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PREAMBULUM
A. Megbízó ,rA Markusovszky Egyetemi oktatókóth áz felnrő- és iátóbeteg_ellátó tevékenységről a
NEAK felé szolgáltatott adatközlés minőségónek ellenőrzése és a minősé g iavfitána" tfugyban a
kőzbeszerzésekről szcl'ő 2015. évi CXLIil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. $ (i)
bekezdésének b) pontja szerinti közbeszetzési eljátást folytatott le a I(bt. 113.-11,4' $-aiban foglalt
eltérésekkel.

B. Megbízó akőzbeszetzési eljáús során többvá1tozat6 (alternatív) ajánlat ben1újtását nem engedélyezte.
C. Megbízó az ajánlattevők szfunára gazdaság1tátsaság, illetve jogi személy (proiekttársaság) |étrehozását
nem tette lehetóvé.

D.-Megbízó a közbeszerzési eljfuás s<xán részajánlat-tételi lehetőséget a kozbeszetzés tátgyát képező
feladat jellegére tekintettei nem biztosított.

E. Megbízottaben1újtottajánlatával'mintalegjobb át-éttékaránytelérőa1án|attalazeljárásnyerteselett.
F. Felek úgzittk, hogy jelen szegődésben (a továbbiakban: Szerződés) szabályozzák egyúttműkodésüket,
valamint a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kétdést, amelyek a Felek szetződés
i

ogvi

s

z

onyár a a1ka]mazandők.

G. Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklaúliák, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kolcsönös
együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak e|jámi.
H. Megbízott kijelenti, hogy vele szemben csőd', felszámolási vagy végrehajtási ehjátás nincs folyamatban,

I.
J.

illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem

á1l

fenn.

Megbízott vá17alja' hogy a másik trelet haladéktalanul értesíti,amennyiben olyan könilrnény menilne fel,
amely a H. pontban foglalt valamely eljfuás kezdeményezését eredményezheti'
Felek rögzítih hogy a Kbt. szerinti kőzbeszegési eljáús eljfuást megindító felhívásához kapcsolódó
valamennyi fuásbeli dokumentáció, valamint a Megbízott nyeÍtes ajánlata a Szetződés úszétképezi,
azok a Szerződéssel egyritt értelmezendők annak ellenére, hogy Ezl,kallag nem keniltek csatolásra a
Szetződés tórzsszövegéhez.
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Szerződés keretében a Megbízott köteles ellenőriznt az Egészségbiztosítási Alapkezelő (a
továbbiakban: NEAI{) felé a Megbízó fekvő- és járóbeteg-ellátó tevékenységről szolgáltatott
adatközlés minőségét,elvégezni az adatkőzlés minőségének javítását, továbbá köteles ellátni a
Szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban meghatátozatt egyéb feladatokat a

Szerződésben foglaltak feltételek szerint, a Szerződésben rögzített megbízási díj ellenében.
a megbízást elfogadja, a megbaás kerctében
ellátandő feladatok megkezdéséhez külön megállapodásra a Felek között nincs szükség'

1'.2. Felek tögzíti\ hogy a Megbízott aSzerződés aláttásáva|

2.

A

TELJEsÍtÉsHBryE' IDEJE

2.3,. Teljesítésihely:

9700 Szombathely, Markusovszlry L. u. 5.
felek a seerződést annak alákásának napjátő| 12 hőnap hatátozott idótartamra kőtik.
Részeli esítésihatáridők:

2.2. Szenőd

Járóbeteg szakellátás

'Á

kontrolling tevékenységéttámogatő szakéttői táblázatok havi rendszerességű elkészítésea' jfuőbeteg
szakellátás jelentőállományunak fellrasználásával _ betegek távozását követő hónap utolsó napja

' Bzen kívül a

iáróbeteg szakellátás jelentő állományainak elküldés előtti án'izs gálása:

eiküldésénekhatáideie előtti utolsó nap

-

Á vonatkoző adatál|ományok

Á

jelentés

átadásátőI számított legkésőbb 30 naptári napon belül.

Fekvőbeteg szakellátás

' Á NEÁI( felé a

fekvőbeteg-ellátó tevékenvségrőlszolgáltatc-'tt adatközlés (fekvóbeteg jelentés)

minőségének ellenórzése és a minőség javítása: - betegek távozásátkövető hónap utoisó napja
' Á vonatkoző adat.áLlománvok átadásátőlszámitott legkésőbb 3a naptáÁ napon belül.

3.

A TELJESÍTÉSSEL KAPcsolÁTos

RENDELKEZÉSEK

3'1.

Felek rögzítiL' h"gy a Megbízott aSzetződés keretében az alábbi feiadatok ellátásátaköteles:
Járóbeteg szakellátás A kontrolling tevékenységéttámogatő szak&tői tablázatok havi rendszerességű
elkészítésea járóbeteg szakellátás jelentőállomártyatnak felbasznalásával:
- Jfuóbeteg-szake||átó munkahelyenként az alapadatok (pl. esetszám, beavatkozásszám, pontszám)
és egyes mutatók (p1. esetre jutó beavatkozás' esetre jutó pont) táblázatbarendezése'
- A munkahelyeken basználtBNo_k gyakoriság szerinti tendezése.

- Á

_

munkahelyeken haszná|t beavatkozások gyakoriság szeirntt rendezése, a jelenthető és a

ténylegesen jelentett darabszámclk felhintetése.
A fenti adatok alapján összehasonlító elemzések ftenchmarl$ készítésemás intézményekadataival
(anonim módon) illetve országos telj esítrnényadatokkal.
Három havonta fuásos összefoglaló és szaktendelésenkénti elemzés készítésea fenti szakértői
táblázatok alapján.

E'zen kíwtil a járóbeteg szakellátás ielentőállományainak
szednt:

elküldés elótti ávizsgálása az atábblak

- Az
_

egyes játóbeteg ellátást végző, különbözó medikai tendszetből jelentő munkahelyek
jelentőállományalnak egységes, NEAK által elfogadott stukturába rendezése
Á fekvő- és járóbeteg jelentések összefésülése'
if,n. intézeten beltili felwő_járó átfedések
^2
hstázás a és megszüntetése.

- Az tntézményáLtal átadatt lista alapján az intézetek kózötti tekvő-játó átfedések korrigálása.
- CT/MR jelentés ellenőzése, az ún. intézeten beliili fekvő-jfuő átfedések Ltstázása
'

megszüntetése.
CT/MR jelentó állományok ellenőrzés után elkészítése.

és

A

játóbeteg jelentés elkLildés előtti jelentéstechnikai szempontból történő ellenőnése és az
elszámolást akadíiyoző leggyakoribb hibák javítása, lailönösen:

I
l/1

u

l

e

beutaló osztál,y, orvos kód hnnya
azoÍlos napon történő megjelenések miatti ütkózések megszüntetése
a tendelési időkeret tullépésénekmegszüntetése a beavatkozások két petces minimum ellátási
ide j ének figyelembevételével

egymástkjzárőbeavatkozásokjavitása,
mennyiségi korlátot tullépő beavatkozásak databszámánakjavitása,
beavattozás kompetenciákellenőrzése,javitása
fi.ziotetápiás és gyógytomászok ún. 3 beavatkozásos szabályának ellenórzés e, javitása
Index jelzésű beavatkozások ellenőrzése
gyefmek kiegészítő kódok meglétének az el7enőrzése, javitása

betegfelügyeletikódellenőrzése

A

támoga

l

-

jfuőbeteg ielentések ellenőrzésére és a kódolási szabályok lekérdezés&e alkalmas

ús brz

to

Jtá s a az intézménv munkatárs ainak" ko rlátlan feíha sználásra

szoftvetes

']'

l{onzu1táci6 bbtositása:
I(onzultációs lehetőség és oktatás biztosítása hat havonta a járőbeteg szakellátás frnai.szttozási
adatszolgáItatását vé$ő munkatársak illetve a kijelölt egyéb szem éIyek számára a jatőbeteg
ftnanszkozási adatszolgáltatás tetén töttént jogszabá|y vá|tozások vonatkozásában.

Fekvóbeteo szakellátás

A NEÁK felé a

fekvőbeteg-ellátó tevékenységtól szolgáltatott adatközlés (fekvőbeteg jelen!és)

minőségének ellenőrzése és a minőség javitása Megbízó intézményébenaz a|ábbiak szerint
A Megbiző Intézményakúv fekvőbeteg-ellátó tevékenységéról rendelkezésre á11ő orvosi dokumentáció és
az ennek alapján késziilt ftnansztrozási dokumentáció azonosságának tételes ellenőrzése.
A NEAK felé a fekvőbeteg_ellátó tevékenységrőI szo|gáltatott adatok ellnildós utáni vagy megállapodás
szerint elküldés előtti ellenőrzése és korrekciíja.Javitási javaslatok kidoJgozása
Írásbeli iavaslatok készítéseaz otvosi dokumentáciő és az ezek alapján kitöltött Adatlapok szükségesnek
ől és ja.vításr.lr.őI.
taftott kiegészítését
A NEAK által visszaküldött, hibalistára kerrilt esetek ellenőzése és javaslattétel a korrekciőta az aktuális
rendeletekben meghatáto zott hatándőn belül.
Konzultációs lehetőség és oktatás biztosítása félévente a fekvőbeteg {nanszkozásí adatszolgáltatást végző
munkatámak számáta, a kódjavításí tapasztaIatok összegzése, az esetleges jogszabályi, a ftnanszkozási
környezetet befolyásoló váltc:ztatások ismertetése
_ Folyamatos, ,,he$-desk" szerű rendelkezéste állás a flapi munka során felmerülő egészségügyi
ftnanszttozási kérdések tekintetében
_ Á Megbízó igénye szednti tendszerességgel a rendelkezésére bocsátott adatok finansztozási
.
besorolása' illetve 7 /24 óús elérésilehetőség online (webes) besoroló pÍogram hasztÁ|atához.
- A fekvőbeteg adatok heti rendszerességgel átadott előzetes (próba) teljesítményjelentése a}apján
azon betegek kiszűrése' ak1k az aktív fekvőbeteg ellátó munkahelyekról finansztozási veszteség
nélktil a krónikus/tehabilitációs munkahelyekre helyezhetőek át, ahol ellátásukét a finanszkozási
így összeállított beteglista elektronikus
szabáIyoknak megfelelően további díiazás kapható.
^z
fotmábantőfténő átadása, szükség szednt telefonos konzultáció lehetőségével.
- A fekvőbeteg adatok heti rendszerességgel átadott előzetes (ptóba) teljesítrnényjelentése alapján
azon betegek kiszűrése, akiknél az ápolási idő meghaladta a felsó batátnap éttékét.Ezen esetekről
készrilt beteglista elektronikus formában tótténő átadása, szükség szerint telefonos konzultáció
lehetőségéve|. Az átadott lista tartalmazz^ az vn. hosszúnapok számát is.
'

Konzultáció_ oktatás- iosszabálvkövetés

o A fekvő_ és játóbeteg szakellátás terén megfogalmazott féléveskonzultációs lehetőségeken tul
rendszeres személyes konzultációs lehetőség biztosítása a kijelölt Yezetők, munkatársak tészéteaz
egészségügyi finanszkozás aktuális kérdéseivel, problémáival kapcsolatban, lqilönös tekintettel a
rel|esítmény-tervezés illewe konroll terén.
o Folyamatos rendelkezésre állás telefonon és elekronikus levél totmájában a havi konzultációk között a
témában felmenilő kérdésekkel kapcsolatosan.
o A finanszttozási adatszolgáltatást érintő logszabályi vá]tozásokról töténő tájékoztatás, a vo}tozások

'

értelmezése sotán felmeni'lő esetleges kétdésekmegvaJaszolása.

Í
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Megbízott víÁ1alja, hogy a Szetződés 3.1. pont1ában megLtatározott feladatokat a yonatkoző
adatállornárryok Megbízó áltak átadásától számított 30 naptári napon belül elvégzi.

4.

MEGBÍZÁSI DÍJ, szjiNlLi\zÁs nnÓo;a

4.1'

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a szetződésszetű teljesitéséérthavi

nettó megblzásidii

(HUF)

AFA
(HUF)
27%

összeg számmal
összeg betűvel három

megbízási díi
F)
000

llió-nyolcsz áztízezet

t bruttó megbízási díjm

4.2. Felek rögzítilq hogy a Szegődés 4.1. prnqában tógzitettmegbízási dtj átalánydtj' amely tattalmazza a
Megbízott teljesítéskörében felmerülő valamennyi koltségét és kiadását, a Megbízott.a megbizási
díjon kívül egyéb dtjazáSfa nem iogosult.
4.3. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a megbizási díjat havi tendszerességgel' utólag fizeti meg a Megbízott
részérea Szerződésben meghatátozott feltételek szerint.

4.4. Felek rögzítik, hogy a };.í.egb'aő által teljesítésigazolás b'tá|htásáta felhatalrnazott személy a tárgyhót
kovető hónap 1o. napjáttg teljesítésigazolást állít ki a Megbízott részére.
4.5. A Megbízó tész&ő| teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Marton Cecília, ftnanszttozási
'tgazgatő.

A

Megbízó a Megbízott teljesítéséta Szetződés 5. pontjában megltatátozottak szerint száza|ékas
tormában értékeli.Felek megállapodnak abban, hogy a százalékos értékelésa teljesítésigazolás
kötelező taftatmi eleme.
4.7 ' A Nfegbízott a teljesítésigazoláson százalékos formában feltrintetett havi teljesítményétékelésének
megfeleló összegű számla \<táIlttásáta iogosult. A szánlán a Megbízott a megbizási díj összegét a
Szerződés 4.8' pontjában foglaltak szednt köteles meghxározni.
4.8. Á Megbízott a számlát az áItaIános forgalmi adőúlr sz6lő 2007. évi CXX\TI. tv. 1ó9. $-ában, a
számvitekől sző|ő 2000. évi C. tv. 167. $-ának (1) és (3) bekezdésében,továbbá a szárnla és nyugta
adőigazgatási azon<rsításátőL, valarrunt az elektronikus fotmában megőrzött számlák adóhatósági
el]enőrzésétől sző|ő 23/20t4. or1'30.) NGM rendeletben meghatzrozott tartalmi és formai
4.6.

követelményeknek megfelelően köteles kiállítani'
4.9. A Megbízott a szárrtláhaz köteles csatolni a teljesítésigazolás egy péLóányát.
4.Í0. Á teljesítési tgazaLás csatolása nélkül kiállított szám7át aMegbiző - annak kiegyenlítése nélkül visszaküldi a Megbízott székhelyére, és az ebbőleredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.
4.'1,1'' SzámLázási cim:9700 Szombathely, Markusovszlry L. u. 5.
4.12. Felek megállapodnak abban, hogy a szán7a kiegyenlítése az 1.997. évi LXXXIII' törvény 9/Á. s
foglaltakta - ó0 napon belúLl, banki átutalással toÍténik.
4.13. Felek úgzíik,hogy az ajánlattéte|, az elszár.r'olás és a kifizetés pénzneme: magyat forint (Í{UF)'
4.14. F-elek ógzítsk, hogy a megbb,ásí díj kiegyenlítése 100,0000007o-ban saját forásból történik.
4.15. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó a számla kiegyenlítésévelkésedelembe esik, a
Megbízott a Ptk. 6:155. $ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamata tafihat igényt.

5.

MINŐSÉGI KÖVETELMÉIvYEK, A MEGBÍZoTT TELJBsÍruÉNyÉNEKMÉRÉSE

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó _ effe kijelölt alkalmazotga űtján - folyamatosan
ellenőrzi a Megbízott teljesítését.Á mérésietedményeket a Megbbő ttásban rögzía. Az kásbeh
mérésetedményt a lv{egbízó kiielölt aIkalmazotga és a Megbízott kiielölt munkatátsa alátásával
bitelesíti. A mérésietedményeket a Megbízó havonta összesíti.
5.2. A Megbízó a Megbízott teljesítményétaz alábbiminőségi mutatók alapján értékeli:

VIutató

0llenőtzés
rvakorisága

Víintavétel
:setén

Ellenőrzési

lokumentumai

iúly

ninősési

hav

t

nintavétel

mutatóba

;zabálfuai

A Megbízott által elienőrzött
és korrigált jelentéssei elért
többlet sulyszám és a Klinikai
Központ szeryezeti

szuópróba
havi

szerrien 5

munkahely

egységeinek összességére
vonatkozóan a jelentéste

Megb:ző áltd'
készített ielentés és
Megbízott által
kordgált tábla

kapható sulvszám aúrtv> |Dh

Áz NEAI(

á|taI elszámr:lási

vis szaigaz olá sok aIapján a

Megbízott által javitott (I\,{Eo
rész érő1 szakmailag nem

havi

NEAK
visszaigazolás

visszautasított tételek
elszámolási atánva > 7 0o^

FELEK JoGAI ÉsKÖTELEZETTSÉGEI

6.
6.1,.

Felek tögzítilq hog1, 2 Megbízott a teljesítésérdekébenjogosult teljesítésisegédeket (alkaLmazottat,
megbizottat, stb.) foglalkoztatni, melyek tevékenységéértaMegbaott felelós.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
ó.8.

A

Megbízott a Megbízó utasítása szerint köteles eljámt, amelpől csak akkor t&het el, ha ezt a
mát nincs mód.
Megb:ző érdeke feltétlenülmegköveteü, és a Megbízó előzetes értesítésére
Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni'
Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntart1a, a Megbízott a SzetződéstőI e\á11hatvagy
azt felmondhatja, vagy a feLadatot a Megbiző utasításai szerint, a Megbiző kockázatfua eLláúat1a. A
Megbízott köteles megtagadni az utasitás teljesítését,ha annak végrehaitasa jogszabőly vagy hatósági
hatáyozat megs&téséhez vezetÍ]e' vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
Megbízott váIlalrja, hogy tevékenysége sotán maga vaw a Megbízott szakéttő javtási javas|ataiban

NEAK által kiadott fekvőbeteg ellátási szakkónyv'ben illetve
ftnanszitozási jogszabályokban foglalt útmutatókat'
Megbiző a Megbízott tészétetávoli eiektroníkus illetve helyszíni hozzáfétést is biztosít intézménye
fekvőbeteg szake||átó tevékenységénekowosi dokumen|áciőjához és az adat1apokhoz.
MegíaőváIlaI,1a, hogy a Megbízott tészétehavi rendszerességgel továbbítja az NEAI{ felé elkrildött
adatál\ományokat valamint az NEÁK által visszaigazolt Fttanszitozási besorolásokat és hibalistákat'
ldegblző a Megbízott tészétea Szerződés le)futát követően is biztosítja az ehégzett teljesítmény
elszámolásához szükséges, aSzerződés időtartamátavonatkoző adatáL|ományokhoz valőhazzáférést.
Megbízó tudomásul veszi' hogy a Szetződ,és teljesítéséhezkapcsolódó, a Megbízott által kidolgozott
módszetek know how-k rizleti titkot képeznek.
mindenkor pontosan követi az

ALvÁLLALKozÓK

7.
7.1.

Á

7.2.

A

Megbízott a teljesítéshezaz alkalmasságának tgazo|ásában tészt vett szefvezetet a l(bt. 65' s (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni' valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság tgazo|ásához bemutatott szakembeteket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor matadhat el, vagy helyetttik akkot vonható be más (ideértve az í*aIakulás' egyesülés,
szétvá|ás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megbízott e szefvezet vagy szakember nélkülvagy a
lrelyette bevont űj szetvezettel vagy szakembertel is megfelel _ amennyiben a közbeszerzési
eljfuásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő
szűkítette az eljárásban tészt vevő gazdasági szereplők számát, az etedeti szervezetekkel vagy
szakembetrel egyen&tékű módon megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek a Megbízott a kőzbeszerzési eljárásban az adott szeÍyezettel vagy szakemberrel együtt
felelt meg.

Megbízott legkésőbb a Szetződés megkötésének időpontjában köteles a Megbizőnak valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt Yesz Szerzódés teljesítésében,és - ba a megelőző
^
kózbeszerzési eljárásban az adr>tt oJvállakozőt még nem nevezte meg _ a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igenybe venni kívánt alváLLalkc>ző nem áll l<tzárő okok hatálya alatt.
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A Megbízott a

Szetződés teljesítésénekldőtartama alatt köteles a Megbízőnak minden további, a
teljesítésbebevonni kívánt alvál7alkozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egpitt nyilatkozni
artól is, hogy az á|tala igenybe venni kívánt alvílLaIkoző nem ál1 1<zárő okok hatálya alatt.
7.4. A Megbízott felel az alvállalkozók teljesítéséért,szabnai, műszaki színvonalukért és pénzügyi
alkalmasságukért. A Megbízott felelősségét a Megbízó felé az alvállalkozók igenybevétele nem

7.3.

befolyásolja.

7.5. A Megbízott gondoskodik

a

kri]önböző

alvá]7alkozókitányitásfuő|,

utasításáról és a közötttik

meglévő

együttműködéstől.

7.6. A Megbízó és az alvőJlakozók nincsenek iogr'iszon1üan. Á l\{egbízott kötelezettsége az alváIlalkozók
közvetlen fuetési igényeinek rendezése és a Megbízó minden ilyen igénytől való mentesítése.
7.7. Jogszet(ten igénybe vett alvállalkozó esetén a Megbízott az alvá17alkozó teljesítésééttugy felel, mintha
a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igenybe vett alvállalkozó esetén a Megbízott
felelős minden o|yaakátétt, amely alvállalkozó igénybevétele esetén nem kóvetkezett volna be'

8.

AszBRzaoÉs roŐnELI HATÁLYÁ' MEGszijNÉsB, MÓDosurÁse

8.1. Felek tőgzitsk' hogy a Szetződést hatatozott jdőtattamta' a batá1yba 1épéstől számitott

1'2

hőtapta

kötik.

Amennyiben a szeződéskótésre kotábban keriil sot, mint a 320/2o75. (x' 30.) Konn. tendelet 13. s (t)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tattusiwány l.i;ál1ttásának napja, úgy a jelen szetződés a
32a/2075. (x. 30.) I{orm' rendelet 13' s (1) bekezdés a) vagy b) pontia szerinti zátő tanűsiwány
kiáliításának napiát követő napon lép hatályba, kivéve a 320/2015. (x. 30') Korm. tendelet 13. $ (3)
bekezdésében foglaltak fenná)7ását, amely esetén a jelen szetződés mindkét Fél általt alákásának
rrapjá;alép hatá|yba. Amennyiben a szetződéskötéste a 320/2075.6. 30.) I{otm. rendelet 13. s (1)
bekezdés a) lagy b) pont|a szerinti zárő tznusit:ráay \<tál7ttásának nap1át követően kerül sor, úgy a
szetződés ,kr*.,.1Ö.. c. a--én lép hatályb a, és 12Áór,up, határozott_i'dőtaÍtaÍnramatad érvényűá.
8.2. A Szerződés megszűnik:
a hatat oz o tt' idő \ejattáv aJ
rendkír.riLl felmon dá s s al.

8'3. Felek rögzítik, hogy a hatátozott idő lejfutával a Szetződés a Felek minden további cselekménye vagy
nytlatkozata nélkül megs zűnik.

8.4. Felek

megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél, a másik Fél sulycls szeuődésszegése esetén
iogosult a Szetződést a szerződésszegő Félhez intez,ett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott
n't]atkozatÁva),azoanalihatá|Iya|felmondani(tendkívülifelmondás).

8.5. r\ Felek a Megbízott részétőIsúlyos szerződésszegésnek _ azaz rendkívüli felmondásta okot adó
könilménynek _ tekintik, ha a Megbízott minimum teljesítménye a Szerződés időtattama alatt
legalább 2 alka|ommal nem éri el a 857o-ot.
8.ó. A Megbízó a Szerződést felmondhatj a' vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint * a Szerződéstól elállhat, ha:
feltétlenűl szükséges a Szenődés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. $ alap1án uj
kőzbeszerzési eliárást kell lefolytatni; a Megbízott nem biztosítja a l{bt. 138' $-ban foglaltak
betartását, vagy a Megbízott személyében éwényesen olyan jogutódlás következett be' amely nem
felel meg a Kbt. $_ban foglaltaknak; Y^w az EUMSZ 258. cikke aIapján aközbeszerzés szabályainak
megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az E,wtőpil Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapián indított eljfuásban kimondta' hogy az Európai Unió jogából etedó valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bfuóság áItal megáL|apított jogsértésmiatt a
Szerződés nem semmis.
8.7. Á Megbiző köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint _ attól eláIlrri' ha a

Szerződés megkótését követően jut tudomásata, hogy a Megbízott tekintetében a kőzbeszetzési

eljfuás sotánkszárő ok állt fenn, és ezért ki kellett volnazatni akőzbeszetzési eljfuásból.

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó jogosult és köteles a Szegődést azonnali hatállyal _ a
Megbízotthoz intézett egyoldalú' írásos nyilatkozatáva| felmondani (ha szükséges olyan határidóve|
amely lehetóvé teszi, hogy a Szegódéssel étintett fetadata ellátásfuől gondoskodni tudjon):
amennyiben a Megbízottban köevetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan iogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennálla I(bt' 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

[,1

amennyibeo a Megbízott közvetetten vagy kózvetlenul' 25oh-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszetez

valamely olyan iogi személyben vagy személyes j"g" szerint jogképes szefvezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. ó2. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel'
8.9. A Megbízott tudomásul veszi, hogy nem írzetlret, illetve számolhat eI a Szeruődés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt' ó2. $ (1) bekezdés k) pont ka)_kb) a$onga szednti
feltételeknek nem megfelelő tátsaság tekintetében menilnek fe| és amelyek a Megbízott adóköteles
jövedelmének csökkentésérc a}kaImasak; A ktiiföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez alta vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
m^gyar adóhatóság közvedenül beszerezhet a nyeftes aján7attevőte vonatkozó adatokat az otszágok
közötti jogsegély igenybevétele nélkiil' a Szerződés teljesítésénekteljes időtartarna alatt köteles
tulajdonosi szerkezetét a Megbiző szálnáta megismerhetővé tenni és a l(bt. 143. s (3) bekezdése
szetinti ügyletekől a Megbízót haladéktalanul értesíteni.
8.]'0. Amennyiben a Megbízott a Szerződés 8.9' pontjában foglalt valamelÉ kötelezettségét megszegi, a
Megbízó jogosult és köteles a Szetződést azonnali batátlyal felmondani. Ámennyiben Yá11a]koz6 a
Szetződés 2.2. pontjábanhatándőb'oz kötötten előktkötelezettségeinek teljesítésévelneki felróhatóan
30 naptái nap késedelembe esik.
B.11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbíző aSzerződésben szabáIyozott feimondási
jogával él, a Megbízott LáÍejezetten lemond az eknatadt haszaa iránti igény érvényesítésérőla
Megbízóval szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Szerződés aláírásáva|
mindennemií, a Szetződés megszűnéséból etedő igény érvényesítésérőIl<tfejezetten lemond,
amennyiben aSzerződés megszüntetése a Megbízott szerződésszegő magatartásának következménye.
8.12. Felek tögzíak" hogy a Szeződést |<tzárőLag a szetződés felek - vagy az etre jogosult valamelyik fél álta\a Kbt' 141. $-ában foglaltrendelkezésekmandéktalanbetattása mellet! itásbanmódosíthatiák.

9.
9.1.

\rIS MATOR

Az olyan -

a Felek akantátóL, cselekedeteitől és személyétől függetlenti{ bekövetkező elhánthatat]an
_
ktilső esemény, mint például a háborri, polgfui felkelés, munkabeszüntetés, terrnészeti kataszftőÍa, a
Felek bátmelyikének felmerülő f:akat vagy jog akadály vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet
minősril vis maiornak (,,Vis maior esemény'), amely számottevő módon akadályozza vagy
lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítésétfeltéve, hogy ezen könilmények a Szetződés alákását

követően keletkeznek, illetőleg a Szetződés a|átását megelőzóen jónnek ugyan létre, átn a Szetződés
teliesítés&ekiható következményeik az ernlített idópontban még nem voltak előre láthatóak'
9.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szetződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan
mértékben,amennyite a Vis maior esemény az éintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek
a teljesítésében.A mentesítés kizárólag aÍta az időre szól, ameddig a szőban forgo Vis maior esemény
batása fennáll.

9.3.

Á Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részűkte fel nem róható _ nem teljesítését,illetve
nem megfelelő teljesítéséteredményező, az &dekkönikón kívül bekövetkezett Vis maior

eseményekről egymást haladéktalanul étesítikés a következmények elbántásával kapcsolatban a Ptk.
megfelelő szabőiyai szer'int, egymással ésszerűen és indokoltan egpittműködve járnak el.
9.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megkrildött
tájékoztatásában megjelólni a Vis maiot esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben iehetséges -,
várható végét.

9.5.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyibeo az értesítésbenmegjelölt várhatő teljesítési
időpontban a teljesítésa Megbbőnak mfu nem áll érdekében,jogosult az adott szo|gá(tatást más
Megbízottól igenybe venni. Ámennyiben a Megbíző az adott szolgáltatást más Megbízottól

kényszeriil igénybe venni, erről köteles a Megbízottat haladéktalanul, írásban éttesíteni.
9.6. Á Vis maior esemény onmagában flem mentesia az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként
teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzóen már
esedékesek voltak" illewe amelyek teljesítéséta Vis maior esemény nem étinti,
10.

TIToICrARTÁS

10.'l'' Szetződő felek

kijelenti\ hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak etedményeként,

illetóleg egyéb módon tudomásukn jutott mindazon jnfottnáciőt, adato7 arnely a másik Fébe, így

különösen annak üzleti, pénzúgyi, tátsaság1 jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban: bbalrlras
információ), üzleti titokként kezelik' azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szetződés

teljesítéséhezszükséges mértékbenhasználják fe|.
10.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogtól és az információszabadságtól
szőlő 2011' évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkoző személves adatokat,

lnilön1eges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki' illetve csak a
Szetződés teljesítéséhezszükséges mértékbenbasznál1ák fel.
10'3. A Felek kötelezettséget vállalnak atra,hogy abizaJmas információkat sem a Szetződés időbeli hatálya
alatt' sem annak megszíinésétkövetően nem teszik bar:rnadik személyek számára hozzáférhetővé,
vagy azokat eg;réb, a Szetződés tárgyával ossze nem függő módon nem haszná|ják fel, i17et:re azza)
nem élnek vissza.
10.4' Nem tartoeik a titoktatási kötelezettség körébe azon aclat, illetve információ,
amely köztudomású;
amelyet nem a Szerződés megsértésévelhoztak nyilvánosságra;
ame|y rynlvátnosságra bozata}t korlátazás nélkül a másik Fél bitokában volt mat azelőtt, hogy azt a
nyilvánosságta hoző Féltől megkapta volna;
amelyet ahasználő Fél olyan harmadik féltól kapott, aki jogszerriefl szerezte meg vagy hoztaIétte azt,
és akit nem köt a nyilvánosságtahozatah tilalom;
amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas 'nformáciőjának felhasznáIása néllnil maga hozott létre;
vagy
amelyet az adott Félnek - jogszabályban megltatátozott - kötelessége átadnlaz illetékes ható-ság
számára.

10.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott káúrt a szetződésszegő

Fél kálrténtési felelősséggel

tart<>zík

10.ó.

1l.
11.1'

A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a Felek alkalmazottiát, tagtrát, megbnotgát a Felekkel
azonos módon terheli.
FELEK EGYÉBMEGÁLLAPoDÁSAI
A Felek mindenkor

a piaci tisztesség és a kölcsönös

egyittrnűködés fokozott követelményei szerint

jának el, a Szetződés teljesítésévelkapcsolatos valamennf releváns információt késedelem néllnil

egymás tudomásáta hoznak.
11.2. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés keretében egymásnak kiildott értesítésnek
írott (evél, fax, e-mail-en szkennelt levél) formában kell történnie. A Felek kőzú levelezés nyelve:

mwaÍ.

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseitakkor tekintik megfelelően
teljesítettne\ amennyiben azt a másik Félnek Szegődésben meghatározott értesítésicímérefuásban _
té*ivevénnyel vagy más módon igazo|t levél, telefax utján* küldték meg.
11.4. Felek megállapodnak abban, hogy amenrryiben a tértivevényes postai ktildemény ,,ismeÍetlen'''
vette át",,,az áB|éte\t megtagadta'' jelzéssel érkezik vissza a
,,ismefetlen helyte költöZött",,,fte1Tl
feladőhoz, akkor már a kézbesítésmegkísérlésének
napján, ha pedig,,nem kereste'' jelzéssel, akkot a
második kézbesítésikísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősril.

11'5. Felek közötttik

jelen szeződéssel kapcsolatban felmenilt vitás kétdéseket elsősotban

kapcsolattartókűgán, tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek
a jogvitájuk eldöntésére hatáskörrel rendelkezó . . '.székhelyi tendes bíróság kizátólagos illetékességét
kötik ki.

1

1.ó. Felek kapcsolattartói:

Mesbízó részétől
Név: N{arton Cecília
Telefonszám: 94 / 515-7 42
E-mail: rnarron. cccilia@rnnrkusotszk) .1ru
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u'

5.

I

\

MeEbízott részéről;
Név: Dr. Kőhalmi Fetenc
Telefonszám: + 3ó309998380
E-mail: kohalmif@hbcs.hu
Cim 11.17 Budapest, Móricz 'Zs.kőtér 14' fsz'
1'1''7.

3.

kapcsolattattók, illetve a teljesítésiigazr>Iő személyébenbekövetkező esetleges valtozásokről az
^
érintett
fél haladéktalanul fuásban kóteles a másik tre(et tajékoztatni. A tájékoztatás tudomásulvételéta

másik Fél köteles haladéktalanul, ításban visszaigazolni. E'ttőL az idóponttól kezdődóen

a

kapcsolattattónak, illetve teljesítésigazolónak az űjonnan bejelentett személy minősül'

11.8' Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattaltók, illetve a teljesítésilgazoláslrtálhtására jogosul
személy személyenek rnegváltozísára vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül
szerződésmódosításnak.

I1'.9. Felek megállapodnak abban, hogy Szetződésben szabályozott körön kívül .gÉ 'Fél sem
engedményezhei, adhatja el, ruházhaga át, vagy rendelkezhet hasonló módon a Szetződés aLapjárt
fennálló kótelezettségeivel és jogaival' a Szerződés külön felhataJmazása vagy másik Fél előzetes
^
fuásbeli hozzájárolása nélkül. A Megbízott tudomásul veszi, hog;r a Megbízó az át]amháztartástóL
sző|ő 201,1,. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. S (o bekezdés ételmébenolyan iogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező Szefvezettel nem köthet éwényesenvissztethes
szetződést, illewe ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősii]' a
nemzeti vagyonról szőlő 201'7. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek. Á Megbízott kijelenti, hogy át]áthatő szetvezetÍ"rek minősül, effe vonatkr>ző
nyl7atkozata a Szenődés 2. szősnu mellékleteként csatolva. A Megbízott hozzáiáni althoz, hogy ezen
átJáthatőságt feltétel ellenőrzése célrjábőL, a szetződésből eredó követelések elévtiléséig,a M.egblr'ő az
Át't. 54/A. $-ban rneghatározott _ őtiáthatőságával összefriggő - adatokat kezel-ie. Ha a
n1úatkozatában foglaltakban váLtozás kovetkezik be, a Megbízott haLadéktalanul köteles erről a
Megbízót tájékoztatn. A Megbízott tudomásul veszi' hogy a vilőtJan tartalmú nyilatkozat ilapján
kötött szerződést a Megbízó jogosult és egyben köteles azonnaJihatáJlyd' - illetve ha szükséges olyan
időpontra, hogy a feladat ellátásátó| gondoskodni tudjon _felmondani, vasl - ha a szetződés
teljesítésétemég nem kerr'ilt sot - a Szerződéstől elállni.

A

Szerződésben nem' vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt.,
valamint annakvégrehajtási tendeletei az kányadők
11.11.TekirrtetteI ata, hogy a beszerzés tátgyakőzpontosított _ ofszágos' tegionális _, illetve fenntartó
által, vagy a Íenntartő megbízásából indított közös közbeszerzési eljátásba is bevonásra kenilheq
ezért Megrendeló a következő bontó feltételt köti ki: Megtendelő szerződéses kötelezettséget
I<zfuőlaga Polgad Törvénykönyvrő| sző|ő 2a13. évi V. törvény 6:11ó. $ (2) bekezdése szetind, arra
vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszetzés tárgyáta vr>natkozőan a
központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszetzési el1árásban, vagy a Íenntaftő á|tal,
Yagy a fenntartó megbízásáből indított kózös közbeszerzést' eljárás keretében, keretmegál|apodás vagy
szetződés kenil megkötéste, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés tendszetében kell

11'10.

a

beszetzést megvalósítania. Felek úgziak, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos
következménye nem szátmazhat."
11'12' Ámennyiben a YáIla]koző a 2.2. pontban ismertetett szerződéses kötelezettségeit késedelmesen
vagy hibásan teliesíti, illetve a szetződés meghiúsul, a vonatk<>ző jogszabáLyi tendelkezések alapján
kötbér fizetéséte köteles a Ptk 6:18ó. $ (1) nek megfelelően.
Ámennyiben Yá|\aIkoző Szerződés 2.2. pontjában hatőndőh'öz kötotten előírt kötelezettségeinek
teljesítésévelneki felróhatóan késedelembe esik, a késedelem minden nap1a után az adott hónap -

általános fotgalmi adó nélkil számitott- eilenszolg"áltatásának 1 o/o összegű kötbért köteles
Megendelőoek fizetni, de összesen maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.Azt követően a
Megrendelő jogosult a szetződéstől e|álbrj vagy azt íelmondani, valamint érvényesíthetia
meghiúsulási kótbé*.
Á teljesítés meghiúsulása esetén Yá1lalkoző a teljes - általános forgalmi adó nélhil számitott-

ellenszolgáltatása 30 o/o-nakmegfeleló összegri meghiúsulási kötbét fizetéséreköteles.
Á kötbér kifizetése nem édnti Megtendelő azoniogát, hogy a szezódésszegéssel okozott és a kötbér
ös szegével nem fedezet t kfuának megtérítésétkövetelj e.

Lq

Á késedelmi kötb& és a megtriúsulási kötbér egyúttesen nem aka|mazhatő
11.73. Szetződés négy etedetei, egymással mindenben megegyező példányban készrít, amelyből hátom
példány aMegbízőt, egy példány a Megbízottat illet.
Szetződést és annak mellékleteit
megegy ez őt, őv ábagy őlag vták aIá.

a Felek

elolvastálg értelmezték,és mint akaratukkal mindenben

j

Mellékletek:
1..

számt:' mellékle* Adatvédelmi nyllatkozat

2.

a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról

-1.

?ul"vJ,

I

sf'urb

ffi
W

Etirqt
[ÜT!F Ú'l

*."*odP
Ellenj egyz ők a Megbíző úszérő|:

ŰC.
Dr. Kőhalrni Ferenc
ügyvezetó

HBCS Audit Kft.
Megbízott

,toÜs AudÍI*Í}"o,,
",|:Í;jj'i!IÍí*i3r,iji;,,,,
:anx'

jogi ellenjegyző

Ül

'-t"&1

pénzng5n' ellenjegyző

tAtÍ-u-L< (err'ln'
szakmal e|lenjegyző

/olÍ_4'1-rd

107001

í z-zn""-

1,

számú melléHet

Ad atvédeltn i nyila *oz at

I{rIIÁTKozAT
Álulírott Dr. Kőhalmi Ferenc a HBCS Audit l{ft. /pattnet neve/ (7117 Budapest,Mőicz Zs. kött& 74.
Ísz. 3. paftneÍ székhelye) képviselőjeként kötelezettséget vállalok arta, hogy a xÓnHÁz alább felsorolt
adatáLlományait _ amelyet a KORHAZ átvizsgálás céIjáből bocsát rendelkezésünkre _ az egeszségpgyt és a
hozzájvk kapcsolódó személyes adatok kezeiéséről és védelméről szőLő 1997. ai XLVII. törvényben
foglaltaknak megfelelően kezeliük' azakat kizátőlag az á*izsgálásboz szükséges mértékben,a
személyazonosításta alkalmat]an módon * használjuk fel, harmadik fé|szfunfua ki nem adjuk.

Az

ári.-:zsgátás céljából kért adatok:

- havi fekvőbeteg és jfuóbeteg jelentések és a hozzájvk kapcsolódó l<tsérő jegyzékek, amit az tntézmétty
küld az NEÁK-nak, elektronikus formában

-

az NEAI{-IőIvisszakapott

' az

fekvő és játő e|számolás visszaigazoló illományok elektonikus fotmában

L

intézmény fekvő- és járóbeteg struktúráját tatta1maző táblázatok folyamatosan frissített adatokkal,
/
elektronikus Íotmítban (elentókódok, és hozzájuk tattoző ágyszám, őraszám)
Budapest, 2079.09.26.

.eg.,"'ű

ÉiÍ$6S#,:Í,,i:#|iÍor,

,

"'"i::;;":;;iÍi,?1ftffii,,,,,

I

j. számú meűIéklet

Nyilatkozamtinta a szeuődéskőtés időpontiában az aÍváIilalkozókta vonatkozóafl
Alulírott Dr' Kőhalmi Ferenc, mint a(z) HBCS Áudit Kft. (1117 Budapest, Móricz 7s. kóttér 1'4. fsz. 3.)
Matkusovszky Egyetemi
ajánlattevő cégsegyzéstejogosult képviselője n1datkozom, hogy a
felé szolgáltatott adatközlés
oktatókótház felsrő- és járóbeteg_ellátó tevékenységtől a NEAK''A
minőségének ellenőrzése és a minőség iavítása'' tátgyu Kbt. 113. $ szerint lefolpatott n;ilt
közbeszerzési el|árás eredményeként létejött szetződés teliesítésébennem veszek tg."É.alvállaJkozőt

Kelt

Budap est, 201'9' szeptember 2ó.
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NYI LAT K oz

Az

ÁrrÁr Her Ó sÁcnor

^T

áIlarnháztattástőI sző|ő 20LL. évi CxCv. törvény (ru'..) 50. s (1) bekezdés c) pontja és a
nemzeti vagyonról szőLő 201'l'. évi CxCu. törvény (Nvt.)

3.s

N),ilatkozatter.ő:

bekezdés

(1)

1'.

pontja alapián

HBCS Áudit l{ft.
1117 Budapest, Módcz Zs. kőrt& 14. fsz.

Név

Székhcly
Cég1egyzékszán
Adószám
I{épviselctébenelját

3.

0r-09-679428
11845829-2-43
Dr. I{őhalmi F'erenc

ál7amháztal;tásrőI sző1ő 201'1. évi CXCV. tön'ény (Áht.) 41. s (6) bekezdése alap)án a N{arkusovszky
Egyetemi oktatókórház az át7áthatóság ellenőrzése cé|)ábóIjogosult az át]'áthatősággal kapc'solatos, Áht.

Az

55. $ -ában rneghatálozott adatokat kezelni.

lz

Ánt. 55 \-_ ában meghatátozott adatok kezelése étdekében- az áLlamháztatásrőI szóló törr'ény
r'égrehajtásáráI szóIő 368/2011. (xII.31.) I{orm.rendelet (Ár.r.) 50 s ' ábar. foglaItakra is tekintettelnyilatko

z at

tev ő

az alábbi

ny tlatko zato t te

s

z

i.

Alulírott Dr. Kőhatmi Fetenc, mint a HBCS Audit Kft. képviseletérejogosult az Nvt. 3. s

(1)

bekezdés L. pontja alapján felelősségem tudatábaln az alá,rl.bi
átláthatő

teszem. (A n-yilaÍkoyat I., il.
uag1t a1L, uag1l a II., uag a III.

és III. rés4ből ál/.

ági nyilatko

z

ato t

Minden n1i/atko3aÍoÍ Íeuő sryruerytnek csak a rá uonatko<ó, o<r<

rés7t ke// kittÍ/tenie.)

A jelen nyilatkozatot Írem kell kitöltenie

-

s

a

következő szefvezeteknek

(a ruegfuk/ő aláhil7andó):

az áLLal:;',
költségvetési szerv,
köztestület,
he\i önkormányzat,
nemz e tis égi őtkormány zat,
társulás,

egyháziiogi személy'
o1yan gazdálkodó szer\rezet, amelyben az á\\am v^gy a hc\i önkormányzat külön-külön r'agy
eg1ütt 1 007o-os részesedésseltendelkezik,
nemzetközl szewezet,
külföldi ál7am,
külföldl helyhatóság,
kúlföld1 á]Lami vagy helyhatósági SzeÍ\''
. .. . ." "'(n'
az I)utópal Gazdaságt Térségről szóIő megáIiapodásban részes á]]arn
tészvénytársaság.
működő
nyilr.ánosan
ber.ezetett
ál1am megn evezése) szabáIyozott placára
II.

l]

Az általam képviselt szervezet átláthatő SzefvezetÍrek minősül, azaz az Nvt.

3. S (1) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodő szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzrnosás és a tettotizmus finanszitozá,sa megelőzéséről és
megakadályozásárő| szóló törvény szerint meghatározotttéÍ|yleees tulaidonosa megismerhető.
Nvilatkozat ténvleses rulaidonosokról:

Név

Adószám/
adőazonosítő

Lakcím

Dr. I{őhalmi Ferenc

2030 Erd, Edina utca

1e7

8383331533

1.6.

Tulajdoni
hányaá

Befolyás és
szavazatt jog,
météke

66,670/o

66,670/o

II/2. az ál|arn, amelyben az általam képviselt gazdálkod'ő szeÍvezet adóilletőségget

rendelkezik:

az Eutőpai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarctszág

egyéb:

.., VagI

az Európai Gazdasági Tétségről szőlő

megállapodásban tészes állarn:

...., vagT

:.....?.:.":.'::'

-

.

:il#tműködési

és Feilesztési

Szervezet

tagái7ama:

olyan ál7atn, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerülésérő| szőlő
egyezménye vaÍl:

(a rnegÍik/ő aláhú7andó, illeÍue anenn1ibeut l,lem Magyarors7ág

II/3. Írem minősül a tátsasági adóról és az

me ghatáro z ott ellenőrz

ö

tt külfö ldi társ

Nyilatkoz at az ellenőrz

ö

as

ágnak:

tt külföldi társ

as

káalik a7ors4igot

ruegneue7ni)

osztalékad'ótőI sző|ő törvény szerint

ági minő sítésről:

általam ké'

uagy

A

z

áItalam képvi s elt s z

eÍ\r e z

et

n

em ten d elk ezik magy at o t s z á gi

s

z

ékh elly el.

t\

ruelek/ő a/áhilyancló. Arnenru1iben a a1i/atko7atteuő á/tal képuiseh s7\erue<et lue/n luagydrzrs3igi s7ékhefiii, l'így
tár.raságnak ruinősill.e, e7!rÍ .rry)kséges a7 ellenőt7öÍÍ kii/íö/di
Jr/,nr,.,i annak kéicll're, hogy eiknőrpött kzi/Íö/di
t árs a s ágn a k m i a ő.r i t és s / k ap c l' o / a Ío s ki) u e t ke z,ő rés 7 ki tii / t és e. )

(A

e

Az
\

áItalam képr.iselt szcrnezet

a társaságt adótóI és az osztalékadóról szó\ő 1996- évi LX'\Cil. tön'ény 4'

11. pontjában meghatátozott feltételek figyelembe vételér'el

nem minősül a társasá gt és az osztalékadó róI szóIő tőn'ény szer'inti meghatározott el]enőrzött külföldi
társaságnak
u,.18Y

a

tátsaságl

adóról és az

társas ág:rtak minő

sül' (A n

osztalékadó

egt'e

k /ő

úI szőIő

a /á h ú 7a n

törwény szerint meghatározott ellenórzött

külföldi

d ó)

Ámennyiben az áItalam képviselt gazdáIkodő szeÍnezet kulföldi szeméIy, illetve az izletvezetés helye
alapján külföldl illetékességű (a tor'ábbiakban együtt: kulfóldi tátsaság), de székhelye, il).etősége az
E.,rópui Uruó tagálLamáÉan, az OE'CD tagállamában vagy olyan áIlatlr'ban val1' amellyel
N{ag1.rotsz ágnak hltá\os eglezménye \ran a kettős adóztatás elketüléséte, nyilatkozom az adott
álLaÁban a valódi gazdaságtjelenlét tekintetében' az zlábbtak szerint:
társaság és adott állallrrban lévő kapcso\tvál\akozási által
együttesen sa1át eszkőzz el és munkaviszonyban foglalkoztatott
munka..állalókkat végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdaság\, szolgá|tató,
b e fektetői' r.alamint ketcskedelmi tevékenys ég éb őI s zátmaz ó b er'ételének

Á kúlföldi

Gazdá]']g.odó
szel-\rezet ne\re,

Ádóév

székhelye

atárlya az összes bevételhez

képest

'

II/4. az álta1a11- képviselt gazdákodő szewezetben közvetlenül vagy kőzvetetteÍI több mint
25oÁ-os tulajdonna| Befolyáss al vagy szavazati joggat bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendeíkező giazdáúkodő szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti
feltételek fennállnak
o/o

_

os
áItalam képviselt gazdákod,ó szesezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tu1ajdonnal, bJfolyássa-l vagy szavazatt joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

Az

guráákod,ő szervezetm"g;.lolé'" (név, székh e\y) (E,7en pontban a ga7dálkodó sryrveryt nem teruésrytes s7enély
kell n1ilatko7ni. Minr]en ollan sz'enn7et esetében, arue1 aktircsak kö7uetue' de íöbb, nint 25oh-os
található,
tul)1donnal, r'oro7oiiiogrliagy befo/1ással bír,fiigetkni)l aÍtó/, hogy a tula1donosi sryrkeryt taelikfokán

"ta/a1d.onosairól

ryi/arkoqni kell.)
/.

2.

i.

gazdáIko dő szet:v ez et át\áthatőságátóI
o/o _
os
II/4.1. Az áItalan képviselt gazdákodó szen-ezetb en közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tuiajdonnal, befolyással vagy szas'azaú joggal bttó 1ogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó

lI

gazdálkodó szen ezetek tényleges tulaidonos
s

7il

ai

(tijbb éiúetÍga7dá/kodó sryrueryt e.reÍében srynle7eterkínt

kt,gc., k i t b: /t e n i ) :

Nvilatkozat tént leges tulaidonoso]<r'ól:

Lakcím

Név

Adószám/
adóazonosító tel

Tulajdoni hányad

Befolyás és szavazatj
ioq mértéke

II/4.2. Az áItalam képr.iselt gazdákodó szets,ezetben közvetlenülvagy kőzr.etetten több mint 25 o/o os tulajdonnal, befolyással r.agY szavazatj joggal bíró jogi személy' jogi szcmélyiséggel nem rendelkező
gazdálkodő szen'ezetek adóilletékessége (tobb éinwÍga7dá/kodó s7erue7el e.reíébens7enlerytenként s1ilksíges
a7 a dói

/ le

íősíget ru eg e /ö /ai) :

az Ewtőpai Unió valamely tagáIlarna:

o
o

Magyarctszág

egyéb:

.., vagT

az Európai Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban részes áIlam:
....., vag!

:.....:.:::."::,

-

. :z#tműködési

és Fejlesztési Szervezet

tagáIlarna:

olyan állarn, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerülésérőI szőlő

(A

egyezménye vaÍr:
ruegfek/ő aláhú7aldó, il/etue alnena1ibeil Í/e/n Magarors41g,

káinik a7ors7ágot

rnegneue7ni)

II/4.3. Az általanl' képviselt gazdákodő szenezetben közvetlenülvagy közvetetten több mint 25 o/o _
os tulajdonnal, befolyássalvagy szavazat]joggal bító jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdáIkodő szer-vezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (obb éinÍeÍtga7dálkodó s<erueryÍ
e

s

e

Ítíb

e

n

s 7e

ru e 7e te rukén Í s 7il k s íge.r n eg e /ö / n i) :

Magyarotszági székhellyelrendelkezik, €y

nem ellenőtzött külföldi társaság.
uagY

Nem rendelkezik magyaÍolszági székhellyeI. (A

a/áhú7aadó. Anemjliben a n1i/atko7aÍteuő á/ta/
o.r Íu/Edonttal, befo!ássa/ uagl s7aua7ati 1rgrl
jog
s7eruéfli'rággel neru reade/ke7ő ga7dálkodó s7erueryt ileln ruagJarzrsfugi s7ékhejű, úgy fe/nerii/
bíni 1ogi sz'enté/1,
annak kérdése,bogy e/knőqiitÍ kil/fzldi társaúgtak minősill-e, e7árÍ s7iikséges a7 ellenőr7öíl kü/fö/di társaságnak
ru i nő s ítés s e / kap cs o /a Ío s kö ue t ke 7ő rés 7 ki tö /tá u.
ruegt'e/elő

képutselt s3erue7etben kö3ueÍknül uagl kö7uetetÍcn több ruint

25 '/, -

Az

áItalam képviselt gazdálkodó szen ezetben közr.etlenül vagy közvetetten több mrnt 25o/o-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazat7 joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdákodő szeÍ\,ezet a tátsasági adőtóI és az osztalékadóról szóIő 1996. évi LXXXI. tönlény 4. $ 11.
p ontj áb an meghatát o zo tt feltételek fi gyelemb e vételével

{

v1
I

ncm minősűl a társasági és az osztalékadóú1szőIő tör.rény szerinti meghatátozott ellenőrzött külföldi
társaságnak
u.tgy

a

társas

az

osztalékadőúI szóló tön ény szednt meghatátozott ellenőrzött külföldi
ágnak minő súI. (A rn egfe k Iő a /á h ti 7an dó. )

tátsaság1

adótól

es

Amennyiben az áItalam képr.iselt gazőáIkodő szelvezetben közr'etlenül r.'agy közrletetten több mint
nem
25o/o_os tulajdonnal, befolyáss aI va)Y szal,azatr joggal bí'ó jogi személy, jogi szeméIyiséggel
rendeIkező gazdálkodó szeÍ\rezet külföldl személy, illetve az űzletvezetés helye a|apján kűlfóldi
i1letékességű (a továbbiakban együtt: kúlföldi társaság), de székhelye, i11etősége az F':Ü;őpai L]nió
hatályos
tagá11amáűan, az oE'CD tagá[aÁábal vagy oiyan államban van' amellyel Magyatotszágnak
valódi
gazdaság
a
áIlamban
adott
az
.{y.r-érye van a kettős id'ózt^tás elkerülésére,ryilatkozom
jelenlét tekintetében,, az alábbiak szednt:

Á külföIdi társaságés adott á]fanban

Az
sz

et:v

áIta\am képr.iselt gazdáIkodő
ez etb en kö zvetlenül r'agl kö zr'etetten

több mint 25o/o_os tulajdonnal, befolyással
vagy sz^vazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rende|kező gazdáIko dő
szelvezet

Ádóév

1ér'ó

kapcsblt

váL]alkozási által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglakoztatott munkawállaIókkal
v

é

gz ett termelő' feld olgo z ó, mez ő gaz das ági, s z oIgáItatő,

befektetói, valamint kereskedelmi tevékenységéből
szátmaző bevételének atánya az öSSzeS bevételhez
képest

III.

Az

-

áItalarn képviselt szefrÍezet (a negftle/ő aláhú7aadó)
cir.il szervezet

uagy

vizjtátswLat

átláthatő szeÍvezetnek minősüI, azaz az Nvt. 3. S (1) bekezdés L. pont c) alpont szerifit
átltalarn képvi s e lt s z e frr ez et

II

/ L.

^z

vezető tisztségviselői megismeÍhetők.

az á|taLam képvis elt s z

et\Í ez

et

v ez

Y ezető tisztségviselő

ető

u s z ts

égvis elői:

Adőszám /adóazonosító

Í
I

Lt
I

III/2. az általan képviselt szefrrezet' valamint ezek tisztségviselői nem

szefvezetbeÍr nem tendelkeznek25

o/o

átláthatő

- ot meghaladó részesedéssel,

Az

általam képviselt szeÍ\rezet, valamint a ca) pont szer'inti s,ezető tisztségviselőt
szetvezet(ek)ben tendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel:

Yezető tisztségviselő

hdószám

Szewezet neve

az alábbl

Részesedésmértéke

Bzek a szesr ez et(ek) átláthatő (ak), azaz:

-

j

szerkezetik, a pénzmosás és a terrorízmus ímanszítozása megeIőzésérőILs

III./2.L

tulajdonos

s ryrve 7e te n

kén t s 7il ksége s ki ta /n

megakadályozásátőI szőIó tör-vény szerint rneghatátozott tényleges tulaidonosuk
megismerhető, amelytőI az alábbiak szerint nyilatkozom (tzbb éiiltett ga7dá/kodó s7erueryt eseÍében
Nvilatkozat

tén v]eEes

nr]aidonosokróI:

Név

Lakcím

- III/2.2. Bzen
s

7erue

tti) :

7etelt ként

Adőszám/
adőzzonositő iel

Tulajdoni
hánvad

Befolyáé és szavazaú
ios méttéke

Szefvezet(ek) adóilletékessége (tiibb éintett ga7dálkodó s7erve1et

sry.i ksége s

a7 adói

Unió valam ely tagá1lama:
Magyatország
......,uag/
egyéb:

az F'rlrőp

o
o

esetében

/k tőságet m ege lö /ni):

al'

az Európai Gazdaság TérségtólszőIő

megállapodásban részes á17am:

..., aag

a Gazla:un

..:',*ü;*oooou''

és Fejlesztési Szervezet

tagá17ama:

olyan áIlam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséról szóló
egyezmétye van:
(a negfelelőt k,iiilk a/áhil7ni, illetue

aruenn1ibe1? llem Mag1tarorsryig

kéiilk a7

ors7ágot

negneueTni)

-

III/2.3. Ezen
s

7e

ru e 7e t

e

s e téb

e

n

szers,ezet(ek)
s

4e

ellenőrzött kiilföldi társasági minősítése (tiibb

ru e <e t e n k éil t s 7ii k

s áge

énrutett

ga7dálkodó

s n eg e / ö l rui) :

Magyatotszági székhellyel rendelkezik, így nem ellenórzött külfóldi társaság.

I

L1

r

uasY

Nem rendelkezik magyaÍoÍSzági székhellyel. (A

ne&f€le/ő

a/áhil7andó. Aruerun1iben

a

.rryrueryÍ aeln

ruaglarors3ági srykhe!ű, tigy Ji/rueriil arunak kérdése,hogy elknőt7ötÍ kil.lÍöldi Íársaságnak minősil/-e, eryérl s7i,ikséges
a7ellettőr7öÍt kil/Íöldi tár'raságnak tninősitásse/ kapcsolalos ki)uetke7ő rés7kitö/tése.)

Ezen szewezet a tfusasági adőúI és az osztalékadóról szőIő 1996. évi LXX'\I. törwény 4. s

11.

pontj ában meghatározott feltételek figyelembe r.'ételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóú1 szóIő tönény szerinti meghatátozott e]]enőruött krrlföldi
társaságnak
t'a{y

a

társaságt

adóól és az osztalékadóróI szóló törr.ény szednt meghatátozott ellenőtiött külföldi

társaságnak mrnősül. (A n

egfe

k /ő a /á b ú 7a

n dő.

)

Amennyiben ezeÍ1 szeÍVezet külfóldi személy, i1letve az izletvezetés helye alapján kü1főldi
i11etékességű (a tor'ábbiakban együtt: ktilföldi tátsaság), de székhelye, illetősége az F;urőpai Unió
tagáL7amában, az oBCD tagállamában vagy olyan á1lamban van, amellyel Magyarországnak hátályos
egyezménye \ran a kettős adőztatás elkertilésére,nyilatkozom az adott államban a valódi gazdaság
jelen1ét tekintetében, az alábblak szerint:

Á külföldi

A szewezet

társaság és adott államban lévő kapcsoltvállilkozási'által
eg1-úttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott

megnevezese

munkar'állalókkal v égzett termelő' feldolgozó, mezőgazdasági,
z olgáltatő, b e fektetői, valamint keteske delmi tevékenys égéből
származő bevételénekatánya az összes bevételhez képest

s

lII/2.4. Ezen szefvezetben

(a7a7 d<oft

ualamint annak aerytő tltt.Íáguijelőinek 25

0/o

s<erue<etben, ameljlben

a7 ri/ta/aru képuiseh s7erueryÍnek,

- ot negba/adó rás7esedé:sel rende/ke7aek)közvetlenüIvagy

közvetetten több rnint 25 'Á - os tulaidonnal, befolyással vagy szav^zati ioggal bíró iogi
személy' iogi szeméIyiséggel nem Íendelkező gazdákodő szetvezet átláthatő, azaz:

Nyilatkozat azokrrak a szer\rezeteknek az átJáthatóságátóI, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 o/o - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatj' joggal rendelkeznek
oIyan gazdálkodó szetvezetben, amelyben a civil szetvezet, vízitátswlat vagy ezekte vezető
tisztségviselői25 o/o _ ot meghaladó részesedésselrendelkeznek:
Gazdá\kodó szetsrezet
neve

Adőszám

Részesedés
mértékeo/o ban

Ádóilletósége

Tényleges
tulajdonos(ok)

Tényleges
tulajdonosok
adószáma

Á kúlföldi

tátsaság és adott áLlamban lévő kapcsolt
állakozást által együttesen saj át eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal v égzett
termeló, feldolgoz ó, rnez ő gaz das ági, sz olgáltató, b efektetői,
valamint kere skedelmr tevékenys ég éb őI sz ármaz ő
bevételének aránya az összes bevételhez képest
v

G azdáIkodő SZ efvezet neve,
székhelye

III./3. az állarn, amelyben az általarn képviselt szetvezet székhelye van:

-

^z

Európai Unió valamely tagá||arna:
o Magyarcrczág

o egyéb:

., Vagy

-

az Európai Gazdasági Tétségről szóló megállapodásban részes állarn:

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervez et tagállana:

- olyan

tagá|larn vagy olyan á|lam, amellyel Magyatországnak

elkerülés

(A

ér ől sz

., Vag!
vagy

a kettős

adőztatás

ő|ő egyezménye van:

negfek/ő aláhú7andó, il/etue amenryliben fleln Mag1larors7ág kéii.jk a7ors7ágot luegteue7ni.)

Kiielentem, hogy az általam képviselt szervezet alapitő (létesítő) okirata, illewe kíilön
jogszabály szerinti nyilvántattásba vételt ígazolő okitata alapián jogosult vagyok szetvezet

képviseletére (és cégjegyzésére).

^

Felelősségem telies twdatában kijelentem, hogy a voÍa^tkoző jogszabátlyokat megismettem,
ame lye k alap i án tá rs as á go m átláthatő s z erv ez etne k minő s ül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

hasznositásáta vonatkozó szetződést a Matkusovszky Egyetemr
oktatókótház kártalanttás nélkül és azonnall, hatállyal felmondhatja, ha a nemzed vagyon
hasznosítás ában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban áLIő har:rnadrk fél - szewezet a nemzeti vagyon hasznosításáta vonatkoző
szetződés megkötését követően beállott ködlmény folytán már nem minősül át]átható

- a nemzeti vagyon

-

szervezetnek Q{vtv. 11.S (12) bek.);
központr költségvetési kiadási eIőirányzatok terhére olyan jogi személlyel' jogi szeméIyiséggel
nem rende7kező szervezettel nem köthető érr'ényesenvisszterhes szerződés, illetve létrejött
tlyen szerződés alapján nem teliesíthető kiírzetés,amely szeÍIezet nem minősül átlátható

Á

Markusovszky Eg)'.t.-i oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céIjábő|, a
szerződésből eredő követeiések elévüléséigaz Aht. 55. $-ban foglaltak szettttt j"g személy,
"
jogi személyiséggel nem rendekező szervezet átláthatóságával összefuggő, az Aht. 55. $_ban
szet\rezetnek.

megltatátozott adatokat kezelrri, azzal,hogy ahoIaz Aht. 55. $ kedvezményezetttő| rendelkezik,
azoÍl a jog1 szeméIyt, ios személyiséggel nem rendelkezószet\rezet et kell értenl;

- a

valőtfan tartalmű átlárhatóság1 nytlatkozat aIap|án kötött

visszterhes szeuődést a
_
Markusovszky Egyetemi oktatókőtház felmondja v^gy ha a szerződés teljesítéséremég nem
került sof - a szetződéstőI eIáLL.

Kije1entem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármi1yen változás á71'be,
akkor a módosult adatokkal kiállított átJáthatősági nyt7atkozatot a váItozás bekövetkeztétőI számitott B
napon belül megkiildöm a Matkusovszky Egyetemi oktatókórház tészéte,vagy amennyiben az áItalam
képviseIt szervezetmát nerr' minősriLl át]áthatőtak, úgy azthaladéktalanul bejelentem.

I(elt. Budapest, 2019. 09.27.
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