NYILATK oz AT Árr,ÁrrrlrÓsÁcnÓr,
2011. évi CXCV. törvény (Átrt.) 50. s (1) bekezdés c) pontja
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján

Az államháztartásről szóló

Nyilatkozattevő:

Név
Székhely
Cégtregyzékszám
Adószám
Képviseletébeneljár

Ecolab-Hygiene Kft
1139 Budapest, Váci út 81-83.
01-09-168437
t0785643-2-43
Kriston Péter ügyvezető ígazgatő

Az

állarrtháztartásről szőlő 2OI1. évi CXCV. törvény 1Átrt.; 41. $ (6) bekezdése alapján a
Markusovszky Egyetemi oktatőkőrházaz átláthatőság ellenőrzése céljából jogosult az
átláthatősággal kapcsolatos, Áht. 54lA. $ -ában meg]tatározott adatokat kezelni.
nz Áht. 54lA. $-ában megltatározott adatok kezelése érdekében_ az á|Iarrrtléutartásről szőIő
törvény végrehajtásáról szóló 368l2OIt. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. $ - Íhan

foglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott Kriston Péter ügyvezető, mint az Ecolab-Ilygiene Kft. képviseletére jogosult a
nemzeti vagyonról szőlő 201L évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. s. (1) bekezdés 1. pontja
ismeretében, felelősségem tudatában ajelen okirat a|áírásáva| az a|ábbi
átláthatő s ági nyil atkoz

ato

t

teszem. (A nyilatkozat L, il. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szeryezetnek csak a
rá vonatkozó, azaz vagy aZ L, vagl a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

Kelt. Budapest, 2020. január 2.
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Az

általram képviselt szewezet áúláthatő szervezetnek minősü|,, azaz az Nvt. 3. s (1)
bekezdés L. pont b) alpont szerint olyan belfiildi vagy külftildi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadáIyozásárő| sző|ő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r) pontja

illI. tulajdonosi

szerint

m egh atá ro

szerkezete,

a

zott tény|eges tulaj

do no sa m egism erh ető.

Nyilatkozat tényleges tulaj donosokról

Szü1etési

Név/
helye/ rdejel
Születési név
anyja neve

Lakcím

:

Tulajdoni
hányad

Szavazati jog
mértéke

Ptk.8:2. $-a
szerinti
befolyással
rendelkezés
mértéke

Kriston Péter
(an.:

Mihályi

Julianna)
Adóazonosító
jele:
83635924ss

Ozd,
1966107120:

1222Budapest,
Szondi utca 9.

0

0

0

0

0

Wicha János
(an.: Szőgyényi

Anna Mária)
Adóazonosító
jele:
840

I

Budapest,
1976112121;

2852 Kecskéd,

Majki utca

13.

0

660378

IIl2. az állam, amelyben az álta|am képviselt gazdálkodő szervezet adóilletőséggel

rendelkezik:

az Eurőpai Unió valamely tagállama:
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IU3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatáro zott e||enőrzött külfiildi társaságnak
Nyilatkozat az ellenőrzött külftjldi társasági minősítésrői

:

Az általam képvÍseltszervezet magvarországi székhellyel rendelkezik íw nem

ellenőrzött külfiildi társasáe:

vagy

At, iúta1am kópvisclt szarYezr, nem rendclkezik Inagyarofszági szék}rellyol' (A
megfelelő alóhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő óltal képviselt szervezet nem
maglarországi székhelyű, úgt felmerül annak kérdése, hogl ellenőrzött ktilíöldi
társaságnak minősül-e, ezért szülrséges az ellenőrzött küWldi tórsaságnak
minő s ítés s el kapc s o l at o s köv etkez ő r és z kita lt és e. )

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról

szóló
pontiában
meehatározott feltételek Íigvelembe
1996. éü LXXXI. törvénv 4. Q 11.
vételével

nem minősül a társasáei és az osztalékadóról szóló törvénv szerinti

meehatározott ellenőrzött külfiildi társaságnak

,,{}9.})

a társasági adóról és az osztalé]<ai!Ó:íi szóló törvény sze:int rneghatározott
elleniirzött ki'ilflti1di társ*ságnali mi:rtjsül. {Á tneg/blclii ttláhú:untló)

Amerrnyiber az tillaÍam l<épr'iselt gazc1irlkor'li; szerrlezet kültiilrti szemé1y,
ill*tr,* a'z *:z1eLve'zelÓs h*}ye a1apiálr krilí"{j:i:j ille:ikességií(a lovái:biakbar:
*gyiitt: kti1li:1e1i tá;:saság)" cle szókllelr'e" il1*lís*ge &z }luritpai i.Jnii
1agállamában. av, ÜECn tagáilanráb{}n VIJgy olyxn ál1a:nbail r'an. anrcltryel
futragyiirországnak hatálycs egyezn-:énye vitll a leltis arJí:rz1at1rs ellqeri'iíésére,
r:1,ilaiko:zorrr i:z arJ*tt ái]ambin u ouiódi gazdasági je1enlÓt tckint*l*lie !}n a:Á
ntrr!!rl;iak szarint:

IU4. az á|ta|am képviselt gazdálkodő szewezetben közvetlenül vagy közvetetten több

mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati' joggal bíró jogi személy' jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szervezet tekintetében a llll.r IIl2. és II/3.
pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

á|talam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mlnt 25 oÁ - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szeryezet megjelölése (név' székhely)
(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell
nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak kózvetve, de több, mint
25o%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy beíolyással bír, fuggetlenül attól, hogy a
tulaj dono s i s zerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)
Ecolab BVBA/SPR (3980 Tessenderlo. Havenlaan 4. Külftildi cég. szervezet
esetén a nvilvántartási szám: 0403.091-121 Külfiildi cég. szervezet esetén a
nvilvántartási hatóság: Central Commercial Register of Belgium)

az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
több
mint 25 % - os tulajdonnal. befolyással vagy szavazati jogeal bíró
közvetetten
jogi személy. jogi személ}'iséggelnem rendelkező eazdálkodó szervezet
átláthatőságárőI
Nyilatkozat

IIl4.1. Az általam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 % - os fulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi szeméIy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szewezetek tényleges tulajdonosai
(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szetryezetenként szülrséges kitölteni):
Nyilatkozat tén}zleges tulaj donosokról
Ssz.
I

Gazdálkodő szervezet
neve
Ecolab BVBA/SPR

Az

:

Tulajdoni
hánvad

Befolyás
mértéke

Adószám

99.6%

99.6 %

0403.091.-rzt

Adói1letősége

Belsium

áItalam képviselt gazdáIkodő szervezetben, az Ecolab-Hygiene Kft-ben
(1139 Budapest' Váci út 81-83.), közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 oÁ - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó
szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelolni):

Ia4.2.

aZ

o
o

Európai Uníó valamely tagá||amaz
Belgium

egyéb:

.., vag!

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Mag,,arorszóg, kérjük az országot
megnevezni)
II/4.3. Az általamképviselt gazdáIkodo szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrztitt külfi'ldi
társasági minősítése(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként
s zül<s ége s megj e lö lni) :

Nem rendelkezik magvarországi székhellvel. (A megfelelő alóhúzandó.
Amennyiben a nyilatkozattevő óltal képviselt szervezetben kÓnetlenüI vagl közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó Szervezet nem magyarországi
székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősüle, ezért szükséges aZ ellenőrzött külíöldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos
kovetkező rész kitalft se.
Az

á|talam képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy' jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági
adóról és az osztalékadóról szőIő 1996. évi LXXXI. törvény 4. $ 11. pontjaban
me ghatár o zott feltétel ek fi gyel emb e v étel ével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló tiirvénv szerinti
meehatározott ellenőrzött külfiildi társaságnak

Amennyibet az általarrl képviselt gazdálkodő szewezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal' befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem'rendelkező gazdálkodó szervezet

külfloldi személy, illetve az izIetvezetés helye alapjánkülfloldi illetékességű (a
továbbiakban együtt: kültrldi tarsaság), de székhelye, illetősége az Európai
Unió tagállatníhan, az oECD tagáIlamában Vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adőztatás elkerülésére,
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét te)<tntetében,, az
alríbbiak szerint:

Adóév

2019.

Az általan képviselt
gazdelko dő szervezetb en
A kiilft'ldi trársaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozásí áItal' együttesen saját
közvetlenül vagy
eszkőzzel és munkaviszonyban foglalkoáatott
közvetetten több mint
munkavál l al ók1ol v é gzett termelő, feldol gozó,
25oÁ-os tulajdonnal,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
befolyással v agy szav azatt
joggal bíró jogi személy,
valamint kereskedelmi tevékenységéből
jogi szernélyiséggel nem
származő bevételének ar ánya az összes
bevételhez kepest
rendelkező gazdálkodó
szervezet
r00 %
Ecolab BVBA/SPR

ilr.
CIWL sX.XN(}/EztrTEI( Yiz,{TÁRs U LATOK
Áz általanr képvisett szervezet

-

civil szervezet

{cl zneg/ble|ő aláhúzr:n*tó)

vctgy

vízitársu1at

átlátható szerr'ezetnek minősiilo *'naz an ]YvL 3. s {t} l$kezdés 1. pont
az áútalam képv{selt szervezet

c)

ont szeriaJ

IlI/I. v ezető tisztsé gv iselői megism erheíők.
'az álta| am lrépv i s*l t szervezet

Vezető tisztséEviselő

v

*z*ló

ti

sxs égv i sel

ii i

:

Aeió szán:/adóazonosító

I1*l2. az áItalanr kópviselt szerv*}x*í, va&anrínt ez*k tÉsztségviselői xe'x átláthafó
szervezettle$ lrem re*d*{keznek 25 Y* - ei* xr*gtralaclÓ rószesedéssel,
A,z. általaln k*pvisc}t szcrvezel, r'al:r*rinl' a ca) p*;rl' szerinti vczetó tisztsógviscloi
alá'b!:i szervez*t(ek}belr rendejkezt:e* 25 ?'o - ot rnegi:a|:ld{l r"észesedéssel:

u:r,

-Ezen szervc'zet a társasági aelóró1 és az. as'ttaliikadóról szóló 1996. évi
tcirvérry 4. $ 1 1. ponljában megl"latározott ÍeltételekÍigyelembe

i-XXXl.

vétclévcl

n*rn nrinősül a l;rrsasági Ós az osztalikadÓróI

szÓlÓ

törvény szerin1l

trreglratározott e1lenőrzoat kailföl di tá:saságnak
vagy"

i:

és a;,

osztalékadÓró1 szólÓ törvény szerint
meglratározott e]lenőrzött ktilÍöldi társaságlrak miniisnl. u megfblelíi
a Ia lt ú:u nc{ó. )

társasági adórói

Arnennyibel} ez€n szervezet külÍiildi szetnély. illetve az uzl'etvezetós
heiye alapján küljtildi illetókessógű (a'továbbiakban együtt: külfrldi
társaság), cle széklrelye, iiletősége :rZ Etrrópai iJnió tagál\amttban, az
OECD tagállarnában vagy olyarr államban Y&n, arr-rcllycl
Magyarilrszágnak lratályos eg3ezménye vaí a kett(ls adőztatás
e1kcrr}lásérc, rryilatkozom az adott á1]ambaa a vaIódi gar,dasági jclenlót
tek inlelÓlre n, az alábk.siak szeri nt
:

A kiiltilldi társaság

és ado1t államban lévil
lt vál l al kozás i iyltal együttesen s aj át
asz\<ö zzel és tn unkavi szonyb an fb 91 alkoztatott
m irnkavál al ókk al v cgzett term e o, fcl do} gozó,
mezőgazdasági, szol gáltatíl, be*k'tetői,
valamint kereskedelmi :evékeny ségébiil
sittrmaző bevétolérrekartznya az ilsszes
bcvÓ:elhez kóocst
ka p cso

Adóóv

A

szerv'ezel

megnevezáse

1

1

XX'l2.4. Ezea szervezetlrerr (uzaz rlztsn szervezeÍben, amel"yban rsz ákalam lrépv'ise lt
szervezeÍnek, vttlamint unnuk va:etií tiszl.sigviseÍőinek 25 % * oÍ meghaladó
részesetlósseÍ retldelkcztlek) kőzvetlex{i} vxgy X<özvetetterr ttibb mint 25 8Á - cs

talajeXoxxxl, befolyássa| vagy szxvazx*i
szerrtó}r:,isógg*I nem

jcggal bíró jogi személy, jogí

rcnclclkczíÍgaztláXX**c*ú szervezet átiáth*tó,

az,az'.

ez Ízt1tzthati'lságárill, arrrelyek közvettrenü1 vagy
_
közveÍeftcn több rnint 25 % o:; liúajdoruta1, befolyássa1 Vagy szav.}zati joggal
rendelkeznek olyan gazeiál*r;r-ló sz*rvezetben, amelybelr a civil szervezat" vízitársulat
vagy ezcl<rc vczclíi :iszlsÓgviselii 25 aÁ - ot mcghaladÓ részescdésselre*delkeznck:
I'.Jyilatkr.lzat azoknak u szert,czetekrrclr

Cazclálkqlrl<i

szervczct ttcve

AdÓszá
n'1

Részeso*és
rnérlÓk* % AdriíiietősÓge
- barn

Tényleges
tulajdonos(ok)

Ténylcges
tulaj**noso
k adószáma

Kijelentem, hogy az á|ta|am képviselt szewezet a|apítő (létesítő)okiratao illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult vagyok a
szerv ezet képviseletére (és cégi egyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy
m e gism

ertem, am elyek alapj án

tá rs a s á

-

vonatkozó jogszabályokat

gom átláthatő szew ezetnek

Jelen nyilatkozat alap1 án tudomásul veszem,

-

a

ho

m inősü l.

gy

a neÍxzeti vagyon hasznosítására vonatkoző szerződést a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház kártalartítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhad a, ha a temzeti
Vagyon hasznosításában részt vevő bármely _ a hasznosítóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban áIIő harmadik fél - szervezet a nemzeti Vagyon
hasznosítására vonatkoző szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán
már nem minősül átláthatő szervezetnek QrIr,.tv. 1 1'$ (12) bek.);

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggelnem rendelkező szewezettel nem köthető érvényesen visszterhes
szerződés, illetve létrejött tlyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szewezet nem minősül átláthatő szewezetnek. A Markusovszky Egyetemi
oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céljából' a szeruődésből eredő követelések
elévüléséigaz Aht. 54lA. $-ban foglaltak szerint a jogi személy,jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet étlétltatőságával összefuggő' az Árrt. 54lA. $-ban
meghatÍrozott adatokat keze|ni, azzal, hogy ahol ar 1xht.54lA. $ kedvezményezettról
rendelkezik, azon a jogi személyt' jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et
kell érteni 1Átrt. +t. $ (6) bek.):

-

a va\otlan tartalmú átláthatosági nyilatkozat alapjén kötött visszterhes szerződést a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház felmondja vagy ha a szerződés

teljesítéséremég nem került sor _ a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás á11 be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatősági nyilatkozatot a váItozás
bekövetkeztétől szátmított 8 napon belül megküldöm a Markusovszky EgyetemÍ
oktatókórház részére'vagy amennyiben az általan képviselt szervezet már nem minősül
átláthatónak,ttgyazthaladéktalanulbejelentem.
Budapesto 2020. janruár 2.

i'j.*,\ I
I

jl ., ',

r.

,,;l

.,, i::;, ;: i..i!..,.:i.irii

_;i::i{Í:1 $i::'Í""

V;:*i

t-li

í":

?.,|::

ECOLAB -HYGIENE KFT.
1139 Budapest, Váci út 81_83., Magyarország
A Bureau VerÍtas Certification Holding SÁs - IJK Brancft tan(tsÍtja, tlogy a fenti
szeruezet irányítási rendszerét értékeÍteés az alább feltÍjntetett irányítási rendszer
sza bvá n y kovete l mé nye i n ek m egfe I e lőn e k ta I álta

lsc 9s01:2affi
A tanúsÍtott rendszer alkalmazási területe

Vegyipari termékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendszerek
értékesítése
ós az ezeket kiegészítő szolgáltatások nyújtása
azipari és intézményi higiénia teríiletén

Eredeti regisztráciÓ dátuma:

2001. november 23.

Előző ciklus lejárati ideje:

20í9. októbgr {í.

TanúsÍtó / ÚjratanúsítÓ audii idcipontja:

2019. szeptember 25.

Tanúsítási ciklus kezdete:

20í9. október 12.

Az irányítási rendszer folyarnatos megfelelŐ rnűkÖdése mellett
ez a tanúsítvány érvényes:
TanúsÍtvány sáma: HuCI04593
Verzíó:

2022. október

íí'

dátum: 2019. október 11.
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Tanúslti szervezet clme:
Floor, 66 P/escoÍ sÍreet, London Et &HE, United Kingdom
Kiátlító iroda: Bureau Veritas Magyarország KfL, Budafoki Út 56., Budapes{ H-1117'

Magyarország

Amennyiben továbbÍ informécióra lenne szüksége a tanúsÍtvány alkalmazási területét,
illefue érvényességétilletöen a tanúsÍtö szeruezetnél tavábbi informáciihoz iuthat. A
tan(tsltvány érvényességéta kÓvetkező telefonszáimon ellenlrizheti: +3ő 1 802 6900.
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ECOLAB .HYGIENE KFT.
1139 Budapest, Váci út 81-83., Hungary
Bureau Veritas Ceftification Holding sÁs _ |JK Branch ceftifies that the
Management System of the above organisation hás been audited and faund to be
in accardance with the requiremenfs of the manageÍnent system sfandards detaited
below

ISO

90CI1

:2015

Scope of ceftificatíon

Sale of chemical products and contacting system providing
complementary services on the field
of industrial and institutional hygiene
Original cycle start date:

23 Novembet 2001

Expiry date of previous cycíe:

'10

CertiÍication / Recertififfition Audit date:

2$ September

Certification / Recertification cycle start date:

10 December 2Üí9

November 20{9

Subject to the continued satisfactory operation oÍ the organization's
Management System, this certificate éxpires on;

Version:

Ceftificate No. HU004593

1

20í9

10 November 2022

Revisíon date: 10 November 2019
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Floor,66 PrescotSÍree, London E1 &HG' United
Certification body address:
Loca! office: Budafokl út 56.' 11-1117 Budapest, Hungary

Kngdom

Further clarlfications regarding the scope of this cstttficate and the applicability of the
management system requÍrements may ba obtaíned by cpnsultÍng the organizatÍon. Ta check
this cartiíÍratevalidity plgase call: +36 1 802 6900
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