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I. fejezel Bevezet6 rendelkez6sek:

A Hegykozsdgek Ne zeti Tanecsa (a tovdbbiakban: HNT) Kotelezettsdgvillalasi Szab6lyzatiit az
alibbiak szerint hatirozzuk meg:

I Kiitel€zetts6gvillal6s:

l l. A kdtelezettsdgv6llal6s a kiad6si el6iranyzatok terhdre td.t6n6 fizet6si kdtelezefts6g
vdllallsrir6l szol6, -jelen Szab6lyzat el6irasainak megfelel6en szabelyszeriien megtett
jognyilatkozat, ig6rv6ny, amelyb6l fizetdsi-, vagy m6s gazdasegi kihatdsu pdnztgyi
t€ljesitdsi kdtelezettsdg keletkezik. A kdtelezettsdgvellal6s keretdben a jelen
Szabdlyzatban felhatalmazott szem6lyek munk6t, szolg6ltat.ist, termdket rendelflek meg
kiils6 szemdlyektol, szervezetekt6l, illetve mrs kifizetdsekre v6llalnak k6telezettsdget.

1.2. A kdtelezettsdgvAllalo a megrendeldssel arra is kotelezj magdt, hogy amennyiben a

sz6llito rdszdr6l a teljesitds - a szerz6dds ds/vagy a megrendelds szerinti mennyisdgben
6s min6sdgben megvalosul, annak ellen6rtdke az el6iranyzatok terhdre kifizetdsre kenil
a HNT rdszdrdl.

1.3. Kdtelezettsdgvdllaldsnak min6stil:
a) a foglalkoztatesra irdnyulo jogviszony ldtesit6sdr6l,
b) szerz6dds (megAllapod6s) megkdtds6r6l,
c) dmogatAsrol, vdglegesen Atadott eszkoz, pdnzeszkdz nyujt6s6rol, illetve
d) egydb, pdnzben kifejezhet6 6rtdkii szolgAltatas igdnybev6teldre irdnyul6

szabalyszenien megtett jognyilatkozat, amelyet a HNT a kiadiisi el6irAnyzatainak
terhdre v6llal.

1.4. Kdtelezettsdgvallal6snak min6stil tov6bbd:
a) az eru, vagy szolg6ltatas megrendeldsdr6l elkiild<itt ds visszaigazolt megrendelds,
b) a kdzbeszerzdsekr6l sz6lo 2015. 6vi C)(LIII. t6rvdny (tovibbiakban: Kbt.) szerint a

k6zbeszerzdsi elj6r6sok megindit6sa.

2. Kiaddsi eltiirrinyzatok:

2 I A HNT-nal az 6llamtol ritv6llalt feladatok v6grehajtrls6val kapcsolatban felmenil6
kdltsdgek ellentdtelezdsdre szakegankdnt (elnoksdgi-, titkrirsegi 6s hat6sagi-, valamint
szakmakozi feladatok szerint) el6irenyzott, a tanecs ds 6ltal joviifiagyott - az adott dvi
kdzponti kdltsdgvetdsdr6l szol6 tdrvdnyben biaositott, a FOldmiiveldsi.igyi
Minisztdriummal dvente megkotdsre kenil6 temogatasi szerz6ddsben meghatarozott
dsszegii vissza nem t&itend6 kdltsdgvet6si temogatas.

2.2. A,2.1 pontban lein vissza nem tdritend6 kdltsdgvet6si t6mogat6s el6zii-, yagy azt
megel6z6 dvi dsszeg6b6l fel nem hasznalt - a Fdldmiivel6siigyi Miniszt6riummal kril6n
megkotdtt tamogatesi szerz6d6s sze nt ut6lagosan felhaszn6lhat6 - maradvAny.

2.3. A HNT sajiit bevdtelei terhae - a tanacsulds 6ltal j6v6hagyoft kdltsdgterv szerint -
el6iranyzott gazdasagi esem6nyek forr6s felhaszn6l6sa.



i. A kiitelezetts6g villal6s iltalinos szabdlyai:

3.1. Az ilzleti ev kiad6si el6ir'6nyzatai terhdre tdftdn6 kotelezettsdgv.illalesra. az egyes
el6irdnyzatokat rn6r terhel6, korribbi kdtelezettsdgv6llalisokkal ds mes fizetdsi
kotelezettsdgekkel csokkentett dsszegri szabad kiaddsi eltiir6nyzatok mdfiekdig kertilhet
sor

3 2. A HNT kotelezetts6g vellalAsra felhatalmazotr tiszrsdgvisel6i kizdrolag olyan kiad6si
el6irAnyzat.a v6llalhahak kotelezettsdget. amelynek a bevdteli oldala is megfeleloen
biztositott.

Li A kotelezettsegvallales dfidkdnek nleghaterozAsdhoz szAnlba kell venni az abbol
szdrmazo valamennyj llzetdsi kdtelezettsdget, mdg abban az esetben is. ha valamely
fizetdsj kdtelezettsdg bekovetkez6se bizonytalan, vagy kill6n jdv6beli nyilarkozatt6l
frigg (pdld6ul kozbeszerzdsi eljdr6s).

14 Ha a fizetesi kotelczettseg jovobeni mdfteke nenl hatirozhato meg ponlosan. a
kotulmenyek ds az el6z6 dvek tapasztalatainak gondos merlegeldse alapjen az adott
piaci, gazdas6gi, tdrsadalnli konllmdnyek kdzott az dsszerii gazdelkodis mellett
reelis legmagasabb dsszegii kotelezettsdget kell f'eltetelezni

3 5 Hat6rozatlan id6re vdllalt kdtelezetts6g ertdkdt az rizleti evben ds az azt kove16 even
kereszttil tarlo fi zetesi kotelez€ttsdgk6nt kell tervezni

Ilyen kdtelezettsdgek kiilonosen:
a) munkaszerz6d6sek,
b) ktlls6 szemelyi juttatast irint6 megbizesi szerzrjddsek,
c) cafeteria juttat6sok es azok kdzterhei, ilietve a hatArozarlan idejil lejdrat ndlkuli

kdzrizemi ds

d) v6llalkoz6si szerz6desek.

3.6 Ha a kozbeszerzdsi, jlletve a palyAzati eljdrSs eredmdnytelen lett, a llzetdsi
kdtelezettsdget keletkeret6 nyilarkozat alapjdn kor6bban lekot6tt el6irAnyzatot a
k6telezettsegvhllal6sok meghirirsulasinak szab6lyai szerint fel kelJ oldani

3 7 Az rizleti dv k6lrsdgveris dltal t6mogarott kiadisi el6irAnyzarai terhere oly modon
6s csak abban az esetben villalhat6 kotelezettseg, ha az abbol szdrmaz6 valamennyi
teljesitds, illetve kifizetes a tamogatAsi szerz6ddsben el6in elszAmolasi id6szak utolso
napjAig megt6rterik.

3 8. A HNT saj6t bevetelei terh6re (a hatarozatlan id6re v6llalt kotelezeftsegek
kivdteldvel) a k6telezettsdgvAllal6s itgy t6rt6het, hogy az abb6l szaLrmaz6 valamennyi
kotelezettsdg az dsszerii gazdelkodas kdvetelndnyeinek a figyelembe vdtelevel az
iizleli 6v terhere lehet6leg elszdmolhat6 legyen

3 9 A kotelezettsdgv6llalasra vonatkoz6 rendelkezdseket a kotelezettsdgvallalesok olyan
tartalmi m6dositdsAra is alkalmazni kell, amely a korebban megAllapjtott fizetdsj
kdtelezettsdgek dsszegdt n6veli. vagy az 6vek k6zotti megoszlesat m6dositja.

3.10. lde ertend6 a bdrek ds j6rulekok jogszab6ly v6ltozes k6vetkeztdben bekdvetkez6
rl6vekeddse, amcly kulor koltsdgvetesi ddntds ndlkril is modosithato



3.11. A brutt6 100 ezer Ft-ot el nem er6 (kis osszegii) kdtelezettsegv6llalasok nem
tartoznak a Kotelezettsegvallalasi Szabalyzat hatalya a16. Ezekre a HNT onlll6
kdpviseleti jogosultseggal rendelkez6 tisztsdgvisel6i kdtelezettsdgv6llal6si eljrir6s n61kii1

vrillalhatnak kdtelezetts6get, igazolhatj6k a teljesitdst, illetve utalvanyozhatjek a

p6nzrigyi teljesitdst a kdltsdgvetdsben meghatarozott, illetve az dsszerii gazd6lkod6s

keretei kdzdtt.

3.12. A transzparencia biztositisa drdekdben az esetenk6nt 5 milli6 fo ntot eldr6 ds

meghalad6 adott h6napi kotelezetts6gvallalasokr6l a titkarseg minden honap lo-ig
kdteles tajdkoztatni a testiileti tagokat a kdtelezetts6g v6llaldsok al6bbi adatainak a

feltiintetdsdvel r

a) nyilv6ntartasi szema,

b) a dokumentum megnevezdse,
c) a kdtelezettsdg v6llal6 neve,
d) jogosult (sznllito) megnevez6se,
e) a kdtelezettsdg v lal6s tArgya,

0 osszege,
g) fizetdsi hat6rid6(k).
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II. fejezet Kdtelczettsdg v{llalisra jogosultak 6s a kiitelezetts6g vfllalis r.endje:

A HNT Alapszab6lya szerint harmadik szemelyekkel szemben ds a hat6sAgok el6tt dniillo
kdpviseleti jogosults.iggal rendelkez6 szemelyek:

1.1 az elnok.
1.2. az alelnokok.
ll a ldtitkAr. es

14 a szakmakozi igazgato

dndkhat6rt6l frigg6en az alebbi rend szerint j ogosultak kotelezettsdget vAllalni:

A szem6lyi juttatisok, a munkaad6t terhel6 jrrul6kok 6s szociilis hozzijrirulisi ad16
el6irinyzatok terh6r'e tiirt6n6 kiitelezetts6gv{llaldsra - 6rt6khatdrt'6t fiiggetleniil - a
munk,iltat6i jogkiir gyakorl6i jogosultak.

2.1. A fdtitkar ds a szakmakdzi igazgato foglalkoztatdsa tekintetdben a lanAcsulds 6lral
meghatiirozott dijazds mdrt6keig - iinlill6an az elniik,

22 A titkarseg. tor,6bb6 a szakmak<jzi szervezet munkav6llal6i (a szakma*6zi igazgato
kivdteldvel), a titkdrok. a hegyblr6k fbglalkoztat6sa, tov6bbl a munkavegzdsre irilnyulo
egydb (megbizdsi. alkalmi munkavlllal6i) jogviszonyok tekintetdben az rizleti ev
kdltsdgvetesdben meghatArozoft kolts6g keretek kozott dnrilloan a f6titk6r

Az iizleti 6v ktilts6gvet6s6ben eltire meg nem hatdrozott kijlts6g kereteken tili, tovibbi
nem a titkiirsig 6s a szakmakiizi szervezet tev6kenys6g6hez szervesen kapcsol6d6
mu kav6gz6sre irdnyul'i egy6b (megbizisi) jogviszonyok tekintet6ben:

1.1. 2 milli6 forintot el nenl er6 brutr6 kotelezettseg vallalasig iinill6an az etniik,
3.2. 6 milli6 forintot el nem dr6 b.urt6 kotelezeuseg v6llal6sig az elniik az elniiks6g

€la,zetes j 6v,ihagy{s{val,

3 3 6 millio lbrintot meghalad6 bruttd korelezertsdg v6llal6s esetdn az elniik, az
elniiks6g egyet6rt6s6vel a Tan{csiil6s et6zetes j6vihagy,is,ival.

3

4 Az iizleti 6v kiilts6gvet6s6ben szak{gank6nt €l6re meghat{rozott 6s j6vihagyott
elSirdnyzatokhoz kaprsol6d6 esetenk6nti kiitelezetts6g villaldsok tekintet6beni

4 I Elnoksegi el6irAnyzat

8 n1illi6 forintot el nem dr6 brutt6 kotelezeftsdg vallalAsig iin{ll6an az elnijk,
8 milli6 lbrintot meghalad6 brutt6 kdtelezeftseg v6llal6s esetdn az elniik az
elniiksdg egyet6rt6s6vel.

4.2. Titkrrsrigi 6s hat6sdgi szaklgi el6irrlnyzat

2 millio fointot el nem 616 bruttd korelezeftsdg vallaldsig iin{ll6an a fiititkdr,
2 milli6 forintot megllalad6 brufto korelezettsdg vdllales eserdn - a f6titk{r az ellliik
el62etes j6vihagy{srval,
8 millio lbrintot meghalado brutto k6telezeftseg vAllalas eserdn - a f6titkir az
elniiks6g el6zetes j6vrihagyisival.

1

a)
b)

a)
b)

c)



4.3. Szakmakdzi szak6gi el6irinyzat:

2 millio lbrintot
igazgat6,

cl nern er6 brutt6 kotelezettsig vAllalesig iinill6an a szakmakijzi

2 milli6 lbrintot
a f6titktirr:ll
j6vihagyisival.

meghalad6 brutt6 kdtelezettseg vdllaldsig a szakmakiizi igazgat6

titrt6nd eliizetes egyeztetds mellett, az elniik el6zetes

c) 8 rrilli6 forintot meghalado brutto kotelezetts6g vallalds esetdn - a szakmakiizi
igazgat6 a fdtitkirrAl tiirtdn6 el6zetes egyeztet6s melletl, az elniiks6g el6zetes
j6vihagyis{val.

Az iizleti 6v kiilts6gvet6s6ben el6re 1341 nreghatdrozott szakrigi el6irrlnyzatokhoz
kapcsol6d6 ki,telezetts6g v{llalis tekintet6ben:

5.1 Elndksegieloiranyzatr

a) 2 rnilli6 forintot el nem er6 brutto kolelezettsdg vellalisig iiDill6ln az elnitk.
b) 5 nillio lbrintot el nem er6 bmtt6 kotelezettseg villalAsig az etniik az elniiks6g

eldzetes j6vdhagyds{val a Tan,icsiil6s ut6lagos tij6koztrt{sa mellett.
c) 5 rnillio fointot meghalad6 brutto kotelezettsig vdllalds esetdn az elniik az

clni,ks6g egyet6rt6s6vel a Taricsiil6s elitzetes j6v{hagy,is{val.

5.2 Titkarsdgi ds hat6s6gi szak6gi el6irdnyzat:

a) I nlilli6 forintot el nem dr6 brutto kotelezettsdg vallaldsig iinill6an a fiititkdr.
b) 5 milli6 forintot el nem 616 brutt6 kotelezettsdg vellalesig a f6titk{r az elniiks6g

el6zetes j6v{hagyisival a Tanicsiil6s ut6lagos t{j6koztat,isa mellett.
c) 5 nrilli6 forintot meghalad6 brutt6 kotelczetts6g v6,llal6s eseten a f6titkir az

elni,ks6g egyet6rt6s6vel a'Ihnicsiil6s eltizetes j6vdhagyis6val.

5 3 Szakmakozi szak6gi eloir6nyzat

a) I milli6 forintot el nem er6 brltt6 kdtelezettseg vdllalasig iin{ll6an a szakmakiizi
igazga16,

b) 5 ,nillio forintot el nen1 ero brxtt6 kotelezettseg viillalAsig a szakmakiizi igazgat6
a ftititkd,rral ttirtdnti el6zetes egyeztet6s mellett, az ehriiks6g eliizetes
j6v{hagy,is,ival, a Tirnrtsiil6s ut6lagos tij6koztat,isa mellett.

c) 5 millio lbrintot meghalado brutt6 kotclezettsdg v6llalds eset6n a szakmakiizi
i1,rzg 16 ^ ftititkirral tiirt6nii eltizetes esr'eztet6s mellett, az elDiiks6g

egyet6rt6s6vel A Tanicsiil6s elaizetes j6v{hagy{sival.

Az iizleti 6v kiilts6gvet6s6ben el6re meghat{rozott 6s j6v{h:rgyott Kbt. 15. S (t)
bekezdds b,) pontja szerinti nenzeti kiizbeszerz6si 6rt6khatirt meghalad6, valami t 

^Kbt. szerinti a kiizbeszerz6si eljrrishoz kapcsol6d6 kiitelezetts6g vdllalis tekirtet6ben:

61. A nemzeti kozbcszerzesi 6 dkhatart meg ne halad6 nett6 kotelezettseg vdllalAs

esetdn r f6titk{r az ehdks6g el62etes j6vihagy{srival.
6-2 A nemzeti kozbeszerz6si 6rt6khatirt neghalad6 nett6 k6telczettsdg v6llal6s esetdn

a ft titkir az elniiks6g egyet6rt6s6vel a Tan{csiil6s el6zetes i6vihagyis{val.

a)

b)
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7 A kdtelezettsegvallaldsla jogosulr risztsdgvisel6k aldiras mintail az I melldklet szerinti
Kdtelezetts€gvallal6i aliirds-minta nyomtatv6ny tatlalmazza, amelyet a titkirseg penzrigyi
reszle5eneL a helyisegeben kell kilLiggeszreri.

8. A ktizbeszerz6s folyamata 6s az abban r6sztvey6 szem6lyek, illetve testiiletek

Kiidrtszertsi cscnran)

Derpeli koTlEsz-erzesi anaLxth, ahtl El6kesdi Ui4ttsie F.l6kiszn6 Bjzousrie Ltrjksag
nenveti kijTtEs/efl asi aneklulrr Llcu El6kdszird Bzo(sae Etrokscp F.hrok I Ta csiiEst

Kntelczerts6g villalis
ne retr ti,Thcs/lzcsi cnilJDtdr . hu |.ililkir
nenretilazheszerztsiarttHtaLirlelet |olirMr

flbiiiilns

nenzcti kijzbcszeztsi dnitlEi,r ahtl Birib Bnonsdg Uirdlo Btntrsig Dblris szerirr
ncnzcli kijaEsze,Tdsi €rrithlrrr fe[n Biri,lo Bronsrg Birilo Brotlsi,g Ddords sTerix

Diint6s as szc116da! k0t6s

elzeli Lizbcszcrzisi in€kluti. ah( Etrr.t , Lhrdksdg
nenzcli ko7-be szerzdsl €rtakhatir lilcLl Elr.ks€g es t-hiit - Etk'k a'tanijcsiitasl

A kozbeszerzesek edithatosag6nak biztositAsa drdekdben Kdzbeszerzdsi El6kdszit6 BizottsAg kenil
felk6r6sre.

8.1. A Kiizbeszerz6si El6k6szit6 Bizottsig tagiai:

a) A F6tjtkar
b) Az EIn6ksdg pdnzrigyek6fi felel6s velasztott tisztsdgviseldje
c) Az Ellen6rz6 Bizottsag tagia, aki nem lehet az EB elndke
d) Az adott projektre szakmai hozz66rtds alapjdn kiv6lasztott szenlely, aki a TitkArsag

alkalmazottja ds akit a F6titklrjelol
e) A HNT k6nyvel6je
0 A HNT jogAsza

8 2. A Bir{16 Bizottsrig tagiai (akik nem voltak az el6keszit6 bizottsagban):

a) Szakmaj kompetencia alapjAnjeidlt szenely
b) Az Ellen6rz6 Bizottsdg Elnoke
c) Az EIn6ksig szakmakdzi ugyekdrt felel6s v6lasztott tiszts6gviseloje
d) Jogi vegzettsdggel rendelkez6 szemdly
e) Pdnziigyi vdgzetts6ggel rendelkezci szem6ly

9. A kiitelezetts6gv{llal6 helyettesit6se:

9 1 Az elook, jlletve a f6titkAr tart6s t6voll6te-, vagy akadrilyoztat6sa esetdn a
hataskoriikbe tartoz6 kdtelezettsdgvrlllal6srol a lent rdgzitett leltdteiek mellett a
penzligyekert felel5s alelnok gondoskodik

92 A szakmak6Ti igazgat6 tart6s tivollete-, vagy akadelyoztatAsa esetdn a hatiskdrdbe
tartozo kotelezetts6gvAllal6sr6l a fent r6gzitett f'eltdtelek mellett a fotitk6r gondoskodik

Fclcl6i Di,ntas Trjekoztat6si kiiteleze(sEg

Kiizbe s ze rza s i kiinis



III. fejezetA kiitelezetts6gvillalis dokumentumai' tartalmi kell6kei:

l. A ktitelezetts6gvillal6s bizonylatai

1.1. A kdtelezettsegv6llal6s dokumentuminak kell tekinteni minden olyan bizonylatot,
ami fizet€si kotelezetts6get testesit meg.

1.2. A kdtelezettsegvSllal6s dokumentumai ktiltintlsen az al6bbiak:
a) munka szerz6des,
b) szerz6des, meg6llapod6s,
c) kis dsszegri kotelezetts6gv5llalirs (100-1.000 ezer forint kdzdtti) dokumentuma az

5. mell6kletben szerepl6 bels6 ,,Megrendeles" bizonylat, vagy az azzal azonos

ranalmu eleklronikus levelez6s
d) krilfdldi kiknldet6s engedelyezett kiktildetesi rendelvenye,
e) a k6zbeszerzesi eljarast megindito hirdetm6ny, rdszv6teli, aj6nlatt6teli felhiv6s, a

p6lyazati kiir5s.

1.3. Az eszk6z- es szolg6ltaths beszerz6sek kotelezettsdgv6llalesi dokumentumainak
tartalmi kellekei:

A szerz6deseknek minden esetben tartalmazniuk kell a felhaszn6l6s jogcim6t, tovebb6

azokat az alisbi adatokat, amelyek a kdtelezetts6g tartalmiit 6s a teljesitds felteteleit

egyertelmiien meghat6rozz6k:

a) a HNT-vel szerzdd6 partner pontos megnevezdsdt, cimdt, c6gbir6s6gi bejegyzesi
sz6m6t (t6rsadalmi szervezetek eseteben nyilv6ntartesba v6teli sz6mot),
adoazonosit6iat, folyov6mla-kezeki p6nzint6zet6nek megnevezes6t,

banksz6mlasz5m5t;
b) a kdtelezettsegvallales targy6t, a teljesites hateridejet, m6djat, felt6teleit;
c) a szakmai, mtszaki teljesites mennyis6gi es min6s6gi jellemz6inek

meghat6roz6s5t, hat6ridej6t,
d) a szerz6dds szerinti szolg6ltatas

. ellen6rtek6nek ado n6lkrili <isszeg6t,

. az ehhez kapcsol6d6 AFA mert6ket ok-ban kifejezve (amennyiben azt AFA
terheli),

. az atharitott ad6t es

. a brutto 6sszeg6t sz6mmal es betiivel; vagy
e) term6k beszerz6s eset6n

c a szimlilr,bs alapj6ul szolg6l6 egysegir ado n6lkiili 6rt6k6t,
. az ehhez kapcsolod6 AFA m6rteket %-ban kifejezve (amenoyiben azt AFA

terheli),
. a sz6llitard6 termek db szdrn6t,
. az 6tharitott ad6t 6s

. a brutt6 egysdgerat szammd 6s betiivel;

0 a penzngyi teljesit6s devizanemet, m6djat es felt6teleit,
g) a kifizetes hat6ridejet, tobb rdszletben tdrten6 teljesitds eseten a reszteljesitesek

meghateroz6senak a m6djrit, hataridej6t, a reszfi zet6sek hataridejet;

7



h) a szerz6d6st biztosito mell6kkotelezettsdget (pl kotber)
i) a teljesites igazolhsdra .logosult szem6ly(ek) nevet, a teljesites ellen6rzesdnek

modjdt, hat6ridejdt;

1) a szerz6dci felek rdszdr<il a kapcsolattaft6 szenrdlyek megnevezdsdt,
k) a szerz6d6 felek kdpviselet6ben eljdrni ds al6irni jogosult szemdly(ek) nevdt; a

szerzcid6 felek c6gszerfr aldirds6t,
l) a szerz6d6s megkdt6sdnek, a megrendel6snek a pontos id6pontlat (e\ ho, nap),
m)a mag6nszem6llyel kot<jtt szerziidesnek az azonosito adatokon tLil tafialmaznia

kell a magdnszemely ad6azonosit6 szamdt, egy6ni vAllalkozo eseten az egyenr
vdllalkoz6s nyilv6ntarl6si szfinit, a nragdnszerndly ad6nyilatkozatet a vdrhat6
tdteles kdltsegelszemol6s h6nyadira

n) Az dllami timogatis terh6re beszerz6sre keriil6 szolgiltatisokr6l k6szitett
szerziid6sben rtigzite d6: a vdllalkozo tudonrdsLrl veszi, hogy a szerz6d6s
szerinti szolgAltat6si tev6kenyseg a Megrendelcinek a Foldmfivelesugyi
Miniszteriummal ldtrej6tt tdmogatisi szerz6dds kereteben kerui elszAntol6sra, a
szolgdltatds a tirmogat6si szerzcjddsben tAmogatott tevekenyseg megval6sit6sanak
r6sz6t kepezi A v6llalkozo tudomasul veszi tovabba, hogy a szerz6desben lallalt
tev6kenys6genek teljesrilese tekintetdben a Fdldmriveldsiigyi Miniszter rum, vagl
megbizottja, valaminl az Allami Szdmvev<jszdk, a Korminyzati EIlen6rz6si
Hivatal, illetve jogszabdlyban meghat6rozott egyeb szervek ellen6rz6st
vegezhetnek A v6llalkoz6 koteles az ellen6rz6s ttir6sere es tamogatdsara.

1.4 A szerz6ddst az abban foglalt felt6telek szerint kell teljesiteni Amennyiben a
szerz6d6s az abban r6gzitett feltetelek mellett nem teljesitheto, akkor a feleknek a
szerz6d6st m6dositaniuk kell feltevc, hogy azt a jogszabdlyok lehetove teszik ds a
J'elek r6szerrll 6rdekmilas nem dll 1'enn Amennyiben a felek a nlegv6ltozott lelt6lelek
melletl nem kivantak folytatni, vagy az mdr nem teljesithet6, akkor a szerz6d6st a
hat6ly os j ogszab6lyok ds a szerz6des Altal megeugedett m6don meg kell szuntetniuk.

i.5. Az 6llamhaztart6sr6l szolo torvdny v6grehaltasar6l sz6l6 368/2011. (Xll. 31.)
Korm. rendelet 50 { (la) bekezd6s6nek megfelel6en Kcjzponti kdltsdgvet6si kiad6si
eliiiranyzatok terh6re jogi szem6llyel, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez<j
szenezettel kdtdtt visszterhes szerzcides eset6n az (l 3) bekezdes szerinti okiratnak
az ott meghathrozottakon til melldkletk6nt - tartalmaznra kell a szervezet
kepvisekilenek (6. szami melleklet szerinti) nyilatkozatet arra vonatkoz6an, hogy
dtldthat6 szervezetnek mincjsul. A szervezet kepvisel6je a nyilatkozatban foglaltak
v,1ltoz,lsa eseten arrol halad6ktalanul koteles a kotelezettsegvallal6t t6Jdkoztatni. A
valotlan tartalmi nyilatkozat alapj6n k6t6tt visszterhes szerz6d6st a
kdtelezetts6gvallal6 felmondja vagy ha a szerz6ddsteljesites6re m6g nem kerult sor

a szerz6d6st6l elall

L6 A brutt6 100 ezer Ft-ot el nem 616 (kis dsszegri) k6telezetts6gv6llal6sok el6zetes
ir6sba foglal6sa nem sztikseges.

1.7. A Kbt hatSlya aiA nem tartoz6, de az egyedi brutt6 L000.000 Pt-ot meghalad6
dru vagy szolg6ltatds beszerzdse esct6n legal6bb 3 db dralaalat bek6rdse szrikseges a
kdtelezetts69 v6llal6st megel<!z6en



IV. feiezet A kiitelezetts6g villalis folyamata:

A kezdemenyez6 velasztott tiszts6gvisel6nek, illetve munkav6llalonak elektronikus
levelben vagy m6s egyeb m6don kell megkeresnie az 6ltala javasolt p6nztigyi forrirs

felhaszn6l6s vonatkoz6s6ban a HNT titkarsaget a fedezet rendelkezesre 6l16saval

kapcsolatosan, megeldlve a felhaszn5lni kiv6nt szolgaltat6s, pro.jekt celjirt, a

kotelezettsegvellalas c6lszer0s6g6nek sziiks6ges m&tekti indokl6sSval, a szerz6d6s

formejet, a teljesit6s modjrit 6s v5rhato id6pontj6t, a teljesitesben r6sztvev6 partnereket, a

megjelcilt c6lra felhasznAlni kiv6nt nett6 6s brutt6 osszeget.

A fedezet elvi rendelkezdsere 5ll5s6t a titk5rs6g eleklronilus irton igazolja vissza a

kezdem6nyez6nek a 2. mell6klet szerinti elektronikus lev6l ki5llit6s6val.

Ha a forr6s rendelkez6sre 5ll, a kezdemenyezo elkesziti a kotelezetts6gv6llalas

dokumentumAnak tervezetet, amelyet szerz6d6s, megirllapod6s eset6n a titkhrsiig

vdlem6nyezesre megkiild a HNT megbizott jogi k6pvisel6jenek es ktinyveldjenek, akik
jelen szab6lyzat III. fejezet 1.3. pontjeban foglaltaknak, tovebb,r a jogi-, az ado-, 6s

gazd6lkod6si szab6lyoknak val6 megfelel6seg alapj6n teszik meg 6szreveteleiket.

4. Amennyiben a k<tzbeszerzdsekr6l s2616 2015. dvi C)CIII. tdrvdny szerinti kdnilmdnyek 6s

feltdtelek fennrillnak, k<izbeszerzesi elj6r6s lefolytatasAra kdteles.

Amennyiben a k<izbeszerzds az 6llami t6mogates terhdre tortdnik, a ktizbeszerzdsi elj6r6s

lefolytatAsarol legkds6bb az ajAnlattdteli felhiv6s megielendsdvel egy idoben a TAmogato

6rtesitdse saiksdges. A Kedvezmdnyezett kdteles a lefolytatott kdzbeszerz6si eljerAs teljes 6s

eredeti dokumentAcioj6t az ellen6rzdsre j ogosult szervezetek felhivesira bemutatni ds

rendelkez6sre bocs6tani.

5. A 4. pontban meghathrozott kcjzbeszerz6si eljeres teljesit6se 6rdek6ben amennyiben a

beszerz6s tervezett tisszege meghaladja a nemzeti krlzbeszerzdsi drtdkhatart - a

kozbeszerz6si kdtelezetts6g elbir6l6sa erdekeben, ki kell kemi kdzbeszerz6si tan6csad6

v61em6ny6t.

6. A kezdem6nyez6 IV fejezet 3. pontj6ban meghat6rozott tan6csad6k 6szrevetelei alapj5n

|tdolgozza a szerz6des-, meg6llapod6s tervezet6t, maid ismet megkiildi a HNT
titk6rs6g6nak. Szi.iks6ges esetben a titk6rs6g ismet indithatja a lV. fejezet 3. pontjaban

leirt folyamatot, addig amig a tan6csad6k a teljes egyetdrt6siikr6l elektronikus levelez6s

iitj6n nem nyilatkoznak.

A kdtelezetts6g vellal6k belet6suk szerint megbiz6st adhatnak a HNT jogi kepviselcijenek a lll.
feiezet 1.3. ponti6ban meghat6rozott dokumentum megszerkeszt6s6re.

1.

3.
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V. fejezet A kiitelezetts6gvillalis nyilvi tartisba v6tele 6s a nyilvi tart,isba v6tel16l
kiaddsra keriil6 ellen.iegvz6s:

A kdtelezettsdg nyilventaftasba vdtele - az erre a c6lra fel6llitott Kotelezettsdgvallalesi
nyilvantart,sba tod6nci belegyzdsevel t6rt6nik. A k6telezetts6gvrillalasi nyilvantal1As
a lelen Kotelezettsegvallalasi Szabalyzat eloirAsai szerint eikdszitett informatikai
program, amelynek segjtsdgdvel a kotelezettsegvAllaldsi folyamatban resztvev6
(kotelezettsegvallalo, fblvev6, teljesitest igazol6, utalv6nyoz6) szemelyek
jogosultsdguknak megfelel6en hatj6k vdgre az egyes rdszl'eladatokat. A feladatok
vegrehajtds6nak m6dj6t a kotelezettseg v6llalist thmogat6 program felhaszn6loi
kezikdnyve tartalmazza

A kiitelezetts6g el62etes nyilv:lintartisba v6telei

2 I A kdtelezettsdg el6zetes nyilvantartasba v6tel6re a fdtitkar, vagy az dltala
megbizott mas (Felvev6) szemdly .Jogosult ertekhatdrtol fnggetlenril Az el6zetes
nyilv6ntartdsba v6telr6l a Felvev6 altal s eldjegyzes kerril elektronikus level
form61aban kidllitdsra ajelen szab6lyzat 3. rnelldklet6ben meghatArozott tartalommal

A Felvev6nek az el6legyzest megel6z6en meg kell gy6z6dnie arr6l, hogy

3 1. aj6vAhagyott koltsegvet6s

a) fel nem haszn6lt, illetve le nen] kotott, a kotelezettsdgvallalas targyaval
osszefiiggti kiadrisi el6ir6nyzata, illet!e

b) a HNT bevetele biztositja-e a fedezetet,

c) a terr'ezett kifizetesi id6pontokban a fedezet rendelkez6sre 511-e (az Allami
tamogatdsbol megval6sul6 programok eset6ben az al6irt timogatesi
szerzodesben, t6mogat6i okiratban rdgzitett tAmogat6si osszeg rendelkezdsre d1l6
fedezehlek min6siil),

d) a k6telezettsegvdllalAs nem sdrtr-e a gazddlkod6sra vonatkozo szab6lyokat.

3.2. A kotelezettseg 6rt6k6nek meghatarozAsdhoz sz6mba kell venni a v6llalni
tervezett kdtelezettsegb6l adodo valamennyi fizet6si k<itelezettsdget, meg abban az
esetben is, ha valantely fizetesi kotelezettsdg bekovetkez6se bizonytalan

4. A kiitelezetts69 vrillalis nyilvdntartdsba v6tele

A HNT kepviselet6re logosult szem6ly (elncik, penzrigyek6rt felel6s alelnOk, fdtitkdl
szakmakcjzi igazgato) a kotelezetts6gv6llalasr rend szerint elektronikus iton r6gziti
az informatikai rendszerben a kdtelezettseg vallal6st a dokumentunr6nak al6iresakor,
vagy azt kovet6en. A kdtelezetts6gv6llal5ssal egyidelrileg elektronikus lev6lben a jelen
szab\lyzat 4 melleklet6ben meghaterozott tartalommal ertesiti a folyanratban
rdsztvev6ket, a k6telezetts6g v611alds nregtdrt6nter6l

Az e.intett f'elek aleiresat k{ivet6en, a k6telezetts6gv6llalo a kotelezettsegvallalas
dokumentuminak egy eredeti pelddny6t itadja, vagy megkuldi a HNT titk6rs6g6nak
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annak rktatasba v6tele celjAbol. A dokumentum egy eredeti p6ldenyat a titkersag koteles

a7 iklatasr rendnek megfelel6en rneg6rizni Az eredeti dokumentumot szkcnnelni is
koteles az elektronikus szerzod6stArban 6s a kotclezetts6gvhllalesr nyrlvdntatldsban val6
nyilvAntartasba v6tel, tovabbe menl6s celiabol
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3.

2.

1.

VI. A teljesit6s igazolisa:

A teljesitds igazoldsa a kiad6s pdnziigyi teljesitdset megel6z6en irdsban, vagy a w6mla
befogadris6t megel6z6en annak feliilbdlyegz6sevel 6s a teljesit6st igazol6 al6iras6val
tdrtdnik. A teljesites igazol5sa sor6n okmrinyok alapjan ellen6rizni, szakmailag igazolni
kell a kiadasok teljesit6s6nek jogoss6gat, 6sszegszeriiseget.

A teljesit€s igazolaseval megbizott szemdlynek an6l kell meggyriz6dnie, hogy

2.1. a szbllitott i]tru. termdk, eszkdz, stb. a megrendeles szerint hi6nytalanul, megfelel6
minosegben meg€rkezett-e,

2.2. a mutka elv{gz6se el6irds-szeriien megtdrt6nt-e,
2.3. a szolgeltati$t nyijto a vAllalt kdtelezettsdget a megfelel6 min6s6gben teljesitette-

e.

A teljesit6s tgazol,sa szolgitltat6s ds term6kbeszerzds esetdn a szamla befogad6s6t
megel6z<ien

3.1. a 7. szrimir melleklet szerinti ir6sbeli teljesit6si igazolis kiiillitrisrival 6s annak a
szalito r6sz6re tort6n6 megkrild6sevel, vagy

3.2. a szemla

,,4 szamlan szercplri termik/szolgahatat ah,itelit, tovabbd megre deles, illene szerz1dis
sze rhl i le ljesitdsit i gdzolom.

Budapest,

'I 
b I je s i t dsl i gazo l(i "

szcivegri b6lyegz6vel t6fl6no felnlb6lyegzds6vel 6s a bdlyegz6 lenyomat teljesit6st
igazolo Altal -,,Teljesit6st igazol6" rovataba tort6n6 saJAt kezii alairAs6val,

3.3 mindket fenti esetben egyidejileg a tellesites t6ny6nek a kotelezettsegv6llal6si
nyilvdntartasban eszkdzolt elektronikus ulon tdrten6 rogzitesdvel t6rt6nik.

Teljesltes igazoiasdra, ha a teljesit6s igazol6s volumene megkovetelj, kiils6 szake(6t is
igdnybe lehet venni

Teljesites igazoldsra a HNT elncike 6ltal i16sban meghataimazott szemdlyek logosultak
A meghatalmaz6st a 8. mell6klet szerintj teljesitds igazol6i meghatalmaz6s 6s aldir6s-
rrinta kit6lt6s6vel kell elk6sziteni 6s a titkArs6g pdnzLigyi r6szleg6nek a helyis6gdben
kifLiggeszteni.

A teljesit6st igazol6 szemdly nem lehet azonos a kotelezettsdg vdllalo szemdllyel.

4.

5

6
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\4I. Utalv6nyoz6s

t. Utalvanyozasra a HNIonallo kdpviseleti jogosultseggal rendelkez6 kepvis€l6i:

1.1. az elndk,
1.2. a p€nziigyekdrt felel6s alelnok,
1.3. a fotitkar, ds

1.4. a szakrnakozi igazgat6

jogosultak az 6rtekhatertol fiiggetleniil.

2. Az utalv6nyoz6s kiterjed a HNT-nel tdrt6n6 minden kifizetdsre.

3. Az utalv6nyoz6s a brutt6 100 ezer Ft-ot el nem 616 (kis osszegii), illewe a

kittelezettsdgvallalas dapj6n beszerzett 6ruhoz, term6khez, eszki)zhdz, .vagy

szolg6ltat6shoz kapcsol6d6 fizet6si kdtelezetts6g (kiada, teljesitdsenek 6s az

elv6mol6s6nak az elrendel6se, ideertve a HNT bankszaml6i terh6re inditott papir alapri,

vagy elektronikus kifizetesek engedelyezdset is.

4. Utalviny ozas az utalv6nyoz6nak

4.1. az 6rv6nyesitend6 szAmviteli bizony lat ,,utalv6nyoz6" rovatAba tdrten6, vagy

4.2. az vtalvan. ozand6 bizonylat (pl. sz6mla)

,,A s mla ellenirtdkdnek a ....,,.................. srum kbtelezelbAgvallalcts
is teljesibsi ig.tzolas dldpian ld in<; kilzetisil ...... asszegben

engedilyezem.

Budapesl,

ulqbdnYoz6"

szrivegt b6lyegz6vel tdrten6 feltilb6lyegzdsevel es a belyegz6 lenyomat -,,utalv6nyoz6"
rovatAba tdrten6 sajet kezii al6ir6sAval adott enged6ly.

A fehilb6lyegzese(ke)n az utalv6nyoz6s alkalmSval kezir6ssal fel kell tiintetni.

. az utalvenyoz6 keltez6ssel elletott alSirasat,

. a kdtelezetts6gv6llalas nyilvantartAsi szarnAt, tovebb6
o a teljesitdsi igazol6snak megfelel6en kifizet6sre engeddlyezett osszeget.

4.3. K6szp6nzes kiad6si p6nzt6,rbizonylat utalv6nyozAsa eseten a sz6ml6n, illetve
kiad6si penzt6rbizonylat kiiillit6sa eset6n (pl. elszSmolSsra kiadott 6sszeg) a

bizonylaton fel kell tijntetni:

r az <isszeg felvev6jdnek, vagy a kedvezm6nyezettnek a megnevez6set, cimet,
o afizet6s id6pontj6t, m6djat, iisszeg6t, devizanemdt,
. azutalvinyozo al6iritsitt,
. akdtelezettsegvallal6snyilv6ntart6si sz6mat,

13



amennyiben a kifizet6s a jelen szabalyzat hat6lya ali esik, akkor a
kdtelezetts6gvAllal6s nyilvantartiisi sz6m6t,

a kiadott osszeg felvev6jdnek az aleirasat.

4 4 A HNT bankszdmldi terhere inditott papir alapri, vagy elektronikus kifizetesek
engeddlyezdsekor az utalvanyoz6nak az utaland6 6sszeg helyessig6r6l tort6nt
meggy626dds6t kdvetoen

. a papir alapu atutalasi megbiz6snak - az utalvdnyoz6 6ltal a sz6mlavezet6
bankn5l adott sa.jiit kezii aldirds-mintajdnak megfelel6, illetve

o banki termindi alkalmazasaval adott Atutalasi megbizas eset6n az utalvinyoz6
elektronikus al6irds6val tort6nik

14



\1II. Feleliiss6giszabdlyok

A Hegykozs6gek Nemzeti Tanacsa folyamatos miikoddsdnek biztositdsa ds a

kotelezetts6gvallalasi nyilvAntart6s naprak6sz vezet6se drdek6ben minden e szabAlyzatban

meghaterozott v,rlasztott tisztsdgvisel6 6s nrunkavallalo koteles t'eladatait az elv6rhat6

gondosseg kovetelmenyeinek frgyelernbe veteldvel elvdgezni. Szab6lytalan eliariis esetdn

(szdnddkos, vagy gondatlans6gb6l ered6 kiuokozds) szankci6 alkalmaz/rsa (fegvelmi-,

szabirlysdt6si-, k6rteril6si eljer6s lefolytatesa, illetve bilntetologi fele16ss6gre vonAs

kezdem6nyezdse) indokolt
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I szrimri mell6kiet - A Kdtelezettsegvdllaldsi Szab6lyzat II fejezet 7 bekezd6se szerinti
k6telezettsegvel laloi alai ras-mintdr6l

Kiitelezetts6gvr{llal6i al{f rf s-minta

Ndv:
Beoszt6s:
Szervezeti egysdg :

Al6irAs:

A[6ir6s hat6lyoss6gdnak kezdeti d6tuma:
Al6iris hatrilyossrig6nak megsz[indsi d6hma:

N6v:
Beosztes:
Szervezeti egysdg:

Al6ir6s:

Al6ir6s hat6lyossrig6nak kezdeti d6tuma:
Altirds hat6lyoss6grinak megsziindsi drituma:

Ndv:
Beoszt6s:
Szervezeti egys6g:

Auires:

Atriir6s hat6lyoss6grinak kezdeti d6tuma:
Al6iris hat6lyoss6g6aak megsziin6si d6tuma:

N6v:
Beoszt6s:
Szervezeti egysdg:

Al6ir6s:

Al6ir6s hat6lyossrig6nak kezdeti d6tuma;
Aliinis hatrilyoss6g6nak megsziindsi d6tuma:
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2. sz6mu mell6klet A Kdtelezettsegv6llalasi Szabirlyzat IV fejezet 2' bekezdese szerinti

elektronikus 6rtesit6 lev6l fedezet elvi rendelkezesre 6116sirol

Tistelt Cimzettekl

Ertesitem Ondket, hogy a kezdem€nyez6 altal megieldlt
celra

id6pontig felhaszn6lni kivdttt
Fl osszegri elozetes kollseg fedezete a mai naponnett6: Ft, brutto

a tervezett kifizetesi id6pontra elvileg rendelkezdsre.

Az el6zetes projekt leir6s alapjan tAj6koztatom, hogy a 2015. dvi CXLIII. tdrv6ny szerinti

kdri.ilm6nyek es feltetelek fenn6llnak/nem allnak fent, ez6rt a megval6sitSshoz k<jzbeszerzesi

Jej6r6s lefolytatrisara kdtelezett/nem k6telezett a kdztestriletr.ink. Ha a beszerzes tervezett

oiszege meghaladja a nemzeti kozbeszetzdi drtdkhatan - a kbzbeszerzesi kdtelezettseg

elbir6l6sa 6rdek6ben, ki kell kemi kcjzbeszerz6si tan6csad6 v6lemeny6t.

Tajekoztatom Onoket, hogy a fentiek a kezdem6nyez6 altal megadott el6zetes projekt

iniorm6ciok alap.j6n kiadott elvi tAjekoztares, ami a kotelezetts6gvallalasi nyilv6ntart6sban nem

keriilt el6jegyzesre.

Budapest, 2018.

Felvev6
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3. sz6mu melleklet - A Kdtelezetts6gvellal6si Szabtilyzat V fejezet Z.l . bekezd6se szerinti
El6jegyzes (elektronikus level) kdtelezettsegv6llal6s el6zetes bejegyzdsdr6l

Tisztelt Cimzettek!

Ertesitem Onoket, hogy az allbbi kdtelezettseg vallal6s el<izaesen bejegyz6sre keriilt a
kotelezettsegval lal6si nyilva-ntart6sban:

A kdtelezetts6gvallal6s azonosito sz6ma:
Projektc6li
Felhasznalas id6szaka:
A kdltseg(ek) kifi zetesenek id6pontja(i):

tervezett kifizet6si id6pont(ok)ban a fedezet rendelkez6sre 5ll.

Prqekt kolts6ge:
nett6:
brutt6:

Fon6s megjekil6se:

a) a Jovehagyon kdltsegvel6s
b) fel nem hasznalt, illetve le nem kdt6tt, a kotelezettsdgvallal6s t6rgy6val

iisszefiigg6 kiadesi el6iranyzata, illetve
c) a HNT bev6tele biztositja-e a fedezetet,

Szakir6ny megjeldlese:
Kritelezetts6g v6llal6 :

Ezen el<ijegyz6s kiad6sanak id6pontjriban a kdtelezetts6g v6llal6s m6g nem tdrt6nt meg, de a
fent megjeldlt 6sszeg a kotelezettsegv6llal6si nyilv6ntart6sban el<!jegyz6sre keriilt.

Budapest, 2018.

Felvev6
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4. sz6mri mell6klet - A Kdtelezettsdgv6llal6si Szabrilyzat V. fejezet 4 bekezdese szerinti

Ertesites (elektronikus level) a kdtelezettsegv6llal6ssal egyidejiileg a kdtelezettseg

vallalas megtort6nt6r6l.

Tisztelt Cimzettek!

Ertesitem Onoket, hogy az al6bbi kdtelezettseg v6llal6s veglegesit6sre kenilt a

kijtelezetts6gval lal esi ny ilvantart6sban I

A kdtelezettsegvallal5s azonosit6 sz6ma:

Projektcelr
Felhaszn616s id<iszaka:

A k<lltseg(ek) kifi zet6s6nek id6pontja(i):

Projekt kiilts6ge:
netto:
brutto:

Fon6s megjelol6se:

d) a j6v6hagyott kdltsdgvetes
e) fel nem hasznAlt, illetve le nem kdtdtt, a kdtelezetts6gvallal6s t6rgy5val

<isszefiigg6 kiad6si el6ir6ryzat4 illetve
f) a HNT bevetele biztositja-e a fedezetet,

Szakir6ny meglel6lese:
Kdtelezettseg v6llalo I

Ezen frtesit6s kiadis6nak id6pontj6ban a kdtelezettsdg villales megtdrtdnt, az ennek tdny6t igazol6

a Kdtelezetts6gv6llal6si Szab6lyzat lll. fejezet 1.2. bekezd6se szerinti al6irt dokumentum a

nyilvrintartasban rogzit6sre keriilt.

Budapest, 2018

Kotelezetts6g \allalo
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3. sz6m[ melldklet A Kdtelezettsdgv6llal6si Szab6lyzat V fejezet 2.1. bekezddse szerinti
El6jegyzes (elekhonikus levdl) kdtelezettsdgv6llalis el6zetes beiegyzdsdr6l

Tisztelt Cimzettek!

Efiesitem ondket, hogy az allbbi kdtelezettsdg v6llal6s el6zetesen bejegyzdsre keriilt a
kOtelezettsdgv6llal6si nyilvdntart6sban:

A kiitelezettsdgv6llal6s azonosit6 szdma:
Proj ektcdl:
Felhaszn6l6s id6szaka:
A kdltsdg(ek) kifizetdsdnek id6pontja(i):

tervez€tt kifizetdsi id6pont(ok)ban a fedezet rendelkezdsre 6ll.

Proiekt kdltsdge:
nett6:
brutt6:

Forrris megieldldse:

a) a j6v6hagyott kiiltsdgvctds
b) fel nem haszn6lt, illetve le nem kdtdtt, a ktitelezettsdgvdllal6s trirgy6val

iisszeffiggo kiaddsi el6ir6nyzata, illetve
c) a HNT bevdtele biztosirja-e a fedezetet,

Szakir6ny megjeldldse:
Kijtelezettsdg v6llal6:

Ezen el6jegyzds kiadrisrinak idopontjdban a ktitelezettsdg v6llal6s mdg nem ttirrdnt meg, de a
fent megjeldlt iisszeg a kdtelezettsdgv6llal6si nyilv6ntart6sban eldjegyz6sre keriilt.

Budapest,20l8.

Felvevd
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4. szrimt melldklet - A Kdtelezettsegv6llalSsi Szabdlyzat Y. fe:ezet 4, bekezddse szerinti
Ertesitds (elektronikus levdl) a kdtelezettsdgv6llalAssal egyidejiileg a kijtelezettsdg
vAllal6s megtdrtdntdr6l.

Tisztelt Cimzettek!

Ertesitem Ondket, hogy az a16bbi kdtelezettsdg v6llalis v6glegesitdsre keriilt a

kcitelezettsdgvdllaldsi nyilvdntandsban:

A kdtelezettsdgv6llalils azonosit6 sziima:
Projcktcdl:
Felhaszn6lSs id6szaka:
A kdltsdg(ek) kifi zetdsdnek id<ipontja(i):

Projekt kitltsege:
nett6:
brutt6:

Forlas megjel6ldse:

d) a jovahagyotr k6ksigvelds
e) fel nem haszn6lt, illetve Ie nem kdtdtt, a kdtelezettsdgvillal6s t6rgy6val

dsszefiigg6 kiadrisi el6idnyzata, illetve
0 a HNT bevdtele biztosid a-e a fedezetet,

Szakir6ny megi elol6se:
Kdtelezettsdg vAllal6:

Ezen frtesit6s kiad6sAnak id6pontjaban a kdtelezettsdg vellalrs megt6fi6nt, az ennek tdnydt igazol6
a Kdtelezettsegv6llal6si Szab6lyzat III. fejezet 1.2. bekezddse szerinti al6irt dokumentum a

nyilventart6sban rdgzitdsre keriilt.

Iludapest,2018.

K(ilclczettsilr \ ilhl(i
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5. szdmf melldklet A Kdtelezettsdgvdllalasi Szab6lyzat ltt. fejezet 1.2. bekezdds c. pontja
szerinti Megrendelds minta.

MEGRENDEL6

Jelen Megrendel6 al6ir6sdval a Megrendel6 megrendeli a
illetve szolgAltatdsokat a Ientickben neghatrirozott feltdtelekkel.

Szrllit6/Szolgdltat6 adatai:

- tril az alibbi lermdkct.

Neve:

Cinr :

E-nrail:

Telelon:

I erm6ldszolgillntis Incgnevcz6s-
Mcnny,
egys6g
(db)

NIenny.
Egys6ghr

(F0

6sszesen
(r0

OSSZESEN

*a sorok sziiksdg szerint b6vithet6ek,
A termikek mellett feltiintetett el ak brutt6 Aruk, tatlalrnazzAk az Altal.lnos Foryalmi Ad6t (AFA-I).
Atv6tel m6d:

Helyszinen val6 6tvdtel, fizetdssel egybekdtve:
Szallitessal tiirtdn6 megrendeles eset6ben a temdkeket az ellendrtdk bankszdmlfua
tdrtdn6 megdrkezdsdt kdvet6 napon a futANzolg6lattal kiildemdnykdnt postAzzuk

Fizetdsi felt€telek

Megrerdel6 kdtelezettsdget villal arra, l]ogy a megrendelds teljesitdse eset6n a Szdllit6/Smlg6ltat6
szriml6ja ellendben 8 napon beliil ritutalassal egyenliti ki a Budapest Bank Nyfi-nel vezetett
1 0 1 03 l'7 3 -4007 9 523 -00000002. szamu clsz6molrsi bet6tsziml6j6i6l.

A megrendel6lapot, ds az 6tutalisr6l kdszi.ilt visszaigazrlast kdrjiik elkuldeni e-mail-en a
hnta./)hnl.hu cimre.

Dr. Brazsil Diivid
f'iititkir

Diltum:
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6. szrimu melldklet - A Kdtelezettsdgv6llalasi Szab6lyzat IlL fejezet 1.5. bekezdis szerinti
Nyilatkozat minta.

ATLriTHAT6sAcr NYTLATKOzAT

az dllamh6ztart6sr6l sz6l6 2011. dvi CXCV tdrv6Dy 4l. S (6) bekezdisc, az 6llamheztartdsr6l sz6l6 r6rv6ny
v6grehajtis6r6l sz6l6 368/201 l. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. g ( la) bekezddse es a nemzeti vagyonr6l sz6l6

2011. 6vi CXCVL tdrv6ny 3. g (l) bckezd6s l. pontja alapjan

AlIlirolt

...... (sz6khely: . . . . . . . . . . .........., ad6szimr...-.. ...............)
c6gicgyz6sre/al6irisra jogosult kdpvisel6je jelen okirat a16ilisrival ezennel biinret6jogi felel6ss6genl
tudatAban,

a hivatkozott hat6lyos jogszabilyokban foglalt rendclkez6sck ismeret6ben nyilatkozom

an6l, hogy az altalam kdpviselt szervezet 6tl6that6 szervezetnek min6s0l a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. dvi CXCVI. tijrvdny 3. g (1) bekezdds6nek 1. pontja (r) alapjAn.

Kijelentem, 6s aldir6sommal igazolo,n, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a val6sagnak :nindenben
megfelelnek.

Tudomesul veszem, hogy az 6llamh6ztartisr6l sz6l6 tdrv€ny vigrchajtrsAr6l sz6t6 368/2011. (XII.3l.)
Korm. rendelet 50. S (la) bekezd6se alapjan a nyilatkozatot tev6 szervezet k6pvisel6je a nyilatkozatban
foglaltak v6ltozisa eset6n arr6l haladiktalanul kdteles a Hegykdzsigek Nemzeti Tanicsit tdjdkoztatni,
tov6bb6 a val6tlan tartalmI nyilatkozat alapjrn kdtdft visszterhes szcrz6d6st a kdtelezettsdgvAllal6 felmondia
vagy - ha a szerz6d6s teljesit6s6re m6g nel1r keriilt sor - a szerz6ddst6l el6ll.

mint 4r)

Kelt: ........................... 20

,,, udpviseletrejogosult szemdly al6ir6sa

3. S (1) E tdw6.y alkalmaznseban

1. Ath nt6 szeruezet:

dazA ont, a kbltsdg&t'si szeru, a ki;ztestijlet, a helAi ,nkotmdnynL o nentzetisasi dnko ndnuzat, a t&s lis,oz
eglh1zijosi szemdly, a2 alyan gazdAkad6 szeruezet, anelyben az Alhnt Dasy o helyi 

'nkotmdnyzat 
ki'1li;n-kiili:n Dasy

egliitt loo%-os riszese.llssel rendelkuik, o nemzetkdzi szetuwt, o killliildi d om, a kilFlli heluhatbsAs, a kiilfotdi
dllanli Dasa helvhatdsdgi szert 6s oz Eur'pai Cazdosdgi T'rcisrdl sz6l6 negollapoddsban ftsze; dlLln;zabdlwzott
piac nro be u e ze te t t nU ilu An6on mfr kd dA r d szx dny tdr sa sd s,

b) az olaon bewdi uasU kiilfdldi josi szemila uaslr josi szenleluisbssel De].n rendelkez, sazdAlkodd szetuezet, amety
n 1e nfe te t a kdvetke zd fe ltetu bknek :

bo) hlajdonosi szerkerete, a pdnzmosas 6s a tefforiztnusJinanszit ozdso Dlesel'zdsittjl is nrcs.tkoddluozdsAfil sz6l6
ti;rudny snrint meshat1razou t'nAleges h ajdonosa mesismerhetii,

bb) az Et6pai U1i6 tosA amdban, az Eut'pai cozdosdsi Tdtstsr6l szil6 nlesd opodAsban rAszes illambon, o
Gazdosdgi EgAintm{ikiidisi as Fejleszftsi Snruezet tag1llandban uag\ olunn a amban rendelkezik ad6illet1stggel,
atne|yel Magt)arcrszAsnak a keu6s ad6ztatds elketiilisdt'l sz6l6 eglgzmin!)e &\

6c) nen nin6siil a t6rsas6gi ad6rcl 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tiiN6ny szerint meshadrozott ellendrzijtt knlfijldi

bdl a sazddlkod6 szenezetben kdzvetleniil vasy kiizvetetten tiibb mint 25%-os tulajdoDnal, befolyassal vasy szavazati
joggal bir6josi szem6ly, josi szem6lyis6ssel nem rendelkez6 sazditkod6 szervezet tekintetEben a 6a.), 66) 6s bc) alponi
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szeinti fekAtelek fe ndll,rak;

c) oz a ciDiL szeruezet ds a Dizitdrsulat, at,lelu nrcgfelel o kijuetkez6 feltatelektlek:

m ) u e ze t6 t isz ts eg ! i s e l6i tneg i sn1 er I rct6k,

cb) o ciDil szerDezet 6s a uizitdrsulat, uolamint ezek Dezet' tiszts^guisel6i nem &tldthoto szeruentben nent
rcndelke znek 2 5% - a t n wg ha la d6 #sze s e d 6 s s el,

cc) szAkhelge oz Eur6pai Uni6 tugA andbai, az Euftpai cozdasagi TdrsAgrSl snl6 megdltapoddsban ftszps
d a,nban, a Cazdasasi EgA ttlliiki;d4si As kjleszt'si Szeruezet tagd andbon uagy olAan d[ombin uan, atnellgel
Masuororczagnok a kett6s addztut4s ekeriildsdr6l sz6l6 eguezmiiue wn;
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7. szdmi melldklet - A Kittelezettsdgvallal6si SzabAlyzat Vl. fejezet 3.1. bekezdds szcrinti
Teljesitdsi igazol6s minta.

Teljesit6sigazol6s
Szolgriltat6sr6l 6s termdkbeszerz6sr6l

Iga2010m,hogya,..,.,..,,....6v.................. ..,..,..,..,....,.,..h6,.,,.,.,..,.

napj6n.................... ....(partner)

'''(szekhelS'

szerziid6sben, megillapoddsban, m€grendcl6sben m€gh.t6rozottl

......................s2o1gi1tat{st/tcrm6kbcszerz6stl

a kijtelezettsigvAlla16sban foglalt felt6teleknek (mennyis6gben 6s min6s€gben) megfelel6en teljesitette.

A fentiek alapjin a ... ..... szimf szdmldbrn szer€pl6

......,Ft, azaz ........... .........................,.. forint a

..........,..,. p6nziigyi forris terh6rc kifi zcthct6.

Jelen t€ljesit6s igazol6s'' n az utols6 teljesitesnek igazol6sa a kdtelezefts6gvAllales tekintetdben

(vdgsz6mla)

tr nem az utols6 tetjes(t6snek igazolhsa a kijtelezettsdgvellal6s

tekintet6ben (r6ssz6mla)

1 A megielel6 sz6 aldhriz6seval.

2 x*t;"trni.
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Az elfogadott teljesitissel dsszeffigg6 dokumcnt6ci6. intanyag fellelhet6 a Hegykdzsigek Nemzeti rirnicsa
titkenagan.

Kdtelezettsig

Megiegyzesl

\'illalas a zollositoszimal

Ddtum: Budapest.2o cv h6nap nap

TeU esitdsl igazohi n a,e
(n\ ontatott bcriikkel )

'lbuesiEst igazqkj a I ditdsu
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7.2. szimi mell6klet A Kotelezetts6gvAllal6si Szab6lyzat Vl fe1ezet 3l' bekezd6s szerinti

Teljesitesi igazol6s Nyrlatkozatminta

Nyilatkozat

kcpviseleteb(,n clii(o

...(vAllalkoz6, megbizott) nyilatkozom, hogy a ............... ..-en

. ..... t6,rgyban kdtdtt v6Lllalkozasi/megbizisi szerz6d6s alapjrin az alibbi feladatokat

lanam el ..........................(6v,416/nap)-t61,........................(6vlho/nap)-ig.

Ddtum: Budapcst,2o 6v honap nap

gazdas€i ldrsasig k6pvisclcteben
cliSro szenrcl], megbizott ncvc.

alairise

P,H,
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8. szemii mell6klet - A Kdlelezetlsdgvallalasi Szabdlyzat VL fejezet 6. bekezdds szermti
Tellesitesi igazoloi meghatalmazds 6s al6ir6s-minta

Teljesit6s igazol6i meghatalnlazis 6s al6ir6s-minta

Alulirott a Hegykozsegek Nemzeti Tanacsa elnokekdnt
meghatalmazom az al6bbr szerndlyeket, a Kotelezettsegvellalasi Szabilyzat VI. fejezete szerinti

teljesit6si igazolAs al6irAsAra

A fenti meghatalmaz6som a mai napt6l visszavonSsig ervdnyes.

Budapest,

Mephatalmazott Azonosit6 adatai Telj esit6si igazol6s
szakirdnya

Meghatalmazott
ai6irAsa

An1,ja neve:
Szuiletdsi hely:
Sziiletdsi ddtumr

elnoksegi
titkArsdgi
szakmakozi

beszerzdsek

Anyja neve:
Sztilet6si hely:
Szuletdsi datum:

elnoksegi
titkArsiigi
szakmakozi

beszerz6sek

Anyja neve:
Sziiletdsi helyl
Sziiletdsi detum:

elnoksdgi
titk6rsrigi
szakmakozi

beszerzesek

Anyja neve:
Sziiletdsi helyl
Sziiletdsi ditum:

elnoksdgi
titkersrgi
szakmakozi

beszerzdsek

Anyja neve:
SzLiletdsi helyl
Sztiletdsi ddtum:

elnoksdgi
titkersegi
szakmakozi

beszerz6sek

Anyja neve:
Szr.iletdsi hely:
Szriietdsi dAtum:

elndksdgi
titk6rs6gi
szakmakdzi

beszerzdsek

Anyja neve:
Sziiletesi hely
Sziiletesi d6tuml

elnoks69i
titkrirs6gi
szakmakdzi

beszerz6sek
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