe venni, etrői köteles a Megbízottat baladéktalanul, ltásbart
étesíteni.
A Vis maiot esemény önmagában nem mentesítl az aztbejelentő Felet a Szerzőóés szer'int
egyébkéntteljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maiot esemény
bekóve&ezését megelőzően rr'át esedékesek voltak' illetve amelyek teljesítéséta Vis maior
Megb

esemény nem érinti.

10. TIToKTARTÁS
10.1. Szetződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, attnak
eredményeként, illetóleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot'
amely a másik Félre, így kiilönösen annak üzled pénzügyr, társaság1 jogviszonyaira
vonatkozik (továbbiakban:bízalrnas információ), üzleti titokként kezelik, azakat harmadik
félnek nem adják ki' illewe csak a szetződés teliesítéséhezszükséges mértékbenbasznáIják
fel.

ki}elentik, hogy az informáciős öntendelkezési iogtól és az
információszabadságtől szóló 2071. évi CXII' törvény tendelkezései ételmébenszeméiyre
vonatkozó személyes adatokat, külónleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat
harmadik félnek r.em adják ki, illetve csak a Szetződés teljesítéséhezsziikséges métékben

n.2. Szetződő feiek

használják fe|.
10.3. Á Felek kötelezettséget váIlalnak arta' hogy a bba7mas információkzt Sem a Szetződés
időbeii hata|ya alatt, sem annak megszűnésétkövetően nem teszik harmadik személyek
számátahozzáÍéútetővé,vagy azokzt egyéb, a Szetződés tfugyával össze nem függő módon
nemhasznáIják fel', illetve azzaInerr. élnek vissza
10.4. Nem taftozk a titoktatúsi kötelezettség korébe azot:. adat, illetve információ,
amely köztudomású;
amelyet nem a Szerződés megsértésévelhoztak nyiivánosságra;
amely nyilvánosságtahozatak korlátozás nélkiil a másik Félbirtokában volt mát aze|őtt,
hogy zzt a nyilvánosságtahoző

Féltőlmegkapta volna;
amelyet abasználő Fél olyan harmadik féltőIkapr>tt, aki jogszet(ten szetezte meg vagy
Itoztalétte azt, és akit nem köt a nyilvánosságrahozatali tilalom;
amelyet zz egyik Féla másik FéI bizalmas informáciőjánakfelLtasztáIasa nélktil magaltozott
léue; vagyamelyet az adott Félnek - iogszabályban meghatátozott - kötelessége átadflJaz illetékes
hatősőgszámáta.
10.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kfuért a szetződésszegő Fél kátténtési
felelő s s éggeI tartoz]k.
10.ó. Á titoktarlási és adatvédelmi köteiezettség a Felek alkalmazottját, tagsát, megbízotgát a
Felekkel azoÍlos módon terheü.

11. FELEK EGYÉBMEGÁ.LLAPoDÁSAI

\
l

11.1'

Á Felek mindenkor apiacitisztesség és a köicsönös egy.üttrnűködés fokozott követelményei
szednt jának el, a Szetződés teijesítésévelkapcsolatos valamennyi televáns információt
késedelem nélkül egvmás tudomásáta hoznak.

11.2. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szetződés keretében egymásnak ktildött
értesítésnekírott (levél, fax, e_mail-en szkennelt levél) formában kell történnie' Á Felek
közti levelezés nyeive: Ínagva;t.
11'.3. Felek megállapodnak abban, hogy egyrnáshoz lntézett értesítéseitakkot tekintik
megfelelóen teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerzódésben meghatározott
értesítésicíméreításban _ tértivevénnyel r.agy más módon igazolt levél, telefax útján _
ktildték meg.
11'.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényespostai küldemény
vette át", ,,az áBrételt megtagadta''
,,ismeÍetlen'', ,,ismeÍetlen helyre költözött",
''Ílem
jelzéssel étkezik vissza a feladóhoz, akkor mát a kézbesítésmegkísétlésének
riapján, ha
keÍeste" jelzéssel, akkor a második kézbesítésikísétletetkövető 5.
ped1g

''Í}em

munkanapon a kiildemény kézbesítettnek minőstiLl..
11'5. Felek közötttik 1elen szerződéssel kapcsolatban felmerult ütás kérdéseket elsősotban
kapcsolattartóik útján, tárgya7ásos úton kötelesek tendezni. Ennek eredménytelensége
esetére a Felek a jogvitájuk eldöntésére hatáskörrel rendelkező Szombathelyi székhel1ú
tendes bíróság |szátő|agos illetékességétkötik ki.
1

1.ó. Felek kapcsolattatói:

MeEbízó ftszétő|
Név: Maton Cecília
'Ielefonszá m:

06 / 9 4-51 5 -7 42

E-mail: maÍton. cecilia@matkusovszky.hu
Cím: 9700 Szombathely, Nlatkusovszky L. u'

5.

Mesbízott részétől
Név: Dr. Kőhalmi Fetenc
Telefonszá m: 06 / 30 -999-B3B0
E-mail: kohalmif@hbcs.hu
Cím: 1717 Budapest, }/.őncz Zs. kóttér 14. fsz. 3.

kapcsolattattók, illetve a teljesítésiigazoLő személyében bekövetkező esetleges
változásoktőL az étintett fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Á
tájékoztatás tudomásulvételét a másik Fél köteies haladéktalanul, ításban visszaigazolni.
F,ttől az időponttól kezdődően a kapcsolattattőnak, ilietve teljesítésigazo|őnak az ű)onnan
bei elentett személy minősiil'
11.8. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattattók, ilietve a teljesítési tgazoIásb;Lá1lttásáta
jogosul személy személyénekmegváltozására vonatkozó bejelentése és annak
yis2ai.gazolása nem minőstil szerződésmódosításnak.

11.7'

Á

\

i1'9' Felek megállapodnak abban, Itogy Szetződésben

szabá|yozott kötón kívüi egyik Fél sem

engedrnényezheti' adhaqa el, nlházbaga át, vagy rendelkezhet hasonló módon a Szetződés
alapián fennálló kötelezettségeivel és jogaival, a Szetződés külön fe1hatalmazása vagy a
másik FéI előzetes írásbeli hozza1ánilása nélkiii. Á Megbízott nrdomásul veszi' hogy a
Megbízó az álLambáztartástól szőIő 2011. évi CXCV. töwény (a továbbiakban: Áht.) 4t. \
(ó) bekezdés értelmébenolyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezó
szewezettel nem köthet érvényesen visszterhes szetződést, illewe ilyen szetződés alapján
nem teljesíthet kifizetés! amely sze^Íezet nem minősüla nemzeti vagyontól szőLő 2a71'. évi
CxCu. tön'ény 3. s (1) bekezdés 1. pontia szednti árJáthatő szervezetl7ek. A Megbízott
kiielenti, bogy árJátttató szetvezetnek minősül, erte vonattozó nyilatkozata a Szetződés 2.
számu mellékleteként csatolva. A Megbízott hozzájár,,il.ahboz, hogy ezen áúáthatőság1
feltétel ellenőtzése céLjábóI, a szerződésből eredő kör'etelések elér,riléséig,a Megbiző az
Ábt. sq/d. $-ban meghatátozott - át]áthatőságvval összefiiggő - adatokat keze\je. Ha a
nyt7atkozataban foglaltakban változás következik be' 'a Megbízott haladéktalanul köteles
ertőL a Megbízót tájékoztatnt Á Megbízott tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú
nytlatkozat alapián kötött szetződést a Megbaő jogosult és egyben köteles azotnah
hatáLlyal _ illetve ha sziikséges olyan időpontra' hogy a feladat ellátásfuól gondoskodni
tudjon -felmondani' vagy - ha a szetződés teliesítésétemég nem kerrilt SoÍ - a Szerződéstől

elálini.

11.10. A,Szetződésben nem, vagy nem kellő tészletességgel szabáIyozott kérdésekbena Ptk. és

I(bt., valamint annak végrehaitási rendeletei az trányadók.

11'11.Tekintettel atta, hogy a beszerzés targya központosított _ országos, regionális _, illetve
fenntartó áIta|, vagy a fenntaftő megbizásából indított közos közbeszetzési eljárásba is
bevonásra keriilhet, ezén Megrendelő a következő bontó feltételt koti ki: I\fegtendelő
szerződéses kötelezettségetl<tzfuőIaga Polgári Törvénykonywól szőLő 2013. évi V. törvény
6:71'6. $ (2) bekezdése szerini, atta vonatkozó bontó feltétellel vá17al, hogy amennyiben a
beszerzés tátgyáta vonatkozőan a központosított kőzbeszetzési rendszerben, összevont
közbeszetzési eljárásban' vagy a fenntartó áItal, vagy a fenntaftő megbízásából indított

kozos kőzbeszetzési eliárás keretében, keretmegáliapodás vagv szetződés keri.il megkötéste,
a központosított, közös vagy összevont közbeszetzés rendszerében kell a beszetzést
megvalősitania. Felek tögzitik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátányos
kóvetkezménye nem s zármazltat."
11,.12. Ámennyiben a Yál7akoző z 2.2. pontban ismertetett szerződéses kötelezettségeit
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, illetve a szerződés meghiúsul, a vonatkaző jogszabáLyí
tendelkezés ek alapján kötbér fizetéséte köteles a Ptk 6:18ó. $ (1) nek megfelelően.

Ámennyiben YálJakoző Szetződés 2.2. pontjában hatáidőhoz kötotten

eLőttt

kötelezettségeinek teliesítésévelneki felróhatóan késedelembe esik, a késedelem minden
tapja után az adott hónap - általános fotgalmi adó nélküI számított- elienszoigáltatásának
Yo összegű kötbért köteles 1\{egtendelőnek ftzetri, de összesen maximum 30 nap
késedelemig érvényesíti.Ázt követően a l\{egtendelő iogosult a szetződéstőlelállrri vagy azt
felmondani, valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért'
Á teliesítésmeghiúsulása esetén Yállal/rioző a teljes - á|taIános forgalmi adó nélkií
számitott- ellenszolgáltatasa 3a a/o-nak megfeleló összegű meghiúsulási kötbér ftzetéséte
1,

köteles.

I

TA
{

A kötbér kifizetése nem étinti Megtendelő azon jogát,hogy a

szetződ,ésszegéssel okozott és

követelje.
a kötbér ös szegével nem fedeze tt kárának megtérítését

Á késedelmi kötbét

és a meghiúsulási kotbét együttesen nem alkalmazl:'atő

11.13. Szetződés négy etedetei, egymással mindenben megegyező péIdányban készii{t, amelybői

hátom pétdány aMegbizőt egy példány a Megbízottat illet.
Szerződést és annak mellékleteit a Felek elolvastá\ éttelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyez

ő

t, őv áhagy őlag futák aLá.
1

Meliékietek;
1. számű melléklet Ádawédelmi nytlatkozat

2. számlamelléklet Átbthatósági nyilatkozat
3. számű melléklet Nyilatkozat a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozókról
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1.

számú melléklet

Adatvé d elmi nyila tkoz a t

NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Kőhalmi Ferenc a HBCS Áudit Kft.

(1 117 Budapest, Móricz Zs. kőttét 14. Ísz. 3.)
képvisetőieként kötelezettséget vállalok atta, hogy a KÓRHÁZ a!ább felsotolt adatalloitányah amelyet a KÓRHÁZ áausgáLás céljából bocsát tendelkezésiinkre * az egészsésügy' és ahozzáju,k
kapcsolódó személyes adatok kezelésérőlés védelmétőI szőlő 1997. é.vl XLVII' tötvényben
foglaltaknak megfelelően kezeijük, azokat |<tzfuőIag az áwiasgáláshoz sziikséges mértékben,a
szeméLyazonosításta alkalmatlan módon -basznaljak fel, harmadik fél száman ki nem adiuk.

Az átnzsgálás

céljábőI kért adatok:

havi fekvőbeteg és járóbeteg jelentések és a hozzáiuk kapcsolódó kísérő iegyzékek, amit az
htézmény kiild az NEAI(-nak, elekttonikus formában

-

- az NEAK-IőI visszakapott fekvő és játő elszámolás visszugazo|ő állomárryok elektronikus
fotmában
-

az intézményfekvő- és járóbeteg struktfuáját tartilmaző táblazatok folyamatosan frissített

adatokkal' elekttonikus fotmában (elentőkódok, és hozzájl:& tartoző ágyszám, őnszám)
Keltezés helye, időpontja: Budapesg 202a.

u.06.

JU
cégszerű zLásás

Ít'trcs Audit Kft"

,'1 7 BldapesÍ
MÓricz Zs' kortér 14' fsz

h1. )9?-5409 Fax
Adoszám.

1 1

39?_54U2.

845829-2-43

-,-,, n7nn1 72_21539603-511
1

A0(.til:

.i

NYILATK oZ

^T

ÁrrÁr Her ÓsÁcnÓr

évicxcv. törvény tet't.) 50. s (1) bekezdés c) pontia
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi Cxcvl. törény (N"t.)

Az állantháztattástőlszóló

201"l'.

3.s

N}'ilatkozattevő:

Né'i'
Székhely
Cégseg,vzékszám
Ádószám
Kép'r.'ise1etében eliár

(1)

bekezdés

1.

és a

pont|a alapián

HBCS Audit Kft.
1117 Budapest,

Móicz Zs'kört&

14. fsz.3.

01-09-679428
1"1845829-2-43

Dt. Kőhalmi Ferenc

Az

áLLamháztatasrőI szőló 2011. évi CXCV. törvény 1Ánt.; 41' $ (6) bekezdése aIapján a Markusovszky
Egyetemi oktatókórház az át]áthatőság ellenózése céliából jogosult az át]áthatősággal kapcsolatos, Áht.
55. $ -ában meghatatozott adatokat kezelrri.
Az Áht. 55. $ - ában meghatározott adatok kezelése érdekében_ az á17amháztattástőI szóló törvény
végteha1tásfuőI szőIő 368/2011. (xII.31.) I{orm.rendelet (Avr.) 50. S - ában fog\a\takta is tekintettel _
nyilatkozatt ev ő az alábbi nyiatkozatot teszi.

Alulírott Dt. Kőhalmi Ferenc, mint a HBCS Audit Kft. képviseletére iogosult az Nvt. 3. S
bekezdés

1".

(1)

pontia alapián felelősségem tudatában az alá.sbi

átláthatós ági nyilatkoz atot

teszem. (A ryilatkoryÍ I.' il.
uagt

a7I.,

uagy a

IL,

uagy a

III.

és III. rásyből

,ill. Minden njilaÍkoyatot leuő sryruerytnek rcak a rá uonatko7ó, a4a1

rés7! kell kitöhenie.)

I.

rÖnvÉNy BnnJÉNÉrrocvn ÁrrÁrHATÓ szgnvpzgrnr
A ielen nyilatkozatot Írem kell kitöltenie

-

a

következő szervezeteknek

(z nelblelő aláhú4andó):

zz á||am,
költségvetési szew,
köztesriilet,

h.ly'önkotmányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,

egybáztjogi személy,
olyan gazdálkodó szetvezet, amelyben az áLlam v^gy a helyi onkortnányzat külon-külön vagy
együtt 1 007o-os tészesedéssel rendeikezik,
nemzetkőzi szewezet,
kiiitóldi állam,
kiilföldihelyhatóság,
külföldi államj r.agy helyhatósági Szerv'
a2 Ewópai Gazdaságs Térségől szóló megállapodásban tészes áll;am
'.'...''..(az
állam megnevezése)szabáLyozottpíacata bevezetett nvilvánosan működő részvérrytátsaság.
II.

i
*1

!

Az ákalarn képviselt szefvezet

átláthatő szefvezetÍrek minősül, *zaz az Nvt. 3. S (1) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint olyan belfiildi vagy külfötdi iogi személy vagy iogi személyiséggelnem
rendelkező gazdáÁkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételekrrek:

Í|/1. tulaidonosi szerkezete, a pénzmosás és a terodzmus {inanszítozátsa megelőzéséről és
megakadá|yozásától szóló törvény szerint meghatátozott tényleges tulajdonosa megismerhető.
Nvilatkozat ténvlescs rulaidonosokról:
Adőszám/
adóazonqsító iel

Név

Lakcím

Dr. I{őhalmi Fetenc

2A30Brd,Edina utca 76.

.8383331533

Befolyás és
szavazai jog

Tulaidoni.
bányad

mértéke
66,670h

66,670h

Ir/2. az állatn, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szefvezet

adóilletőséggel

rendelkezik:

-

az Eutópai Unió valame$ tagállama:
o MagYarország
.., vag7
o egyéb:

::....:::::::...G^rdr"agi

Tétségtől szőlő megállapodásban részes állam:

:....::::::::: :il#működési
-

és Feilesztési Szervezet

tagáillama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerülésétől szóló
egyezménye van:

(a rnegfeklő aláhúyandlí, illenn anennjiben nem Magyarorsryig k,íry'iik a7ors7ágot megneue7ni)

II/3. nem minősiil a tfusasági adótót és az osztalékadótól szőló törvény

meghatárczott ellenőrziitt külföldi társaságnak:
N vilatkozat az e|7enőr zött kiil földi

Áz

tár

szerint

sasául minős ítéstőll

általam képviselt szervezet magratországi székheliyel rendelkezik. így nem elienórzÖtt krilföidi

tátsasáE:
uagY

t\z

általiam képviselt szervezet nem rendelk eztk magyatotszág1 székheliyel.

\

(a

AnenrEiben a njilatko7atteaő áhal ktpuiseh svgrve77t nen nagyarzrsiági s{kbefutű, zigy
hog1l
elknőrvött kilIÍöIdi társaságnak rninősi.il-e, eryért s{)kséges a4 ellenőr4iitt kiilJijldi
annak
kérdése,
felrzerül
Íársas ágn a k m i n ő s ítés s e / k ap cso /ato s ki) ue íke 4ő rés < ki tti ltése. )
negfelelő aláhúryzndo.

áItalam képviselt szetvezet a tátsaság1adóról és az osztalékadóról sző|ő 1996. évi I)OtrI. tőwény 4.
$ 11. pontiában meghatátozott feltételek figyelembe vételével

hz

nem minősiil z tátsaság és az osztalékadótól szóló tórvény szednti meghatatozott ellenőtzött
tarsaságnak

ktilföldi

uagY

a

tátsasági adőtőI és az osztalékadótól szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzott külföldi

társaságnak minősril. (.4

m egfe k /.ő a lá h ú yan dó)

Ámennyiben az áItzlam képviselt gazdákodó szefvezet külfö}di személy, illetve az úzletvezetés helye
alapján kiiüföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: kiilföldi tátsaság), de székhelye, illetősége az
OE'CD tzgáJlamában v45Y olyan áLlar:l.bar' van, amellyel
Európai Unió tagal7amában,
^z
Magyatotszágnak hatályos egyezménye Yan a kettős adőztatÁ.s elkeniléséte, nyilatkozom az aőott
államban a valódi gazdzságsjeienlét tekintetébe\ az a|ábbiak szerint:

Gazdákodő
Adóév

szefvezet neve,
székhelye

lI/4. az

Á külföldi tátsaságés adott

áILamban lévó kapcso|tvállalkozási által
egyíittesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkalvégzett termelő, feldolgozó, mezőgazdaság1, szo|glLtatő,
befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységébőlszátmazó bevételének
atánya az összes bevételhez képest

képviselt gazdálkodó szetvezetben közvetleniil vagy közvetetten több mint
Z\o/r-os tulaidonnal, befolyással vagy szlvazati ioggalbító iogi személy, iogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., IIl2. és II/3. pont szednti
feltételek fennállnak.

Az

áútalam

képviselt gazdálkodó sze^rezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 o/o - os
tulaidonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi Személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó
álta7am

gazdálkodó szetarezet megjelölése (név' székhe|y) (Eryen pontban a gavdálkodó ÍryÍveryínem terrnésryÍessryméljl
tulajdanosainíl kell njlilatkoryi. Mind.en oljan srynnryt esetóben, anell akárnak kiiryetae, de több, nint 25a/o-os
tu/@d'onnal, s7aua7atijogal uagl befollással bi'r,fiigetlenüI attó/, bogy n tula1donosi sryrkeryt rneljikfofuín találbató,
njilarkoTni ke//.)
t.
2.
3.

Nvilatkozat az áLta|am kéoviselt sazdálkodó szervezetben közvetlenii"lvasv kcizvetetten több mint 25 %
- os tulaidonnal. befolyással vagy szavazati ioggal bfuó iogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkező
sazdálko dő S zeÍv e z et át]árhatősásaről
II/ 4.1,. Az ákal'am képviselt gazdákadő szeÍvezetben közvetleniil vagy közvetetten több mint 25 oh - os
trrlajdonnal, befolyással Yagy sz^vazatl jogú' bíró jogi személy, iogi személyiséggel nem rendelkező

t

I

M
T

I

gazdáLkodő szervezetek tényleges tulaidonosai (tiibb érinteítga,$álkodó

s7,enleryt esetében sryerverytenként

s7ükségu kitöltani):

Nvilatkozat ténvleses rulaidorrosokról:

Név

II/4.2. Az

Adőszám/
adóazonosító

Lakcím

Tula|doni hányad

ie1

Befolyás és szavazai
ios mértéke

képviselt gazdáIkodő szewezetben közvetlenül vagy közr.etetten több mint 25 o/o os trrlajdonnal, befolyássalvagy szavazati joggal bíró jogi személ}i jogí személyiséggel nem rendelkező
gazdáLkodő szervezetek adóilletékessége (öbb éintett garydálkodó sryrveiel eseÍében s-zerue7etenként s77ikséges
a7

áItaIam

adói l ktőséget n Ej e lii /ni) :

-

tz Eutópaí Unió valamely tagállama:
Magyarotszág
o

o

eg7éb:

:"":::::::"'?Iy"u*

..,

Térségtőlszóló megállapodásban tészes állam:

:.....::::::::'...-.:il#miíködési

-

vlg!

és Feilesztési Szeryezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyatorczágnak a kettős adóztatás elkerüléséről sző|ő

egyezménye van:
(A negfeklő aláhú7andlí, illetae

arnenrylillen flem Magyararsryig

kéiiik a7ors1ágot

negnnn7ni)

II/4.3. Az áItalam képviselt gazdálkodó szerwezetben közvetlenülvagy közvetetten több mint 25 o/, os tulajdonnal, befolyássalvagy szavzzati joggal bfuó iogi személy, iogi szemé\iséggel nem rendelkezó
gazdálkodó szervezetek ellenőtzött kiilföldi társasági minősítése (több éinntt ga7dálkodó lryrueryt
e s e téb e

n

s ryerve

ry te n k

én t s 7ii

k s égu n eg e lii /n i) :

Magvzrotszági székhellyel tendelkezik, így nem ellenőtzött kiilföldi tátsaság.
uagY

Nem rendelkezik tnagyataffzági székhellyel. (A

megfelelő alábú7andó. Ánennjiben a njilaÍko4atteaő áhal
ninÍ
25 '/o - os tulQdonnal, befo!ással uagt syaua7ati jogat
kqaiselt sryerue7eÍben kiiryletkniil uagy kiiyuetetten több
bínj j08i srynélj, jogi s<enébiségel nem rendelkeryő ga7dálkodó sy,-erueryt ilerl, magyarzrsryági s{kbe!íí,tigy felneriil
arunak kérdése'bogy elknőr7ott kiilJöldi társaságnak minősiil-e, eryrt s7iiksége: a4 ellenőrviitt killJöldi tarnságnak

n i n ősítéss e /

k ap cso l ato

s kö

ue t ke

7ő rés 7 ki tö hés e.

Az

áItaLzm képviselt gazdálkodő szetvezetben kozvetleniil vagy közvetetten több rnint 25o/o-os
tulaidonnal, befolyással vagy szal,azatj joggal bíró jog1 személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kod,ő szetvezet a tátsaságs adóról és az osztalékadóról szó1ó 1996. évi LX)LYI. törvény 4. s 11.
pontjában meg}tatarczott feltételek figyelembe vételével

h
Í

nem minóSis1a tátsaságt és az osztalékadóről szőIő töwény szednti meghatatozott ellenőtzött
társaságnak

külföldi

t)agy

a

és az osztalékadóról szóló törvény szerint megbatátozott ellenórzött
iil. (A n esi k /ő a l á b úia n d tÍ.)

társaság1 adőről

táts as ágnak minő

s

ktiiföldi

Ámennyiben az áLtalam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
21o/o_os tulaidonnal, befolyássaI vagy szavazati joggat bító iogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodó szervezet külföidi Személy, i]letve az izLevrezetés heiye alapján külföldi
illetékességű (a továbbiakban együtt: ktilföldi társaság), de székhelye, illetósége az F'atópai Unió
tagállamában, az aF-CD tagállamábat vagy olyan államban van, ameliyel Magyatotszágnak hatályos
egyezménye vaÍl a kettős adőztatás eIkerüléséte, nyilatkozom az adott államban a vaLődt gazdaság
jelenlét tekintetében,, az alábbiak szednt:

Az

Á kültöldi

áLtalam képviselt gazdálkodő

tátsaság1és adott áLLamban lévő kapcsolt

vá1lalkozási által együttesen saját eszközzel és
szewezetben közvetleniil vagy közvetetten
munkavi'szony'ban foglalkoztatott munkavállalókkal
több mint 25o/o_as tulajdonnal, befolyással
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
Yagy szaYazati ioggal bító jogi szeméLy, iog1
befektetői, valamínt kereskedelmi tevókenységéból
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő
szarmazó bevételének atánya az összes bevételhez
szetvezet
képest

Adóév

III.

CIVL SZERVEZETEK,-VÍZITÁRSULATOK
Az általarn képviselt szefvezet

-

civil szewezet

(a negfekl,í alábú7andó)

aagy

vizitáts'g7at

átlátható szefvezetÍrek minősül, azaz az Nvt. 3. S (1) bekezdés 1. pont c) alpont szeÍint az
álta|am képvis elt szervezet

lU

/ 1.

vezető tisztségviselői megismerhetők.

az áItalam képviseit saetvezet

v

ezető tisztségviselői:

Yezető tisztséwiselő

Adőszám/adóazonosító

h

III/2. a2 általarn képviselt szefvezet' valamint ezek tisztségviselői nem

szervezetben nem tendelkeznek 25

Az

o/o

átláthatő

- ot meghaladó részesedéssel,

á|ta|am képviselt szewezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségr.iselői
o/a
- ot meghaladó részesedéssel:

az alábbt

szewezet(ek)ben rendelkezn ek 25

Yezető tisztséEviselő

Részesedésmétéke

Adószám

Szewezet neve

Ezek a szenezet(ek) átláthatő(ak\, azaz:

-

IÍT./2.l'. tulajdonosi szerkezetúk, a pénzmosás és a terrorizmus finanszíto zása megelőzéséről és
szőlő törvény szednt megltatárczott tényleges tulajdonosuk
megismerhető, amelyrőI az alábbiak szetint nyilatkozom (Ítibb éi?ltelt gaydálkodó sryrueyet eseÍében

megakadályozásátőI
s ryrve

ry ten kén t syii ksége s kita lu

ni) :

Nvilatkozat ténvleEes tuiaidonosokról:
Név

- III/2.2. Ezen
sryrve ryte

n

Adőszám/
adóazonosító iel

Lakcím

Tulajdoni
hánvad

szefyezet(e$ adóilletékessége (több éinÍeltga4dálkodó

kétt s7ii ksége s a 1 adói l le tősége t

syer'r;eryt esetében

rn egle lii Ini):

az F'utőpai Unió valam

o Magyarctszág
o egvéb:

^z

Befolyás és szavazatt
ioE mértéke

eLy tagallama:

..'...,pag|

Európai Gazdasági Térségtőlszóló megállapodásban tészes államl
" ",

Da#

: ' '*"'o::i:: ..:,%,*'ooouu''

és Fejlesztési

tagá.Iama

'Szewezet

olyan állam, amellyel Magyatotszágnak a kettős adőztatás elkertilésétőI szóló
egyezménye van:
(a negfeklőt

kéiiik a/ábú7ni, illetue

anennjliben ftem Magyarorsryíg

kéiiik a7

orsgágot

megneueqni)

-

III/2.3. Ezen SzeÍvezet(ek) ellenőrzi'tt kiilÍt'ldi tátsasági minősítése Qobb
s ry rve

ry t

e

s e Íéb e n s

ry rve

ry Íe n kén t s 7ii k s ége s

rzt

éintett ga7dálkodó

eg e lii lni) :

Magyarot'szági székhellyel tendelkezik, így nem ellenőzött

külföldi tátsaság.

t,

uag

Nem rendelkezik m^gyatofizági székhellyel. (A negfelelő aláhú7andó. Ámenn1iben a sry?aeryt nent
nagtarors4igi s7ékbeljlű, tigy felraeriil annak kérdése,bog elknőtvött ki;lÍötdi társaságnak minősiik, eryéx s7iikságes
a7elhnőr7iitt ki;ljőIdi társaságnak ninősítéssel kapcsolatos ki)uetke7ő rés7kitiihése.)
Ezen szewezet a tátsaság adőúI és az osztalékadótól szőIó
pontjábanmegltatátozottfeltételekfi

1996. évi I-\CLXI. töwény 4.

gyelembevételével

s

11.

nem minósirl a társaságs és az osztalékadóóI szőLó törvény szerinti meghatátozott ellenőtzött ktilföldi
társaságnak
aagY

a tátsaság1 adőól és az oszta|ékadőtóL
társaságnak minősül. (A megfe le lő a /áh úryn dó.)

szóló törvény szerint megbatatozott ellenőrzött kiilföldi

Amennviben ezeÍl szetvezet külföldi személy, illetve az üzlewezetés helye alapián külfóldi
illetékesség{í(a továbbiakban együtt külföldi tátsaság), de székhelye, illetősége az Eutőpai Unió
tagal7amábary az OF,CD tagáIlamában vagy olyan állambaÍlvaÍl' amellyel Magvatotszágnak hatályos
egyezménye vaÍl a kettós adőztatás elkedléséte, nyt7atkozom az aő:ott államban a r.alódi gazdaság1
ielenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

A külföldi tarsaságés adott
Ádóév

Á

áLlambat lévő kapcsoLtvállakozási

által
foglalkoztatott
együttesen saját eszkrlzzel és munkaviszonyban
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazóaságq,
szolgáItatő, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
száttnző bevételének atánya az összes bevételhez képest

szervezet megnevezése

- III/2.4. Ezen

szervezetben (ary1 ayon 'rryerveryetben, amellben a4 általan képuiselt srynnvgtnek,
o/o '
vagy
ot negbaladó résrysedessel rcnde/keynek)közvetlenül
_
közvetetten több mint 25 7o os tulaidonnal, befolyással vagy szavazati ioggalbító iogi
személy' iogi személyiséggelnem rende|kező gazdálkodó szewezet átÍátható, azazi
tlalamint annak ue7ető tisptséguiselőinek 25

Nyilatkozat azoktak a szetvezeteknek az átJáthatőságfuő|, amelyek közvetlenül v^gy
közvetetten több mint 25 Yo - os tulajdonnal, befolyással vagy szzvazai joggal tendelkeznek
o|yan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szetvezet, vízitarsu1at vagy ezekte vezető
tiszts égvisel ői 25 o/o - ot meghaladó rés zesedéssel tendelkeznek:
Gazdá|kodő szerrezet
neve

Részesedés

Adószám

méttékeo/o -

ban

Adóilletősége

Tényleges
tulajdonos(ok)

Tényieges

tulajdonosok
aőőszáma

Lt

Á külföldi tátsaságés adott

ál7amban lévő kapcsolt
s aj át eszközzel
és

v áL7a|kozási által együttes en

Adóév

GazdáLko dő Szefvezet
székhelye

fl

eve,

munkavi.szonvban foglalkoztatott munkavállalókkal v égzett
tetmelő' fe1dolgozó, mezőgazóaság1, szolgáItató, befektetői,
vaiamint kereskedelmi tevékenységébőL szátmaző
bevételének aráaya az osszes bevételhez képest

I||./3. az áÍIarn, amelyben az általam képviselt szefvezet székhelye van:

-

az Euópai Unió valamety tagállama:

o Magyatotszág
o egyéb:

..'.'.., v28T

-

az Eutópai GazdaságíTérségtőlszólő megállapodásban részes állam:

-

aGazdasági Együttmiíködési és Fejlesztési Szervezettagállana: ........... .., Vag!

- olyan

tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyatots zágnak

elkeriilésétől szőló egyezménye vaÍr:

(A negfeklő alábúyandó,

illetue anenn1iben

/,e?//

a kettős

.l Vagy

adóztatás

Magyarorsryíg kéiiik a7orsryigaÍ negneue7ni.)

Kiielentem, hogy az általam képviselt szefvezet atapít,ő (tétesítő) okirata, illewe ktiúön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okitaÍa alapián iogosult vagyok a szefrIezet

képviseletóre (és cégiegyzéséte).

Felelősségem telies twdatátban kiielentem, hogy a vonatkoző iogszabályokat megismertem,
amelyek alapián táts as ágom át|áthatő s z efvez etÍrek minő s iil.
Jelen nyilatk ozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a

nemzeti vagyon hasznosításáta vonatkozó szeződést a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház káttalanttás nélkiil és azannab. batál1yal felmondhatja,' ha a nemzetj Vagyon
hasznosításában részt vevő bármely _ a hasznosítóval kón'etlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álIő hatmadik félr _ szercezet a nemzeti vagyon hasznosításáta vonatkoző
szetződés megkötését követően beállott kötiilmény foIytán már nem minősiil árJáthatő

-

szervezetnek S.{vtv. 11.S (12) bek.);
központi költségvetési kiadási eLőtrányzatok tethére olyan jogi szeméIlyel, iogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen vissztethes szeződés, illewe létejött
ilyen szerződés alapján nem teijesíthetó kifizetés, amely szetvezet nem minósttl ádáthztő
SzefvezetÍrek. A Markusovszky Egyetemi oktltókórház ezen feltétel ellenőgése céI1ábóL, a
szeuőóésből etedő követelések elévüléséigaz Aht.55. $-ban foglaltak szerint a j"g szeméIy,

jogi személpséggel nem rendeIkező szetvezet átJáthatőságaval összefüggő, az Aht. 55. $-ban

14

f

-

megltatátozott adatokat kezelni, azza|rhogy aL:'olaz Aht. 55. $ kedvezmétryezettÍőI rendelkezik,
azon
személyt, ios személyiséggelnemtendelkező szefrrezet et kell érteni;
^jogi
a valőt}att tattalmű, átJáthatőság1 nytlatkozzt atapján kötött vissztethes szetződést a
Markusovszlry Egyetemi oktatókőtház felmondia vaw _Ila a szetződés teljesítésétemég nem
keri.iit soÍ * a szetződéstől eláll.

Kiielentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bártnilyen váItozás áll be,
akkot a módosult adatokkal kiállított átJárhatőságs nyilatkozatot a váltazás bekövetkeztétőI számított 8
napon beltilmegkiildöm a Markusovszky Egyetemi oktatókórház tészéte, vagy amennyiben az áItalam
képviselt szervezet mát nem minósül áúáthatőnak, úgy aztha|adéktalanui be|eIentem.

Kelt. Budapest, 2020. 11. 06.
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3. számú

NyÍIatkozatminta a szetződéskötés időpontjában az alváIlalkozóIaa vona*ozóan
Alulfuott Dt. I(őhaimi Fetenc, mint a HBCS Audit Kft (1117 Budapesg Móricz Zsigmond kórtét
14. fsz.3.) ajánlattevő cégegyzéste jogosult képviselője nyilátkozom, hogy a ,rÁ Matkusovszl1y

Egyetemi Oktatókórház felvő_ és iáróbeteg_ellátó tevékenységtől a NEAK felé
szolgáitatott adatközlés minőségének ellenőgése és a minőség iavítása" tatgyu nyflt
közbeszetzési eliatás etedményeként létreiött szetződés teliesítésébennem veszek' igénybe
alvállalkozót.
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