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Székhelyszolgáltatási szerződés
Amely létrejött,
Innopark Nonprofit Kft.
Cím:
H-2400 Dunaújváros, Előd utca 3.
cégjegyzékszám:
07-09-015831
Adószám:
18484298-2-07
Képviseli:
Dr. Huszti Zsolt, ügyvezető
Kapcsolattartó:
Tálos Beáta
kapcsolattartási e-mail cím: info@innopark.hu
Mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)
??????????
Számlázási cím: ???????????
Levelezési cím: ??????
Kapcsolattartási e-mail cím: ????????????
Adószám:
???????
Cégjegyzékszám: ??????
Képviseli:
????????
Telefon:
????????
Mint megbízó (a továbbiakban Megbízó)
1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogszerű használatában áll a 2400 Dunaújváros, Magyar
út 106/b szám alatti ingatlan, amelyet az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodása
alapján jogosult bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen harmadik személy használatába
adni.
A szolgáltatási szerződést ?????? .-tól kötik határozatlan időre, de legalább 12 hónapra,
melyet követően 30 napos határidejű rendes felmondással bármely fél részéről írásban
megszüntethető.
Az első székhelyszolgáltatási díj megfizetése 2020…….hóban esedékes.
2. A Felek megállapodása alapján a Szolgáltató a Megbízó részére székhelyszolgáltatás
céljából részleges és korlátozott használatába adja a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt
ingatlant úgy, hogy a cégnek biztosítja a helyet a saját postaláda kihelyezésére az
Ingatlanban.
A Megbízót jelen megállapodás alapján megilleti az a jog, hogy a jelen szerződés 1.
pontjában megjelölt ingatlant
 a cégadatai között a központi ügyintézés helyeként, azaz székhelyeként feltüntesse,
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székhelyeként a működéséhez kapcsolódó hatóságok, bíróságok és egyéb szervek
előtt bejelentse és feltüntesse.
A Megbízó ugyanakkor köteles
 a cégtáblát a saját költségén kihelyezni úgy, hogy az közterületről jól látható helyen
legyen.
3. A szolgáltatási díjat az alábbiak szerint kell fizetnie a megbízónak:
Szolgáltatási díj: 9.900 Ft + ÁFA / hó
A szolgáltatási díj az aktuális hónapban kerül kiszámlázásra a teljesítés nap a számlában
megegyezik a fizetési dátummal. A fenti számlákat a számlán feltüntetett határidőig kell
kiegyenlíteni a Szolgáltató Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50438668-10000166 számú
bankszámlájára. Nem fizetés esetén késedelmi kamatot (mely a Ptk. 6:155.§- a alapján kerül
kiszámításra) kell megfizetni.
A szolgáltatási díjat a szolgáltató a piaci viszonyok függvényében egyoldalúan változtathatja,
a szolgáltatási díj változtatásának szándékát a szolgáltató legalább 45 naptári nappal előre
köteles jelezni. Ha a megbízó nem ért egyet a szolgáltatási díj megváltoztatásával, akkor a
változás hatályba lépése előtt legkésőbb 15 nappal jelen szerződést a változtatási
határnappal következmények nélkül felmondhatja.
Ha a Megbízó a fizetésre megállapított időpontig a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a
szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a Szolgáltató köteles a
Megbízót - a következményekre történő figyelmeztetéssel - a teljesítésre, illetve a
szerződésszerű magatartás tanúsítására írásban felszólítani. Ha a Megbízó a felszólításnak 8
napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató további 8 napon belül írásban azonnali hatályú
felmondással élhet.
4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben rögzített szolgáltatási
díj ellenében:
 Munkanapokon 08-14 óra között személyi ügyeletet biztosít irodájában, a 2400
Dunaújváros, Magyar út 106/b szám alatt,
 Az ügyeleti időben biztosítja a Megbízó részére érkező levelek és egyéb küldemények
átvételét, és ezekről a Megbízót legkésőbb a beérkezéstől számított 1 munkanapon
belül elektronikus levélben értesíti. A küldemények átvételének módja átadásátvételi jegyzőkönyv alapján történik. A Szolgáltató csak a címzett képviselője,
illetőleg az általa meghatalmazott személy részére jogosult a küldeményeket átadni.
A Megbízó és annak képviselője mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből,
szerződésszegéséből, így különösen valamely küldemény Megbízó általi késedelmes
átvételéből eredő felelősség a Megbízót terheli és az emia bekövetkeze kárt is ő
köteles viselni.
 További részleges irodai ügyintézést vállal a Megbízó részére, a
„SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐLAP” vonatkozó részén megjelöltek szerinti
tartalommal.
5. A /201 . ( . 1.) M rendelet alapján Szolgáltató köteles a Megbízó cég működésével
kapcsolatos iratait a székhelyen őrizni, rendelkezésre tartani. Ezek az iratok a következők:
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A Megbízó cégiratai (létesítő okirat, képviseltre jogosult aláírási címpéldánya, vagy az
aláírás-minta hitelesítése, cégbírósági bejegyző, vagy változás-bejegyző végzés)
Amennyiben valamely engedélyköteles tevékenységet végez a Megbízó, a hatóság
engedélye,
a Megbízó adóhatósághoz történő, adatbejelentési köteleze ségeivel összefüggő
iratai,
A Megbízó számviteli törvény szerinti beszámolója.

Szolgáltató köteles az iratokat más cégek, valamint a saját irataitól elkülönítve tartani, azokról
naprakész iratjegyzéket vezetni, valamint adóhatósági-, egyéb hatósági ellenőrzéskor a
hatóság munkatársainak rendelkezésére bocsátani azokat. Megbízó vállalja, hogy a fen
iratokat szerződéskötéskor (vagy keletkezésükkor, 5 munkanapon belül) hiánytalanul a
szolgáltató rendelkezésére bocsátja, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó
következmények kizárólag a Megbízó terhelik, és az emiatt bekövetkezett kárt is ő köteles
viselni.
A Megbízó köteles tűrni a törvénykötelesség szabta átvilágítást a szolgáltató által, a
törvényben meghatározott módon.
6. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 201 . évi L . törvényben (a továbbiakban: Pmt.)
és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 201 . évi L . törvényben (a továbbiakban: Kit.)
meghatározott kötelezettségek miatt a szolgáltató kötelező ügyfél-átvilágítást végez a
Megbízóval kapcsolatosan, a törvényben, és a szolgáltatónál érvényben lévő Belső
szabályzatában meghatározott módon.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Pmt. előírásai alapján köteles 5 munkanapon belül a
szolgáltatót értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett
változásokról.
7. A felek megállapodnak abban, hogy az egymás részére kapcsola artás céljából
meghatározo e-mail címre küldö e-mail útján megküldö levelek, értesítések a kiküldés
napján kézbesíte nek minősülnek (kézbesítési vélelem) függetlenül a ól, hogy a küldő fél a
kézbesítésről hibaüzenetet kap.
Amennyiben a címze a másik fél felé az e-mail címének esetleges megváltozását nem
jelezte, úgy az ily módon mulasztó fél, azaz a címze köteles az ezzel adódó
következményeket teljes körűen vállalni. Ha a Szolgáltató emia nem tud a Megbízónak
tájékoztatást küldeni a jelen szerződés 4. pontja szerint érkeze küldeményekről, ez esetben
szolgáltató jogosult a jelen szerződés 9. és 10. pontjában foglaltak alkalmazására.
8. Felek kijelen k, hogy (1.) a székhelyük szerint illetékes hatóságnál vezete cégjegyzékbe
bejegyze és szabályszerűen működő gazdasági társaságok (2.) ellenük csőd-, felszámolási,
végelszámolási, vagy végrehajtási, vagy ilyenek veszélyével járó peres, vagy nem peres eljárás
nincs folyamatban és ennek lehetősége nincs kilátásban (3.) a jelen szerződés megkötéséhez
és teljesítéséhez szükséges társasági, hatósági és egyéb felhatalmazással, engedéllyel és
jóváhagyással rendelkeznek, (4.) a jelen szerződés megkötése a másokkal kötö
szerződéseiket, vagy harmadik személyek jogait nem sér .
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A felek vállalják, hogy a jelen pontban meghatározo jogi helyzetek megváltozását a másik
féllel haladéktalanul közlik. E közlés elmaradásáért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.
9. Amennyiben a szolgáltató a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartási módokon nem
tud a Megbízóval kapcsolatba lépni, akkor 3 hónapon belül 2 alkalommal a szolgáltató
köteles tértivevényes írásbeli felszólítással a Megbízót felszólítani – az azonnali hatályú
rendkívüli felmondásra történő és az esetleges Pmt. szerinti bejelentés megtételére
vonatkozó figyelmeztetés mellett – a szolgáltatóval való kapcsolat felvételére.
10. A szolgáltató jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatályú
felmondással
megszüntetni,
amennyiben:
- a Megbízó a zetési határidőt – az írásbeli felszólítás ellenére is - elmulasztja,
- a Megbízó megszegi a jelen szerződésben foglalt, kapcsola artásra, illetve értesítésre
vonatkozó köteleze ségét, azaz a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 3
hónapon keresztül) nem elérhető, nem válaszol az üzenetekre, illetve nem veszi át postai
küldeményeit,
- amennyiben a Megbízó nevében vagy megbízása alapján eljáró személy a tényleges
tulajdonosról szóló nyilatkozattételt megtagadja, vagy a szolgáltató nem tudja végrehajtani
az ügyfél-átvilágítást, vagy amennyiben a Pmt.-ben meghatározott kötelezően rögzítendő
adatok köre, nyilatkozatok, vagy okiratmásolatok nem szerezhetők be teljeskörűen,
- amennyiben a Megbízó a Pmt.-ben rögzített adatváltozás bejelentési kötelezettségének
határidőn belül nem tesz eleget.
A Szolgáltató a 9. pontban megjelölt felszólítását, és a jelen pontban megjelölt felmondását a
Megbízónak a jelen szerződés fejlécében megjelölt levelezési címére köteles megküldeni
azzal, hogy a küldeményt a feladástól számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek kell
tekinteni, ha azt a címzett bármilyen okból nem veszi át. A címváltozásból (pl.: elköltözés)
eredő kézbesíthetetlenségért a Megbízó a felelős, ha erről előzetesen a Szolgáltatót írásban
nem értesítette.
11. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnését követően az ingatlant
székhelyként, levelezési vagy egyébként értesítési címként nem használhatja, azt a
továbbiakban harmadik személyek részére nem jogosult ilyen minőségben kiadni, sem iratain
feltüntetni. elen szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató jogosult a Megbízónak az
ingatlanban bejegyze székhelye megszűnéséről az illetékes hatóságokat, bíróságokat, egyéb
szervezeteket tájékoztatni. E ől függetlenül jelen szerződés megszűnését követően a
Megbízó haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül köteles székhelyének
megváltozásáról tájékoztatni üzle partnereit és valamennyi, a székhelyét nyilvántartó
hivatalos szervet (KSH, NA , nkormányzat, stb.). A megrendelő köteles továbbá a szerződés
megszűnésétől számíto 10 naptári napon belül az illetékes cégbíróságnál kérelmet
benyújtani a székhelyváltozás bejegyzése iránt. A jelen szerződés megszűnése esetén a
Szolgáltató a megrendelő küldeményeit visszautasítja. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató a Megbízó részére érkeze , a szerződés időtartama ala átve ajánlás nélküli
postai küldeményeket 90 napig, az ajánlo an érkeze postai küldeményeket pedig 1 évig
köteles megőrizni a szerződés megszűnése után. Megbízó kifejeze en elfogadja, hogy az át
nem ve küldeményekről szolgáltató iratjegyzéket nem vezet. Szolgáltató vállalja továbbá,
hogy a szerződés megszűnése esetén a megrendelő székhelycímen őrzö iratait a
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megrendelő kérésére az iratjegyzékkel egyetemben a Megbízó részére rendelkezésre
bocsátja.
12. Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére – hatáskörtől függően –
kikötik a Dunaújvárosi árásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
elen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a PTK., valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Dunaújváros, 2021………

Ph.

Ph.

……………………………………………….
Szolgáltató
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ügyvezető
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Megbízó
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Képviselő

Innopark Nonprofit Kft.
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