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KÖZÖS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
I. Ajánlatkérők adatai:  
 
1.1. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása  
Adósz.: 18461424-1-06 
Jogi forma: helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 
Gazdasági formája: Helyi önkormányzatok társulása (kód: 327) 
székhely: 6721 Szeged Osztrovszky utca 6. 
képv.: Dr. Kosztopulosz Andreasz 
Tel.: 62/424-248 
E-mail: minority@t-online.hu  
 
1.2. Nemzetiségi Szövetség  
Adószám: 18466931-1-06 
Jogi forma: egyesület (szövetség) 
Székhely: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. 
Képviseli: Dr. Halasi Barbara Viktória elnök 
Tel.: +36 30 75 55 799 
E-mail: nemzetisegiszovetseg@gmail.com 
 
II. Az ajánlattétel tárgya, feladat részletes leírása:  

 
2.1.  Ajánlattétel tárgya:  

Ajánlatkérők – mint külön önálló jogi személyek - számára ellátandó könyvelői, számviteli, 
bérszámfejtői szolgáltatás.  
 

2.2. Részletes leírás, elvárások:  

 számítógépes könyvvezetés, ajánlatkérők összes gazdasági eseményének rögzítése a 
számviteli törvény keretei között, 

 az éves beszámoló összeállításában aktív közreműködés, szükség esetén annak elkészítése, 
a szükséges helyre történő benyújtása, feltöltése,  

 kötelező adóbevallások elkészítése, benyújtása, feltöltése, az adóbevalláshoz kapcsolódó 
adminisztráció kezelése (M30, adókedvezmények stb.),  

 a Nemzetiségi Szövetség esetében közhasznúsági beszámoló elkészítése és OBH számára 
történő benyújtása, 

 munkajogviszonyokkal kapcsolatos ügyintézés (bérszámfejtés, ki- bejelentések) 

 társadalombiztosítási ügyintézés,  

 képviselet a NAV előtti esetleges eljárásokban, illetve a számviteli szolgáltatással 
kapcsolatban egyéb szervek előtt megbízás alapján 

 kötelező adatszolgáltatások teljesítése (NAV, „OEP”, KSH, stb.),  

 pályázatok elszámolásában aktív közreműködés, tanácsadás, 

 három havonta pénzügyi mozgások összesítése (lista, főkönyv, napló) 

 havonta legalább egy alkalommal személyes egyeztetés az ajánlatkérőkkel ajánlatkérők 
székhelyén, 

 igazolások, nyilatkozatok beszerzése (cégkapun vagy NAV-on keresztül), így különösen 
köztartozások megfizetésére vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat végrehajtás vagy 
felszámolási eljárás nemlegességéről stb.  

 tanácsadás (pénzügyek, adókedvezmények stb.) 

 igény esetén az éves rendes közgyűlésen, illetve pénzügyi vagy költségvetést érintő 
közgyűlésen részvétel tanácskozási joggal,   

 az ajánlatkérők házipénztár-programjának karbantartása  
 

2.3. Tájékoztató az ajánlatkérőkről – összesített adatok:  

 Állandó alkalmazottak, megbízottak száma összesen: 5 fő (1 teljes állás, 3 részmunkaidős 
és egy megbízási jogviszonnyal) 

 Egyszerűsített foglalkoztatással évi 5-10 alkalom 
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 2018-as évi pénzügyi mozgások száma: 1219 (jelentős részt tesz ki a bankszámlán történő 
tranzakciók és egyéb pénzforgalmi események száma) 

 2018-as bevétel: 24 357 eFt 

 Főbb tételek: városi támogatás, nemzetiségi szervezetek tagdíjai, továbbszámlázott 
költségek (telefon), terembérleti díj, rendezvényhozzájárulások, igénybe vett 
szolgáltatások (számviteli, takarítás) 

 2018-as kiadás: 23 345 eFt 

 Főbb tételek: bérek, ingatlan karbantartás, informatikai, rezsi, rendezvények, flotta és 
működési költségek 

 
III. A szerződés meghatározása 
 
3.1. A szerződés jellege: Megbízási szerződés, melynek tervezete az ajánlattételi felhívás 

melléklete.  
3.2. Két megbízási szerződés megkötésére kerül sor a két ajánlatkérővel.  
3.3. A szerződés időtartama: határozatlan.  
3.4. Megbízási díj: átalány havi díj, amely tartalmazza a szerződésben írt valamennyi feladatot és 

az ezekhez kapcsolódó, szakmailag jogszabályok által előírt valamennyi, az ajánlattételi 
felhívásban, illetve a szerződésben konkrétan meg nem jelölt adminisztratív feladatot, 
valamint az ajánlattevő valamennyi, a feladat ellátásával kapcsolatos költségét.   

3.5. A teljesítés helye: fő szabály szerint ajánlattevő székhelye, telephelye, fióktelepe azzal, hogy a 
személyes egyeztetések ajánlatkérők székhelyén található.  

3.6. A papír alapú iratok ajánlatkérők székhelyéről történő elszállítása ajánlattevő feladata, az ő 
költségén.  

3.7. A megbízási díj mértéke, fizetési határidő: a megbízási díj mértéke bírálati szempont, a 
megbízási díjat a felolvasó lapon kell feltüntetni. A megbízási díj utólagos esedékességű. A 
fizetési határidő legalább a számla átvételétől számított 15 (tizenöt) munkanap. Ennél 
rövidebb fizetési határidő nem meghatározható, a fizetési határidő hossza nem bírálati 
szempont. (LÁSD 10.2. pont!) 

3.8. Garanciák: késedelmi kötbér, melynek mértéke napi fix összegben határozandó meg. A 
kötbér mértéke bírálati szempont, a vállalt napi kötbér mértékét a felolvasó lapon kell 
feltüntetni.  

 
IV. Ajánlattevő alkalmassági vizsgálata: 

 
4.1. Jogi személy ajánlattevő végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem áll. Igazolás 

módja: 30 napnál nem régebbi cégkivonat (nem szükséges hitelesített, vagy eredeti példány).  
Magánszemély ajánlattevő esetén legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozata, 
hogy nem büntetett előéletű, nincs adótartozása, vagy vele szemben nem áll fenn olyan 
követelés, nem áll olyan eljárás hatálya alatt, amely a megbízás teljesítést akadályozná vagy 
kizárná.  

4.2. Jogi személy ajánlattevő esetén a képviseleti jogosultságának igazolása aláírási címpéldány- 
vagy aláírás-minta eredeti vagy egyszerű hiteles másolatának benyújtásával.  
Magánszemély ajánlattevő esetén személyigazolványának, lakcímkártyája lakcímet tartalmazó 
oldalának és adókártyájának egyszerű másolata, az eredetivel egyezőséget tanúsító záradékkal, 
melyet a magánszemély köteles a másolatokra rávezetni.  

4.3. Könyvelési feladatok ellátására való jogosultság megléte szükséges, a tényleges könyvelési 
feladatokat ellátó személy számára előírás, hogy regisztrált mérlegképes könyvelő legyen.  
Igazolási mód: mérlegképes könyvelő regisztrációjáról szóló eredeti, vagy egyszerű hiteles 
másolat.  

4.4. Nonprofit szektorban szerzett legalább egyszer minimum 20 millió forintos hazai vagy uniós 
költségvetési támogatás könyvelésében, elszámolásában részt vett ajánlattevő. Igazolási mód: 
referencia levél egy eredeti példányban.  

4.5. Szakmai felelősségbiztosítás megléte. Igazolási mód: biztosítási kötvény egy eredeti, vagy 
egyszerű hiteles másolata, vagy a biztosító által kiállított eredeti igazolás. A kötvényből vagy 
az igazolásból ki kell tűnnie a keretösszegnek. A keretösszeg mértéke bírálati szempont.  
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4.6. Az alkalmassági feltételek igazolásához nem szükséges közjegyző által hitelesített másolat. Az 
egyszerű hiteles másolat esetében elegendő az ajánlattevő részéről az iratnak az „Eredetivel 
egyező másolat.” záradékkal és aláírással, cégszerű aláírással ellátása.  
 

V. Bírálati szempont 
 

5.1. Ajánlatkérők az összességében legelőnyösebb ajánlatot választják ki, értékarányosítás 
módszerével. Az ajánlatok résszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa 1-10.   

 
5.2. Bírálati szempontok és a súlyszámok: 

 
Szempont megnevezése: Súlyszám:  Legkedvezőbb:  
Megbízási díj 50 Legalacsonyabb megbízási díj 
Nonprofit szektorban hazai, illetve uniós 
költségvetési támogatással érintett 
könyvelési feladatokban szerzett tapasztalat 
esetében a hazai és/vagy uniós költségvetési 
támogatás legmagasabb mértéke (egy 
megbízás esetében)  

30 Legmagasabb mértékű 
támogatás könyvelésével 
szerzett tapasztalat 

Meglévő szakmai felelősségbiztosítás 
keretösszege 

15 Legmagasabb mértékű 
keretösszeg 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke 5 Legmagasabb napi kötbér 
mérték 

  
5.3. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérők ugyanazon nyertes ajánlattevővel kötik meg a szerződést, 

a bírálat során összesített ajánlatok kerülnek elbírálására, így például a megbízási díjat külön-
külön is meg kell határozni, de az értékelésnél a két ajánlatkérőre adott teljes megbízási díj 
kerül értékelésre.  

 
VI. Hiánypótlás  
Ajánlattevők a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítják. A megállapított ajánlati hiányosság az 
ajánlat egyéb vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.  
 
VII. Határidők 

 
7.1. Az ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések feltételének határideje: 2019.06.25. 14.00 óra.  
7.2. Valamennyi, a beérkezett kérdésre adandó válasz ajánlatkérők általi megküldésének 

határideje: 2019.06.30. 14.00 óra 
7.3. Ajánlattételi határnap: 2019.07.15. napján 09.00 óra és 14.00 óra között. A korábban vagy 

később benyújtott ajánlatok érvénytelenek.  
7.4. Eredményhirdetés: 2019.07.20. napján 14.00 óra 
7.5. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.07.22. 14.00 óra 
 
VIII. Az ajánlat benyújtásának helye, módja 
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8.1. Az ajánlatokat papír alapon, ajánlatkérők székhelyén (6723 Szeged, Osztrovkszy u. 6. sz.) 
alatt lehet benyújtani az ajánlattételi határnapon reggel 09.00 óra és 14.00 óra között.  

8.2. Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.  
8.3. Valamennyi oldalon ajánlattevő aláírásának vagy szignójának szerepelnie kell.  
8.4. Amennyiben ajánlattevő idegen nyelvű iratot csatol, köteles annak mellékelni a hiteles 

fordítását.  
 

8.5. Az ajánlatot egy példányban, zárt borítékban, összefűzve (tűzőgéppel vagy szalagátfűzéssel 
vagy spirállal stb.) kell beadni. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét. A 
borítékon fel kell tüntetni:  

 
„AJÁNLAT 

Könyvelési-, számviteli feladatok ellátására 
2019 

CSAK BIZOTTSÁG ELŐTT BONTHATÓ!” 
 

8.6. Ajánlattevők a pályázatuk elejére be kell fűzzék az ajánlati felhívás mellékletét képező 
felolvasó lapot kitöltve és aláírva egy eredeti példányban.  
 

IX. Eredményhirdetés, szerződéskötés 
 

9.1. Szerződéskötés az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel kötnek ajánlatkérők.  
 

9.2. Ajánlatkérők az eredményhirdetés során megjelölik a második legjobb ajánlatot is. 
Amennyiben nyertes ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől, úgy ajánlatkérők a második 
legjobb ajánlattevővel kötik meg a szerződést.  

 
X. Egyebek 

 
10.1. Ajánlatkérők jelen eljárásban közbeszerzés és versenytárgyalás nélküli beszerzési eljárást 

folytatnak le. Ajánlattevők saját költségükön, saját kockázatukra készítik el az ajánlatot, utóbb 
az ajánlatok elkészítése miatt felmerülő kárért ajánlatkérők nem felelnek.  

10.2. Amennyiben több ajánlat ugyanazon értékelési számot kap és emiatt több legjobb 
ajánlattevő lenne, úgy ajánlatkérők maguk jogosultak kiválasztani a nyertes ajánlattevőt. A 
választásnál ajánlatkérők jogosultak figyelembe venni más szempontokat is, mint például a 
fizetési határidő.   

10.3. Ajánlattevőknek legalább 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni, a vállalt ajánlati 
kötöttséget – amely nem bírálati szempont – a felolvasó lapon fel kell tüntetni.  

10.4. Ajánlatkérők fenntartják a jogot az ajánlati felhívás tartalmának módosítására az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt az esetlegesen beérkezett kérdések tükrében.  

10.5. Ajánlatkérők fenntartják a jogot arra, hogy az érvényes és eredményes eljárás során a 
bontást követően egyetlen ajánlattevővel sem kötik meg a szerződést, amennyiben az 
ajánlatokban szereplő megbízási díjak mértéke, vagy egyéb körülmény ezt indokolja.  

 
Szeged, 2019. …. 
 
 
 

____________________________   ___________________________ 
Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok           Nemzetiségi Szövetség 
                      Társulása        képv.: Dr. Halasi Barbara Viktória elnök 
képv.: Dr. Kosztopulosz Andreasz elnök      

 
 
Mellékletek:  

1. Benyújtandó iratok jegyzéke 
2. Felolvasó lap 
3. Ajánlattételi nyilatkozat 
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4. Megbízási szerződés-tervezet 
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1.sz. melléklet 

Benyújtandó iratok jegyzéke 
 

1 Felolvasó lap 
2 Ajánlati nyilatkozat 

3/a Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
3/b Magánszemély ajánlattevő esetén legalább teljes bizonyító erejű okiratba 

foglalt, teljes felelősség tudatában tett nyilatkozat, hogy nem büntetett 
előéletű, nincs adótartozása, vagy vele szemben nem áll fenn olyan 
követelés, nem áll olyan eljárás hatálya alatt, amely a megbízás teljesítést 
akadályozná vagy kizárná. 

4/a Jogi személy ajánlattevő esetén képviseleti jogosultságának igazolására 
aláírási címpéldány- vagy aláírás-minta eredeti vagy egyszerű hiteles 
másolata 

 
4/b Magánszemély ajánlattevő esetén személyigazolványának, lakcímkártyája 

lakcímet tartalmazó oldalának, adókártyájának egyszerű másolata, az 
eredetivel egyezőséget tanúsító záradékkal az ajánlati felhívás szerint. 

5 Mérlegképes könyvelő regisztrációjára vonatkozó okirat az ajánlati 
felhívás szerinti formában 

6 Referencia levél, nonprofit szektorban szerzett legalább egyszer 
minimum 20 millió forintos hazai vagy uniós költségvetési támogatás 
könyvelésében, elszámolásában való részvételről 

7 A felelősségbiztosításra vonatkozó kötvény vagy más okirat – az ajánlati 
felhívás szerint 

8 Kitöltött és aláírt megbízási szerződés-tervezet (FIGYELEM! A 
megbízási szerződés-tervezet kitöltése és aláírása kizárólag a másik fél 
aláírásával válik érvényessé és hatályossá, önmagában az ajánlattevő általi 
aláírás nem köti ajánlatkérőket!).  
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2.sz. melléklet 
 

FELOLVASÓ LAP 
 

1. Ajánlattevő neve:  

 Ajánlattevő címe:   

  E-mail címe: 

 Cégjegyzékszáma:  

 Adószáma:   

 Ajánlattevő telefonszáma: 

 

2. Ajánlat tárgya: 

A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása és a Nemzetiségi Szövetség, mint Ajánlatkérők 
számára ellátandó könyvelői, számviteli, bérszámfejtői szolgáltatás.  

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Bírálati szempont I.:  Ajánlattevő ajánlata/ 
Szegedi Nemzetiségi 
Önkormányzatok 
Társulása 

Ajánlattevő ajánlata/ 
Szegedi Nemzetiségi Szövetség 

Megbízási díj (bruttó 
forint/hó) 

  

Összesen (bruttó forint/hó)  

  

Bírálati szempont II-IV.  Ajánlattevő ajánlata 
 

Nonprofit szektorban hazai, illetve uniós költségvetési 
támogatással érintett könyvelési feladatokban szerzett 
tapasztalat esetében a hazai és/vagy uniós költségvetési 
támogatás legmagasabb mértéke (egy megbízás esetében) 
forintban meghatározva (amennyiben a referenciában 
euró szerepel, úgy az ajánlat aláírása napján közzétett 
MNB árfolyam által átszámolt összeget kell feltüntetni) 

 

Meglévő szakmai felelősségbiztosítás keretösszege 
forintban meghatározva 

 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke forint/napban 
meghatározva 

 

 

4. Ajánlati kötöttség időtartama: ............................ hónap 

Kelt: 

   cégszerű aláírás  

Magánszemély ajánlattevő esetében előttünk, mint tanúk előtt:  

1. …………………………………………………… (név) 
…………………………………………………… (lakcím) 
…………………………………………………… (szig.sz.) 
…………………………………………………… (aláírás) 
 

2. …………………………………………………… (név) 
…………………………………………………… (lakcím) 
…………………………………………………… (szig.sz.) 
…………………………………………………… (aláírás)  
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3.sz. melléklet 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása és a Nemzetiségi Szövetség, mint 

Ajánlatkérők számára ellátandó könyvelői, számviteli, bérszámfejtői szolgáltatás c. 
ajánlati felhívásra 

 
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

……………………………  

VAGY 

 

Alulírott ………………………………….. magánszemély 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

  

1.      Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzés nélküli eljárás ajánlattételi felhívásának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, 

mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban foglalt szolgáltatást az 

ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.  

2.      Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

3.      Elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés 

alapjául. 

4.      Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 

bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a feladatot elvégezzük az ajánlati dokumentációban 

és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. Kijelentjük, hogy az ajánlati ár a feladat teljes ellátására 

és a költségekre vonatkozik, akkor is, ha az ajánlati felhívásból vagy a szerződéstervezetből 

valamelyik, a könyvelési, számviteli feladatok ellátásához szükséges tétel teljesen kimaradt. 

 Kelt: 

   cégszerű aláírás  

Magánszemély ajánlattevő esetében előttünk, mint tanúk előtt:  

1. …………………………………………………… (név) 
…………………………………………………… (lakcím) 
…………………………………………………… (szig.sz.) 
…………………………………………………… (aláírás) 
 

2. …………………………………………………… (név) 
…………………………………………………… (lakcím) 
…………………………………………………… (szig.sz.) 
…………………………………………………… (aláírás) 
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4.sz. melléklet 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

amely létrejött egyrészről 

Név:  

Cím:   

Adószám:   

E-mail címe: 

Telefonszáma: 

mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), másrészről     

Név:  

Cím:   

Adószám:   

E-mail címe: 

Telefonszáma: 

mint megbízott (a továbbiakban: megbízott) között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek szerint: 

I. Előzmények 
1) A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy megbízó beszerzési eljárást folytatott le ezen 

szerződés tárgya tekintetében, mely eljárás érvényesen és eredményesen lezárult. Az eljárás 
eredményeként megbízó megbízottal köt szerződést. 

 
II.  A szerződés tárgya 
2) A szerződés tárgya Megbízó számára ellátandó könyvelői, számviteli, bérszámfejtői 

szolgáltatás. a 3) pontban részletezettek szerint.  
3) Részletes leírás, elvárások a szolgáltatással kapcsolatban:  

 számítógépes könyvvezetés, ajánlattevők összes gazdasági eseményének rögzítése a 
számviteli törvény keretei között, 

 az éves beszámoló összeállításában aktív közreműködés, szükség esetén annak elkészítése, 
a szükséges helyre történő benyújtása, feltöltése,  

 kötelező adóbevallások elkészítése, benyújtása, feltöltése, az adóbevalláshoz kapcsolódó 
adminisztráció kezelése (M30, adókedvezmények stb.),  

 munkajogviszonyokkal kapcsolatos ügyintézés (bérszámfejtés, ki- bejelentések) 

 társadalombiztosítási ügyintézés,  

 képviselet a NAV előtti esetleges eljárásokban,   

 kötelező adatszolgáltatások teljesítése (NAV, „OEP”, KSH, stb.),  

 pályázatok elszámolásában aktív közreműködés, tanácsadás, 

 három havonta pénzügyi mozgások összesítése (lista, főkönyv, napló) 

 havonta legalább egy alkalommal személyes egyeztetés az ajánlattevőkkel ajánlattevők 
székhelyén, 

 igazolások, nyilatkozatok beszerzése (cégkapun vagy NAV-on keresztül), így különösen 
köztartozások megfizetésére vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat végrehajtás vagy 
felszámolási eljárás nemlegességéről stb.  

 
 
 
 

_________________________________ 
…………….  

megbízó 
 

 
 
 

_________________________________ 
…………….  

megbízott 
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 tanácsadás (pénzügyek, adókedvezmények stb.) 

 igény esetén az éves rendes közgyűlésen, illetve pénzügyi vagy költségvetést érintő 
közgyűlésen részvétel tanácskozási joggal,  

 az ajánlatkérők házipénztár-programjának karbantartása  
 
III. Feladat ellátására vonatkozó szabályok 
4) A megbízó vállalja, hogy Megbízottnak minden, a feladat ellátására vonatkozó tényről, adatról, 

információról legkésőbb az előre egyeztetett időpontban megtartandó személyes találkozón 
beszámol.  

5) Megbízó vállalja továbbá, hogy minden hónap első 8 (nyolc) napjában minden bizonylatot 
kisérőjegyzékkel (tartalmazza a bizonylatok darabszámát, megnevezését és sorszámát) 
összekészít, melyet megbízott köteles minden hónap 12. napjáig megbízó székhelyéről saját 
székhelyére szállítani.  

6) Felek már most megállapodnak abban, hogy amennyiben az ezen szerződésben megállapított 
határidők, határnapok munkaszüneti napra esnek, hogy a lejárat napja a következő munkanap.  

7) Megbízó az összekészített iratok valódiságáért felelősséget vállal.  
8) Megbízottnak nem feladata a bizonylatok vizsgálata, az abból eredő károkért mindig és 

mindenkor, minden körülmények között a megbízó vállal erkölcsi és anyagi felelősséget. 
Megbízott azonban – esetleges probléma, vitás helyzet vagy jogellenesség észlelése esetén – 
köteles írásban megbízót értesíteni.  

9) E szerződés keretében a megbízó köteles a megbízott munkájához szükséges 
alapbizonylatokat, iratokat és egyéb dokumentációkat megbízott rendelkezésére bocsátani. 
Könyvelési alapbizonylatnak minősül minden, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó irat 
(számlák, csekkek, bankbizonylatok, a vállalkozás által kiadott számlák, nyugták, szerződések, 
minden, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli bizonylat).  

10) A megbízó tudomásul veszi, hogy a pontatlan adatszolgáltatásból eredendő károkért és 
pénzügyi vonzataiért a megbízott nem vállal felelősséget, és a megbízott nem kötelezhető és 
nem bízható meg alapbizonylatok vezetésével (szigorú számadású bizonylatok 
nyilvántartásának készítése, jelenléti ív készítése, napidíjak nyilvántartása, üzemanyag 
megtakarítás nyilvántartás, szabadság nyilvántartás, számlakiállítás, pénztárbizonylatok 
készítése stb.). 

11) A megbízott vállalja, hogy leadott havi dokumentumokat azok elszállításától számított 14 
(tizennégy) napon belül feldolgozza, és a törvényben előírt adó- és egyéb hivatalok felé az 
adatszolgáltatásoknak eleget tesz, és a feldolgozott adatokból készített havi 
eredménykimutatást – kérésre – a megbízó rendelkezésére bocsátja. 

12) Megbízott vállalja, hogy a tárgyév gazdasági eseményeit feldolgozó számviteli anyagot a 
tárgyévet követő január hónap 20. napjáig szerkeszthető formában a Megbízó rendelkezésére 
bocsátja.  

 
IV. A szerződés időtartama, megszűnése 
13) A jelen megbízási szerződés mindkét fél általi aláírása napjától érvényes.  
14) A szerződést felek 2019.09.01. napjától határozatlan időre kötik.  
15) A szerződést mindkét fél indoklás nélkül, három naptári hónapos felmondási idővel 

írásban, ajánlott, tértivevényes levélben felmondhat azzal, hogy a felmondási idő a felmondás 
másik fél általi átvételétől számított következő hónaptól kezdődik.  

16) A szerződés azonnali hatályú felmondására kerülhet sor írásban, ajánlott, tértivevényes 
levélben, ha valamelyik fél szerződésszegést követ el.  

17) Az azonnali hatályú felmondás esetén a feleket indoklási kötelezettség terheli, továbbá a 
már elvállalt kötelezettségeket mindkét félnek teljesítenie kell.  

18) Súlyos szerződésszegés miatti felmondás esetén felek további teljesítésre nem kötelesek.  
 
 

 
 

_________________________________ 
…………….  

megbízó 

 
 

_________________________________ 
…………….  

megbízott 
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19) Az azonnali felmondás megküldése előtt a jogosult köteles a másik felet a szerződésszegés 

megszüntetésére felhívni legfeljebb 8 (nyolc) napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények 
megjelölésével. Amennyiben a szerződést szegő fél a 8 (nyolc) napos határidőben teljesít, 
azonban azt követően bármikor ismételten bármilyen módon szerződést szeg, újabb felszólító 
levél nélkül jogosult a másik fél az azonnali felmondás megküldésére a szerződést szegő fél 
részére. 

20) Súlyos szerződésszegésnek minősül megbízó részéről különösen, ha az iratátadási 
kötelezettségével legfeljebb 8 (nyolc) napos késedelembe esik, vagy a megbízási díjjal 2 (két) 
hónapos késedelembe esik.  

21) Súlyos szerződésszegésnek minősül megbízott részéről különösen, ha könyvelési 
feladataival kapcsolatos határidővel minimum 15 napos késedelembe esik és ezzel 
bizonyítottan a megbízó részére kárt okoz.  

22)       Abban az esetben, ha a megbízó két hónapot meghaladó késedelembe esik,  
megbízott automatikusan visszavonja az NAV- nál bejegyzett meghatalmazását és a 
továbbiakban semminemű adminisztrációs munkát a megbízónak nem végez. A megbízott a 
megbízót a szerződés aláírásakor részletesen tájékoztatja, hogy ez milyen következményekkel 
jár. A megbízó ezt megértette és tudomásul veszi.  

23) A megbízónak a hatóságok felé történő késedelmes teljesítése esetén (pl. telephely, 
székhely változása; tevékenység változása, tulajdonos változás, képviseletre jogosult 
személyének változása, új tevékenységi kör felvétele és minden olyan más változás amely a cég 
illetve a vállalkozás alapadatait érinti) a megbízottat nem terheli felelősség. Amennyiben 
késedelmesen jelzi a megbízó megbízott felé alkalmazott ki- illetve bejelentési szándékát, a 
megbízottat szintén nem terheli felelősség. 

24) A megbízó késedelmes adatszolgáltatása vagy egyéb neki felróható magatartás miatt 
bekövetkező kárért a megbízott nem vállal felelősséget. 
 

V. Megbízási díj 
25) A megbízási díj havi bruttó ……………………….. Ft, azaz havi bruttó 

……………………………………………… forint, amely utólagosan esedékes, megbízó 
által kiállított számla ellenében, a számla megbízó általi átvételétől számított 
……………………… napon belül átutalással, megbízottnak a számláján feltüntetett 
bankszámlaszámra.  

 
VI. Garanciák, kártérítés 
26) Megbízott valamennyi, ezen szerződésben írt feladataival történő késedelembe esés idejére 

a késedelemmel érintett napokra ………………………..Ft/nap, azaz 
……………………………………. forint/nap késedelmi kötbért köteles megfizetni.  

27) Felek megállapodnak abban, hogy a késedelmi kötbért megbízó jogosult a megbízási díjba 
beszámítani minden egyéb jogcselekmény nélkül.  

28) Felek rögzítik azt is, hogy megbízott a késedelmi kötbéren felül kár mértékét köteles 
megtéríteni megbízó részére.  

29) Felek megállapodnak abban is, hogy megbízott valamely kötelezettségének bármely, az ő 
érdekkörében és hibájából felmerülő okból történő nem teljesítéséből eredő kár teljes 
megtérítésére köteles.  

30) A megbízott könyvelési felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek keretösszege: 
………………………………………. Ft. 
 

 
 

 
_________________________________ 

…………….  
megbízó 

 
_________________________________ 

…………….  
megbízott 
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VII. Egyéb rendelkezések 
31)  A megbízott minden olyan adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettséget vállal, 

amelyet a megbízó részére végzett munka során ismer meg. A megbízó pedig megbízottal 
kapcsolatos információkról vállal titoktartási kötelezettséget. 

32) Kapcsolattartóknak felek az alábbi személyeket jelölik meg:  
Megbízó részéről: …………………………, tel.: …………………. e-mail:…………………  
Megbízott részéről: ……………………………………. (név), tényleges könyvelési 
feladatokat ellátó személy …………………………………….. (tel.sz.) 
   ……………………………………. (e-mail) 

33) Felek rögzítik, hogy Megbízott kizárólag megbízó képviselőjétől illetve 
kapcsolattartójának megjelölt személyektől fogadhat el utasítást. Amennyiben két személy 
utasítása eltér egymástól, úgy ezt megbízó írásban köteles jelezni megbízott felé azzal, hogy 
amennyiben a feladatok ellátásához azonnali döntés szükséges, úgy köteles megbízó 
képviselőjének utasítása szerint eljárni. A szerződés módosításával, megszüntetésével 
kapcsolatos iratokat azonban megbízó képviselőjéhez címezve köteles megbízott megküldeni 
az ezen szerződésben írt módon.  

34) Felek kötelezik magukat arra, hogy a személyükben, kapcsolattartójuk személyében 
bekövetkező változásról haladéktalanul értesítik a másik felet.  

35) Felek a fő kapcsolattartási módként a visszaigazolt e-mail útján történő levelezést jelölik 
meg azzal, hogy amennyiben sürgős döntésre, vagy intézkedésre kerül sor, a telefonon történő 
egyeztetés is alkalmazható, azonban az így megbeszélt feladatokat, döntéseket stb. utólag 
írásban (e-mail) szükséges megerősíteni.  Amennyiben a megküldött e-mailre visszaigazolás 3 
(három) napon belül nem érkezik, az e-mailben írtakat a másik fél által elfogadottnak, 
tudomásul vettnek kell tekinteni. 

36) Felek rögzítik, hogy Megbízott szolgáltatásának telefonon történő igénybe vétele esetén 
legkésőbb a telefonon történt válaszadást követő 2 (munkanapon belül) Megbízott egy 
emlékeztetőt köteles megküldeni Megbízó részére e-mailen. 

37) Felek a kapcsolattartás módjának – a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a 
visszaigazolt e-mailt – a 15) pontban írt kivétellel -, a telefaxot, a postai küldeményeket 
tekintik.  Postai küldemények esetén – azok másik fél általi, bármely okból történő át nem 
vétele esetén – a küldeményt a postára adástól számított 10. (tizedik) napon kézbesítettnek 
tekintik felek.  

38) A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. A megbízó tudomásul veszi, hogy a pénzmosási törvény értelmében a 
megbízottnak megbízót be kell azonosítani és a tv. szerint, a pénzmosási szabályzat alapján a 
gyanús eseteket a NAV felé jelentenie kell. 

39) Felek kijelentik, hogy egymás adatkezelési szabályzatát, az adatkezelésre vonatkozó 
tájékoztatót teljes körűen megismerték. Feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy egymás 
személyes adatait kezeljék, szükség esetén a kiállító hatóságok kimutatásaiból ellenőrizzék, 
alkalmazottaik, tevékenységük körében közreműködő megbízottaik valamennyi személyes 
adataikat megismerje, azokat kezelje, feldolgozza, valamint hatósági, bírósági felhívásra azokat 
a hatóság, bíróság részére kiadja, továbbá hogy személyes adataikat a jogszabályokban előírt 
iratmegőrzési kötelezettség végső határidejéig megőrizze. Felek átadják egymásnak az 
adatkezelési tájékoztatókat, amely tartalmazza a megbízáshoz kapcsolódó adatkezelésekre 
vonatkozó információkat és érintett adatkezelési jogairól szóló tájékoztatást. Felek ezen 
szerződés aláírásával igazolják, hogy a másik fél adatkezelési tájékoztatóját megismerték és 
annak egy példányát átvették. 

40) Felek – képviselőik útján - kijelentik, hogy a magyar jog szerint nyilvántartásba vett 
gazdálkodó szervezetek, illetve magyar állampolgárok, képviselői pedig azt, hogy teljesen 
cselekvőképes magyar állampolgárok és ezen szerződés aláírására kellő felhatalmazással 
rendelkeznek.  
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_________________________________ 

…………….  
megbízó 

 
 
 

 
_________________________________ 

…………….  
megbízott 

 

 
41) Felek ezen szerződésben írt jogviszonyukból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen békés 

úton kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik - a hatásköri szabályok 
függvényében – a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  

42) A szerződés ………………………-én kerül megkötésre, aláírásra, az EGYKE (NAV-os 
meghatalmazás) is ezen a napon kerül benyújtásra. 

43)  A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag aláírták. 

Kelt: ………………………………… 
 

 
_________________________________ 

…………….  
megbízó 

 

 
_________________________________ 

…………….  
megbízott 

 
 
 
Alulírott ………………………………………….. (an.: 
………………………………………..) ……………………………………………………. sz. 
alatti lakos, mint megbízott részéről a tényleges könyvelést végző személy, ezen okirat aláírásával 
kijelentem, hogy a Megbízási szerződés teljes tartalmát megismertem és a könyvelési 
munkálatokat legjobb tudásom szerint elvégzem. 
 
Kelt: ……………………………….. 
A könyvelést végző személy aláírása: 
 
 

Magánszemély megbízott, illetve tényleges könyvelést végző magánszemély esetében 
előttünk, mint tanúk előtt:  

1. …………………………………………………… (név) 
…………………………………………………… (lakcím) 
…………………………………………………… (szig.sz.) 
…………………………………………………… (aláírás) 
 

2. …………………………………………………… (név) 
…………………………………………………… (lakcím) 
…………………………………………………… (szig.sz.) 
…………………………………………………… (aláírás) 
 

 


