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EGO-5/2015. 

Adásvételi szerződés 

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Székhely: 1054 
Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli: Marsi Márta 
Erzsébet főigazgató), mint vevő  (a továbbiakban: Vevő  vagy NAV), 

másrészről az AMT Hungary Kft. (székhely: 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 143. 
I. em., cégjegyzékszám: 01-09-190009, adószám: 24304126-2-43, képviseli: Czakó 
Csaba ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban: Eladó), együttesen Felek között az 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 

Előzmény 

Vevő  „Légpárnás hajó beszerzése a NAV részére" tárgyú, 2015. szeptember 21. 
napján feladott, KÉ-18280/2015. számú hirdetmény közzétételével indított nyílt 
"közbeszerzési eljárást folytatott le a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik Része 121. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, melynek eredményeként 
Felek a jelen szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik meg. 

1. A Szerződés tárgya 

Eladó kötelezettséget vállal a jelen Szerződéshez kapcsolódó, Ajánlatkérési 
dokumentáció részét képező  Műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás) 
foglaltnak megfelelő  1 (egy) darab légpárnás hajó és annak biztonságos szállítására 
alkalmas utánfutó (a továbbiakban: termékek) át- és eladására, a légpárnás hajó 
beüzemelésére, továbbá a 2.7. pontban meghatározott tanfolyam megtartására, Vevő  
kötelezi magát a szerződésszerűen leszállított légpárnás hajó és utánfutó átvételére és 
azok, továbbá a megtartott tanfolyam ellenértékének megfizetésére. 

2. Teljesítés 

2.1. Teljesítési határidő: a Szerződés aláírásától számított 300 (háromszáz) naptári 
napon belül. Az átadás pontos időpontját az Eladó előre egyezteti a szakmai 
átvételre és a szakterület részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosulttal. 

2.2. Teljesítés helye: Záhony határátkelőhely 

2.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során az Eladó érdekkörében olyan 
körülmény merül fel, amely akadályozza a határidőben történő  teljesítést, úgy Eladó 
haladéktalanul, írásban köteles értesíteni a Vevőt a késedelem tényéről, a késedelem 
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várható időtartamáról és okairól. Az Eladó értesítési kötelezettségének teljesítése 

esetén sem mentesül automatikusan a késedelmi kötbér fizetése alól. 

2.4. Átadás-átvétel: Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet (1. számú melléklet) 

kell felvenni, amely tartalmazza az átadás-átvételi eljárás időpontját, helyét, a Felek 

képviselőinek nevét és észrevételeit. Vevő  a termékek átvételét megtagadhatja, ha 
azok nem felelnek meg a műszaki dokumentációban megadott paramétereknek. Az 

átvétel megtagadásának tényét, indokát, valamint a Felek képviselőinek ezzel 

kapcsolatos észrevételeit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

2.5. Báli 	iely nem szerződésszerű  teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása, a Vevő  
részéről nem értelmezhető  joglemondásként azon igényeiről, amelyek a Vevőt 

szerződésszegés következményeiként megilletik. 

2.6. Tulajdonjog és kárveszély átszállása: A termékek feletti tulajdonjog és a 
kárveszély viselése az átadás-átvétellel száll át a Vevőre. 

"2.7. Eladó köteles minimum 4 napos magyar nyelvű  tanfolyam biztosítására a NAV 
személyi állományába tartozó legfeljebb 12 személy számára minden, a légpárnás 
hajón telepített rendszerre vonatkozóan. A képzésnek ki kell terjednie az elméleti-, 

gyakorlati- és műszaki oktatásra. A tanfolyam megkezdésére a légpárnás hajó 

leszállítását követő  1 hét elteltével kerül sor. A tanfolyam részletes tematikáját —
annak jóváhagyása céljából — a NAV-nak kell benyújtani. A tanfolyam magában 
foglal továbbá — a 4 napon felül — egy 1 napos magyar nyelvű  felkészítést a résztvevő  
legfeljebb 12 személy számára, amely a légpárnás hajó működése során fellépő  
hibajelenségek beazonosításához szükséges ismeretek oktatására, valamint a szoknya 

javítására/karbantartására terjed ki. 
A tanfolyam során a teljes használati útmutató feldolgozására sor kerül. Az 
oktatásról a részvételt igazoló jelenléti ív kerül felvételre. 

2.8. Eladó biztosítja a jótállás jelen Szerződés 4.2. pontjában meghatározott 

időtartama alatt a légpárnás hajó karbantartását, amelynek díját (kiszállási díj, 
munkadíj) a légpárnás hajó 3.1. pontban szereplő  táblázatban meghatározott ára 

tartalmazza. A karbantartáshoz szükséges segédanyagokat (olaj, szűrő, stb.) a Vevő  
biztosítja. 

3. Fizetési feltételek 

3.1. Eladót az 1. pontban meghatározottak hibátlan és hiánytalan teljesítéséért az 
alábbi ellenszolgáltatás illeti meg a táblázatban foglalt részletezés szerint 

58.438.000, - Ft + Áfa, azaz ötvennyolcmillió-négyszázharmincnyolcezer, - Ft + 

Áfa 



Ár (nettó Ft) 

1 db légpárnás hajó 52.775.500,- Ft 

Utánfutó 1.860.000,- Ft 

Tanfolyam díja 1.485.000,- Ft 

Szállítás díja 2.317.500,- Ft 

Összesen nettó: 58.438.000,- Ft 

3.2. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatos 
valamennyi költséget, továbbá minden olyan költségtényezőt is, amelyet a Vevő  az 

"Eladóval szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet 
nyújtanak a Műszaki leírás szerinti paraméterekkel történő  teljesítéshez. 

3.3. Eladó semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a 
Vevővel szemben a Szerződés teljesítésével kapcsolatban. Eladó tudomásul veszi, 
hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem 
számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő  társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

3.4. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A 3.1. pontban 
meghatározott ellenszolgáltatás a Szerződés teljesítése során kötöttnek tekintendő, és 
nem változtatható meg. 

3.5. Eladó az átadás-átvételi jegyzőkönyv és szakmai teljesítésigazolás, valamint a 
Szerződés 2.7. pontjában foglalt tanfolyamon készült, az azon történő  részvételt 
igazoló jelenléti ív alapján jogosult az ellenszolgáltatásról egy összegben számlát 
kiállítani és benyújtani a Vevő  részére. 

3.6. Az Eladó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben és 
az általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltaknak. A számla 
elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a szakmai 
teljesítésigazolás eredeti példánya, valamint a Szerződés 2.7. pontjában foglalt 
tanfolyamon készült jelenléti ív. 
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3.7. A számlát a Vevő  nevére kell kiállítani és az alábbi címre kell benyújtani: 

Számlázási név: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Adószám: 15789934-2-51 

Számlaküldési cím: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Gazdasági Ellátó Igazgatóság 

Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

A postai küldeményként érkező  számla borítékját „Számla" felirattal kell ellátni. 

3.8. Vevő  az Eladó szabályszerűen és a 3.1. pontban szereplő  táblázatban megadott 
tételekre lebontva kiállított, a szükséges mellékletekkel együtt, a megfelelő  

"példányszámban benyújtott és befogadott számláját — a Kbt. 130.§ (1) bekezdése, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdései alapján — a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül 
köteles átutalás útján kiegyenlíteni az Eladó OTP Bank pénzügyi intézménynél 
vezetett 11716008-20203542 számú pénzforgalmi számlájára. 

3.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének 
feltétele a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

3.10. 	Az Eladó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes 
kiegyenlítése esetén Eladó jogosult, a késedelembe esés napján hatályos, a Ptk. által 
meghatározott mértékű  késedelmi kamatot érvényesíteni a Vevővel szemben. 

4. Szavatosság, Jótállás 

4.1. A Szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos 
jogszabályok szerinti szabványoknak, műszaki előírásoknak, az Ajánlatkérési 
dokumentációban és az Ajánlatban meghatározott feltételeknek. 

4.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés keretében leszállított 
légpárnás hajóra és annak minden felszerelésére az átadás-átvétel napjától számított 
2 (kettő) év jótállást biztosít. 
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4.4. Vevő  köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a jótállás időtartama 
alatt felmerülő  olyan kárról, amelyre a jótállás kiterjed. 

4.5. Eladó köteles a jótállás időtartama alatt a jótállás, illetve a szavatosság körébe 
tartozó kifogást annak bejelentésétől számított 24 órán belül kivizsgálni és 5 
munkanapon belül a javítást elvégezni, a hiányosságot pótolni. Amennyiben a javítás 
elvégzéséhez alkatrész beszerzése szükséges az 5 munkanapos határidőt a javításhoz 
szükséges alkatrész Eladóhoz történő  megérkezésének napjától kell számítani. 

4.6. Amennyiben Eladó az értesítést követően nem teljesíti a jótállásból, 
szavatosságból eredő  kötelezettségeit, úgy a Vevő  eljárhat a kifogás megoldása 
érdekében az Eladó költségére és kockázatára. 

5. Szerződésszegés 

5.1. Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre ha olyan okból, 
"amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, az alábbiak szerint —
késedelmi, hibás teljesítési, továbbá meghiúsulási - kötbér fizetésére kötelezi magát: 

a) Szállítási késedelem esetén az Eladó késedelmi kötbért köteles a Vevő  részére 
fizetni. A késedelmes teljesítési kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett 
szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Az Eladó a szerződésszerű  teljesítésre 
nyitva álló határidő  lejártát követő  naptól kezdődően a teljesítésig minden 
késedelemmel érintett naptári nap után napi 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint), 
de maximum a meghiúsulási kötbér összegével megegyező  késedelmi kötbért 
köteles a Vevőnek megfizetni. 

b) Hibás teljesítés esetén az Eladó hibás teljesítési kötbért köteles a Vevő  részére 
fizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szerződéses 
mennyiség (nettó) összértéke. A hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződésszerű  
teljesítésre nyitva álló határidő  lejártát követő  naptól kezdődően a hibás teljesítés 
kijavításáig, kicserélésig minden késedelemmel érintett naptári nap után napi 
50.000 (azaz ötvenezer) Ft, de maximum a meghiúsulási kötbér összegével 
megegyező  hibás teljesítési kötbért köteles a Vevőnek megfizetni. 

c) A teljesítés részben vagy egészben történő  meghiúsulása esetén a Vevő  a 
meghiúsult szállítás, szolgáltatás nettó ellenértéke 25 %-ának megfelelő  összegű  
meghiúsulási kötbért követelhet. 
Felek meghiúsultnak tekinthetik a szállítást, szolgáltatást, amennyiben Eladó 
késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a szerződésszerű  teljesítésre nyitva álló 
határidőtől számított 30 (azaz harminc) nap eltelt. 
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Vevő  ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés 
meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik 
esedékessé. 

5.2. Ha a leszállított termékek vonatkozásában minőségi kifogás, hiányosság merül 
fel, a Vevő  jogosult az(ok) átvételét megtagadni és a hibákat vagy hiányokat 
jegyzőkönyvben rögzíteni. Hibás teljesítés esetén a Eladó a jegyzőkönyvben 
meghatározott határidőre köteles a hibát kijavítani, és/vagy a hiányokat pótolni. 

5.3. Vevő  a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Eladó köteles az ott 
feltüntetett időpontig átutalással kiegyenlíteni. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér 
összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. 

5.4. Eladó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Vevőnek a Szerződés 
megszegéséből eredő  további — a kötbér összegével nem fedezett - kártérítés iránti 
igényeinek érvényesítését. 

"5.5. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő  a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján jogosult 
és egyben köteles felmondani — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 
hogy a Szerződéssel érintett feladatainak ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott valamely feltétel; 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

5.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125.§ (4) 

bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Vevő  számára 

megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott 125.* (5) bekezdés szerinti ügyletekről 
haladéktalanul értesíteni. 

5.7. Szerződés felmondása vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a 

megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A 
Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek 
teljesítését, illetve fennállását. 
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6. Vis maior 

6.1. Az Eladó hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (vis 

maior: természeti katasztrófák, szélsőséges időjárás, háború, blokád, export- és 

importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk, karantén korlátozások, szállítási embargó, 

stb.) esetén a teljesítés elmaradása miatt Vevő  nem jogosult a szerződésszegés esetén 

alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. 

6.2. A vis maior olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, amelyek a Felek érdekkörén 

kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amelyek nekik nem felróható. A vis 
maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie az érintett fél tevékenységével és a 

bekövetkezett szerződésszegéssel. 

6.3. Vis maiorra az Eladó csak akkor hivatkozhat, ha írásban haladéktalanul értesíti a 

Vevőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű  időtartamáról. Az Eladónak meg kell 

keresnie minden ésszerű  alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete 

nem gátol, kivéve, ha a Vevővel ettől eltérő  feltételekben állapodott meg. 

7. Kapcsolattartás, értesítések 

7.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban 

(levél, telefax, e-mail) küldik meg a kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban 
vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő  kézhezvételkor 

lépnek érvénybe. 

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek 

megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak 

teljesítésén kívül minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a 

Szerződés teljesítésére kihatással lehet, ideértve az Eladó teljesítési képességeiben 

történő  alapvető  változás bekövetkezését is. 

7.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevőt haladéktalanul értesíti abban az 

esetben, ha a Szerződés teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolás-, végelszámolási-, 

illetve végrehajtási eljárás indul. Eladó ugyancsak haladéktalanul köteles a Vevőt 

értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 

változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 

összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Eladó felelős az értesítési 

kötelezettségének elmulasztásából eredő  kárért. 

7.4. Felek az alábbi személyeket bízzák meg a Szerződéssel kapcsolatosan 

nyilatkozattételre: 
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Szakmai átvételre és a szakterület részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosult:  

Név: Pálinkás István főhadnagy, osztályvezető  
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság 
Folyam- és Határellenörzési Kutató Osztály 
Cím: Záhony, 4625 Közúti határátkelőhely, főépület, 1. emelet 
Telefon: +36-45-526-102 
E-mail: palinkas.istvannav.2,0V.111.1 

Szerződéses kapcsolattartó és a kötelezettségvállaló által teljesítés igazolására kijelölt 
személy:  

Név: Molnár Andrea főosztály-vezető  
NAV Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
Beruházások és Speciális Beszerzések Főosztálya 
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 23. 
Telefon: 30/822-3620 
Fax: +36-1-373-1786 
E-mail: moinar.andrea@nav.gov.hu  

Eladó részéről kapcsolattartó személy:  

Név: Czakó Csaba 
Cím: 
Telefon: 
Fax: 

7.5. Felek a kapcsolattartók személyében történő  változást kötelesek írásban közölni 
egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező  változás nem eredményezi a 
Szerződés módosítását. 

&Információk felhasználása 

8.1. Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, 
működésével - különösen az informatikai rendszerekkel és azok működésével -
kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt — jogszabályi, 
vagy bírósági kötelezés hiányában — nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák 
harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot 
alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és megtartása érdekében. 
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8.2. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződés teljesítése kapcsán egymás 

üzleti vagy ipari titkait, továbbá mindazon információkat megtartják, amelyeket a 

Felek egymással történő  közléskor írásban titoknak minősítenek. 

8.3. A Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés báiniely 

okból történő  megszűnése vagy megszüntetése esetén is — az üzleti és ipari titok 

vonatkozásában a szerződés megszűnésétől számított 3 évig, a szerződés teljesítése 

során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott egyéb 
adatok, információk és dokumentumok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak 

hatályban. 

8.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási 
kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű  és korlátlan anyagi 

kártérítési kötelezettség terheli, és jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, azonban — a felmondásra való tekintet nélkül — a titoktartási 

kötelezettségük az abban rögzített feltételekkel megmarad. 

8.5. A jelen fejezetben meghatározott titoktartás alól felmentést az Eladó részére a 
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában a NAV, a 
NAV részére pedig az Eladó arra feljogosított képviselője adhat. 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1.A Szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, kizárólag a Kbt. 
132.§-ában foglaltak figyelembe vételével van lehetőség. 

9.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel létrejött 

jogviszonyukkal kapcsolatban felmerülő  vitás kérdéseket elsősorban közvetlen 

tárgyalások útján igyekeznek rendezni. Minden ezzel kapcsolatos tényről, 

akadályozó körülményről a Felek kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 

9.3. Amennyiben a közvetlen tárgyalások útján történő  vitarendezés nem vezet 

eredményre, bármely jogvita eldöntésére, amely a Szerződéssel összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik a Felek - a pertárgy értékétől függően — kikötik a Budai 

Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve törvényszéki hatáskörbe 
tartozó esetben a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint 

illetékességgel rendelkező  bíróság jár el. 

9.4. A Szerződés értelmezésére és a nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 

valamint az egyéb, különösen a Szerződésben hivatkozott kapcsolódó jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

9 



Budapest, 2016. január 

Vevő  

9.5. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak: 

• Ajánlati felhívás 

• Ajánlatkérési dokumentáció 

• Ajánlat, 

valamint az alábbi mellékletek: 

• 1. számú melléklet: átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta) 

• 2. számú melléklet: szakmai teljesítés igazolás (minta) 

• 3. számú melléklet: titoktartási nyilatkozat (minta) 

A Szerződés egymással megegyező  5 (öt) eredeti példányban készült, amelyet a 

Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá. 

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult 

e-g
( 	o Y2 

, 2016. január 

AmEyruitlkóm  
gary Kft. 

i121 2p, Rácz AlacW u. 143. 1. ern, 
Acit':azám: 24304126-2-43 

.:Éigigy:,(•-ics..?ám 01-09-190009 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal 	 1. számú melléklet 

ÁTADÁS — ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
/légpárnás hajó és a biztonságos szállítására alkalmas utánfutó átadásáról/ 

Átadó:  	 Átvevő: 	  

A légpárnás hajó és a biztonságos szállítására alkalmas utánfutó átadásának időpontja:  

A légpárnás hajó és a biztonságos szállítására alkalmas utánfutó átadása az előírásoknak 

megfelelően / nem megfelelően történt. 

A légpárnás hajó beüzemelésének időpontja: 	 

A légpárnás hajó beüzemelése az előírásoknak megfelelően / nem megfelelően történt. 

Az átadással és a beüzemeléssel kapcsolatos egyéb észrevételek, megjegyzések (nem 

megfelelő  átadás szöveges indoklása):  

A légpárnás hajóval átadott okmányok:  

PH. 	 PH. 
Átadó képviselője 	 Átvevő  képviselője (TASZ 
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2. számú melléklet 
Szakmai teljesítésigazolás 

Szerződés száma: 

Eladó: 

Szerződés tárgya: 	1 db légpárnás hajó és annak biztonságos szállítására alkalmas utánfutó 
szerződés szerinti leszállítása, beüzemelése és az előírt oktatások 
megtartása. 

*Elfogadási feltételek: 

- Szerződés szerint teljesítette 

- Szerződéstől eltérően teljesítette 

- Átvételi feltételek, eltérések: 

A szállítólevél/szállítólevelek a Szakmai teljesítésigazolás mellékletét képezik. 

NAV részéről: 	 Eladó részéről: 

Pálinkás István 
pénzügyőr főhadnagy 

osztályvezető  
NAV 

 

képviselő  
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3, számú melléklet 

Titoktartási nyilatkozat 
(minta) 

Alulírott 

Név: 	  (A.n • 	 .; Születési hely és 
idő: 	 ), 	mint 	a 
	  cég (székhelye. 	  Cégjegyzékszáma: 
Cg. - 	- 	 ) képviselője/munkavállalója/megbízottja ezúton nyilatkozom 
az alábbiakról. 

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára végzett tevékenységem során tudomásomra 
jutott, a szerződés tárgyával összefüggő  adatokat, infoimációkat, dokumentumokat köteles 
vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem 
teszem. 

2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozatot 
nem adok és azokat semmilyen formában nem használom fel, nyilvánosságra nem hozom, 
illetve nem hozom harmadik személy tudomására, hozzáférhetővé nem teszem. 

3. Amennyiben munkavégzésem során, üzleti vagy ipari titok, illetőleg a szerződés alapján 
titoknak minősülő  adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését 
más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi 
elvárható intézkedést megteszek. 

4. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos 
formában, a NAV feljogosított képviselője adhat. 

5. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint 
munkaviszonyom megbízási jogviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá, hogy a 
fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi 
és/vagy büntető  jogi jogkövetkezményekkel járhat. 

6. Munkámat különösen az alábbi jogszabály rendelkezéseinek betartásával végzem: 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

Budapest, 201. 	hónap 	nap 

Aláírás 

Készült: 2 példányban 
Kapják: 1. számú példány: nyilatkozattevő  

2. számú példány: NAV 
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