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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 az OKITI részére kávé-melegital és kombi automata üzemeltetésére 

 

 

 

A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 

 (rövidített elnevezése: OKITI) 

Címe:1145 Budapest, Amerikai út 57. 

Levelezési címe: 1591 Budapest, Pf.: 425. 

E-mail címe: gazdasagi@oiti.hu 

 

 

 

1. A pályázati felhívás tárgya  

 

 Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (továbbiakban: Kiíró) telephelyén (1145 Budapest, 

Amerikai út 57.), a 4.1. – 4.5. pontban meghatározott méretű területének bérbeadása kávé-melegital 

és kombi automata üzemeltetése céljából, határozott idejű, egy éves időtartamra, - mely a felek 

közös megegyezésével további két évre meghosszabbítható, - vonatkozó bérleti szerződés 

megkötésével, bérleti díj megfizetése mellett.  

 

2. A pályázat benyújtásának módja és helye  

 

2.1. A pályázatokat magyar nyelven az alábbi módon kell benyújtani: 

-  postai úton zárt borítékban, egy eredeti példányban a Pályázó neve és székhelye 

megjelöléssel és a következő felirattal ellátva: „OKITI részére kávé-melegital automata 

üzemeltetése” az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 1591 Budapest, Pf.: 425.címre 

vagy 

- elektronikusan a gazdasagi@oiti.hu e-mail címre az „OKITI részére kávé-melegital 

automata üzemeltetése” tárgy megjelöléssel. 

 

2.2. Abban az esetben, ha a Pályázó a postai kézbesítés útján kíván ajánlatot tenni, legyen 

figyelemmel e kézbesítési mód sajátosságaira, tekintettel arra, hogy csak a pályázati kiírásban 

meghatározott határidőig beérkezett pályázatokat áll módjában a Kiírónak elfogadni.  

 

3. A pályázat benyújtásának határideje:  

 

3.1. 2020. december 18. 14:00 óráig,  

3.2. Pályázó a határidő lejártáig indokolás nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.  

3.3. A pályázatok bontására 2020. december 21-én 10 órakor kerül sor. 

 

4. A pályázati kiírásban érintett helyszínek, illetve automata típusok, mennyiségek:  

 

Kiíró az alábbi 4.1.-4.5. pontokban meghatározott bérlendő területeket (továbbiakban: 

Bérlemények) bocsátja nyertes pályázó rendelkezésére kávé-melegital automaták és kombi 

automata üzemeltetéséhez. 

 

4.1. A Kiíró, 1145 Budapest, Amerikai út 57. szám alatt található székhelyének diagnosztika 1-es 

épületének földszintjén 1 db kávé-melegital automata (frissen őrölt kávé, instant kávé, cappuccino, 

forró csoki, tea…), minimum 10 féle italválasztékkal, bérlendő terület: 1 m2.  
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4.2. A Kiíró, 1145 Budapest, Amerikai út 57. szám alatt található székhelyének diagnosztika 

épületének II. emeletén 1 db kávé-melegital automata (frissen őrölt kávé, instant kávé, cappuccino, 

forró csoki, tea…), minimum 10 féle italválasztékkal, bérlendő terület: 1 m2. 

  

4.3. A Kiíró, 1145 Budapest, Amerikai út 57. szám alatt található székhelyének diagnosztika 1-es 

épületének -1-es pinceszintjén 1 db kávé-melegital automata (frissen őrölt kávé, instant kávé, 

cappuccino, forró csoki, tea…), minimum 10 féle italválasztékkal dolgozói használatra, a 4.1. és 

4.2. pontokban szereplő helyszíneken elhelyezendő automatáknál megajánlott fogyasztói áraknál 

legalább 30 Ft/adaggal mérsékeltebb áron. Bérlendő terület: 1 m2. 

 

4.4. A Kiíró, 1145 Budapest, Amerikai út 57. szám alatt található székhelyének diagnosztika 1-es 

épületének földszintjén 1 db kombi (szendvics-snack-üdítő) automata, Bérlendő terület: 1 m2. 

 

4.5. Pályázó vállalja, hogy biztosít 1 db kávé-melegital automatát (frissen őrölt kávé, cappuccino, 

forró csokoládé…), minimum 10 féle italválasztékkal Kiíró, 1145 Budapest, Amerikai út 57. szám 

alatt található székhelyén, a „C” épületben dolgozói használatra, mely automatában minden 

termék egységesen legfeljebb bruttó 50 Ft/adag áron kerül megállapításra. Ezen automata forgalma 

után Pályázó bérleti díjat nem fizet Kiíró részére. Bérlendő terület: 0,6 m2.  

 

5. A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia  

 

5.1. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a Pályázó alábbi nyilatkozatait a 5.1.1. – 5.1.3. pontban 

részletezett tartalom és feltételek szerint: 

-  a Kiírónak a 4.1.–4.3. esetében havonta fizetendő adagonkénti bruttó forgalmi jutaléki 

díjra (bérleti díj) vonatkozó ajánlat; 

- a Kiírónak a 4.4. esetében havonta fizetendő állandó bérleti díjra vonatkozó ajánlat; 

- a forgalmazandó termékekre, fogyasztói árakra vonatkozó ajánlat; 

- a forgalmazandó termékkörre vonatkozó nyilatkozat; 

- a telepítendő berendezésekre vonatkozó nyilatkozat.   

 

5.1.1. A havonta fizetendő, forgalmon alapuló bérleti díj nem lehet kevesebb, mint 

- 4.1.,4.2. esetében bruttó 50 Ft/adag, 

- 4.3. esetében bruttó 20 Ft/adag. 

A 4.4. esetében havonta fizetendő állandó bérleti díj nem lehet kevesebb, mint 15.000 Ft+ÁFA/hó. 

 

5.1.2. A pályázati anyagban automatánként - a 4.1. – 4.3. és 4.5. pontban meghatározott sorrendben 

- szerepeltetni szükséges a forgalmazott termékkört és választékot, valamint a felhasznált 

alapanyagok márkáját, minőségi osztályba sorolásáról és származásáról szóló nyilatkozatot, 

továbbá kérjük megadni automatánként, az egyes termékek adagra vetített fogyasztói árát, melyet 

a Pályázó a szerződés hatálybalépésétől számított egy évig tartani köteles. 

 

5.1.3. A Pályázó köteles megadni automatánként - a 4.1. – 4.5. pontban meghatározott sorrendben 

- a berendezések típusát, műszaki paramétereit (energiafogyasztás, méretek stb.). 

 

5.1.4. A Pályázó csak a pályázati felhívásban szereplő, valamennyi teljesítési helyre vonatkozó 

ajánlatot magába foglaló pályázatot nyújthat be érvényesen.  

 

5.2. A Pályázóra vonatkozó adatok tekintetében:  
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5.2.1. A Pályázó neve, cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), székhelye 

(lakóhelye), adószáma; a Pályázó képviseletére jogosult személy neve; 

5.2.2. a Pályázó telefonszáma, faxszáma,  

5.2.3. a Pályázó által kijelölt kapcsolattartó neve és telefonszáma, e-mail címe,  

5.2.4. a Pályázó levelezési címe (amennyiben a székhelyétől, lakóhelyétől eltérő),  

5.2.5. a Pályázó elektronikus elérhetősége (e-mail cím).  

 

5.3. A Pályázó képviseletére jogosult aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája eredeti példánya 

vagy közjegyző által hitelesített másolata.  

 

5.4. Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló dokumentumok  

 

5.4.1. A Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatának eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példánya, egyéni vállalkozó esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített példánya. Amennyiben a Pályázó vonatkozásában céges 

változásbejegyzési kérelem elbírálása van folyamatban az illetékes cégbíróság által, az illetékes 

cégbíróság részére benyújtott változásbejegyzési kérelem formanyomtatványának nyomtatott 

példánya.  

 

5.4.2. Nyilatkozat arról, hogy mely pénzintézeteknél vezet a Pályázó bankszámlát, a számlaszámok 

megjelölésével.  

 

5.5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó nem áll az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt, 

illetve a 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül.  

 

5.5.1. Az Ávtv. 25.§ (1) bekezdése szerint:  

 

Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki  

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;  

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál 

régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;  

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: 

da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében 

meghatározott gazdasági bűncselekmény, 

db) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott 

korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom 

biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító 

bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott 

gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és 

a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott 

adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; 

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése 

alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; 
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f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban 

hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.  

 

5.6. Referencia benyújtása tekintetében:  

 

2 db referencia benyújtása a pályázati felhívás tárgyaként megjelölt tevékenység végzéséről 2020. 

évre vonatkozóan, megjelölve a szerződést kötő másik fél nevét, címét, telefonszámát, a szerződés 

értékét, és hogy milyen időszakot fedett le a szolgáltatás.  

5.7. Az 5.1. – 5.6. pontban felsorolt nyilatkozatokat, dokumentumokat a felsorolás sorrendjének 

megfelelő sorrendben kell a pályázat anyagán belül benyújtani. A Pályázó nyilatkozatait eredeti 

formában, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. A pályázat részeként benyújtott 

nyilatkozatoknak a pályázati határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebben kiállítottnak kell 

lennie. A pályázat mellékleteként benyújtott minden nyilatkozatot, dokumentumot alá kell írnia 

a Pályázó képviseletére jogosult személynek/személyeknek. 
 

6. Kizáró okok  

 

6.1. Érvénytelen a pályázat, ha az általa ajánlott, havonta a forgalom alapján fizetendő bérleti díj 

kevesebb, mint  

- 4.1.,4.2. esetében bruttó 50 Ft/adag, 

- 4.3. esetében bruttó 20 Ft/adag összeg.  

 

6.2. Érvénytelen a pályázat, ha 4.4. esetében az általa ajánlott, havonta fizetendő állandó bérleti díj 

kevesebb, mint 15.000 Ft+ÁFA. 

 

6.3. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó a teljesítési helyek közül valamelyikre vonatkozóan nem 

adott a 4. pontban meghatározott részletességgel ajánlatot.  

 

6.4. A pályázat érvénytelen, ha a Pályázó egy vagy több teljesítési helyre vonatkozóan nem nyújtott 

be érvényes ajánlatot.  

 

6.5. Az eljárásból kizárásra kerül az a Pályázó – és érvénytelen a pályázat -, aki esetében az Ávtv. 

25. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fenn áll.  

 

6.6. Az eljárásból kizárásra kerül a Pályázó – és érvénytelen a pályázat -, ha a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pont b) alpontja alapján nem minősül átlátható 

szervezetnek.  

 

6.7. Alkalmatlan a Pályázó – és érvénytelen a pályázat -, ha nem rendelkezik 2020. évben teljesített, 

összesen 2 db, a pályázati felhívás tárgyaként megjelölt tevékenység végzéséről szóló referenciával.  

 

7. Ajánlati kötöttség  

 

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó ajánlatához 

a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen 

időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, 

vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 
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8. A pályázatok elbírálásának módja  

 

8.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott 

követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel 

meg, a pályázati eljárásból − az indokul szolgáló okok jegyzőkönyvbe vétele mellett − ki kell zárni.  

 

8.2. A Kiíró – szükség esetén – megadja a hiánypótlás lehetőségét ésszerű határidő megjelölésével 

a Pályázó(k) részére. A hiánypótlás eredménytelensége az eljárásból való kizárást vonja maga után.  

 

8.3. A pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő Pályázók közül az kerül 

ki győztesen, aki a Kiíró számára az Automaták által forgalmazandó termékek vonatkozásában 

összességében a legkedvezőbb ajánlatot adja a havi forgalmi jutalék és az egységárak tekintetében.   

 

8.4. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben több Pályázó ajánlata minősül a 8.3. pont 

szerinti legkedvezőbbnek, abban az esetben a Kiíró ezen Pályázókkal külön tárgyal a számára 

legkedvezőbb összegű ajánlat elérése érdekében.  

 

9. Eredményhirdetés  

 

Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását követően, illetve hiánypótlás esetén a 

hiánypótlási határidő lejártát követően, valamint a 8.4. pont esetén az egyeztetést követően 15 

munkanapon belül írásban (e-mail-ben) értesíti a Pályázókat. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha 

nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a 

pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.  

 

10. Szerződéskötés  

 

10.1. A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 10 napon belül a nyertes pályázóval, 

vagy visszalépése esetén – amennyiben az eredményhirdetéskor a Kiíró megnevezi – az eljárás 

második helyezettjével bérleti szerződést köt.  

 

11. További információk  

 

11.1. Az Automaták telepítéséhez szükséges esetleges csatlakozási pontok (villany, víz) biztosítása 

a Kiíró feladata, illetve költsége.  

 

11.2. A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől 

függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban.  

 

11.3. A pályázat, a pályázati felhívás, valamint a Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció a 

megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

 

11.4. A forgalmi jutaléki díj (bérleti díj) megfizetése a nyertes pályázóval megkötendő bérleti 

szerződésben meghatározottak szerint − átutalással − történik, a Kiíró által kiállított számla alapján, 

az adott tárgyhónapban 15 napos fizetési határidővel. 

 

11.5. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy – haladéktalan írásbeli értesítés mellett - a jelen pályázati 

felhívást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné 

nyilvánítsa. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy bármelyik, vagy az összes pályázatot indoklás nélkül 

elutasítsa. A jelen pályázati kiírás, illetve az eredmény kihirdetése nem jelenti a Kiíró 

szerződéskötési kötelezettségét, illetőleg a pályázat megküldésével, az eredmény kihirdetésével a 
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Pályázónak nem keletkezik joga a szerződéskötésre. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes 

Pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjét tekintse nyertes Pályázónak. 

 

11.6. A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény, az Ávtv., valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás eredményeképpen 

megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

12. Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés mindkét fél által történő aláírását követően, 

2021. január 1. napján lép hatályba. 

 

13. A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető: Tóth 

László üzemeltetési és anyaggazdálkodási osztályvezetőtől a +36/1/467-9300/178 telefonszámon, 

illetve a toth.laszlo@oiti.hu e-mail címen.  
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OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetése” kiírt pályázat 1. számú melléklete 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány/aláírás 

minta alapján: 

Szervezet neve:  
Székhelye:  
Adóilletősége:  
Cégjegyzékszáma:  
Adószáma:  
  

(Az aláírási címpéldány/aláírás minta másolatát a nyilatkozattételi jogosultság ellenőrzése céljából csatolni! 

 

2/a.)* Alulírott/alulírottak az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 

(képviselői) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) jegyzett szervezet a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának alpontja alapján 2014. 

január 01. napján és azóta folyamatosan átlátható szervezetnek minősül. 

2/b.)* Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy - 2014. január 01. napján és azóta 

folyamatosan – nem tartozom a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdése 1. pontjának hatály alá. (*Megfelelőt kérjük aláhúzni.) 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 

nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 

4.) A közöttünk fennálló szerződéses jogviszony alapján tudomásul veszem (vesszük), elfogadom 

(elfogadjuk), hogy 

 4/a.) az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (a továbbiakban: OKITI) költségvetéséből csak 

a fenti feltételeknek megfelelő szervezetek részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés 

 4/b.) a 2/a.) vagy a 2/b.) pont szerinti nyilatkozatomban (nyilatkozatunkban) foglaltak változása 

esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (vagyunk) az OKITI-t tájékoztatni. 
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 4/c.) a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az OKITI a vonatkozó 

jogszabályok alapján felmondhatja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a 

szerződéstől elállhat. Felmondhatja továbbá a szerződést az OKITI, amennyiben jelen 

nyilatkozattételt illetve a 4/b) pontban foglalt változásbejelentést nyilatkozattevő elmulasztja 

vagy amennyiben - változás folytán - nyilatkozattevő már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

Dátum: ……………………………………… 

cégszerű aláírás 
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Magyarország Alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése alapján a központi költségvetésből csak olyan 

szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek 

tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. 

Az átlátható szervezetre vonatkozó kritériumokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 

§ (1) bekezdés 1. pontja határozza meg: 

1. átlátható szervezet: 

a)  az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 

a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a 

külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 

részvénytársaság, 

b)  az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,  

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan ál lamban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c)  az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő 

feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,  

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 

nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

TÁJÉKOZTATÁS 


