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Alulírott a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. 

C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) ügyvezetője a 

FŐKÉTÜSZ Kft. (1145 Budapest, Szugló utca 9-15., cégjegyzék száma: 01-09-466332, adószám: 

12109584-2-42) könyvvizsgálati megbízását Társaságunk nevében (a Taggyűlés/Közgyűlés 

határozatával összhangban) a 2020. üzleti évre, az arról készített éves beszámolót elfogadó 

Taggyűlés/Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig szóló határozott 

időtartamra elfogadom. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenységre jogosult könyvvizsgáló 

cég a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel.

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra Kékesi Pétert (könyvvizsgálói engedély szám: 

007128, adóazonosító jele: 8405283951, anyja leánykori neve: Gelics Piroska, születési hely, idő: 

Budapest, 1977. december 18. lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7.em. 9.a.) jelöli ki, 

aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Társaságunkkal és az általunk kijelölt könyvvizsgálóval 

szemben összeférhetetlenségi ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:129§ (3) bekezdésben, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007, évi LXXV. 

törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

A Ptk. 3:1305 (1) bekezdése szerint a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a 
legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a 

kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg.

Budapest, 2020. szeptember 23. zr

ügyvezető, ny.t.szám: 002387

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.

'Tigyvezető, ny.t.szám: 002387 

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.

Kékesi Péter 

kamarai tag, könyvvizsgáló 

Nyilvántartási száma: 007128

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Szita Katalin 2234 Maglód, Mikszáth K. u. 5.

2. Herke Anett, 1108 Budapest, Agyagfejtő u. 4.
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVVIZSGÁLATI SZOLGÁLTATÁSRA

amely létrejött a(z)

Cégnév: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
Cégjegyzékszám: 01-09-466332
Adószám: 12109584-2-42
Számlavezető Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bankszámlaszám: 10402142-21424005-00000000
Képviselő neve: Kovács Balázs Norbert ügyvezető
mint megbízó,

(a továbbiakban; „Társaság” vagy „Megbízó”)

és a

mint megbízott,

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Cím: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C ép.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
Adószám: 13682738-4-42
Számlavezető Bank: Commerzbank Zrt.
Bankszámlaszám: 14220108-22888004-00000000
Képviselő neve: Gaál Edmond ügyvezető. Kékesi Péter ügyvezető
Kamarai tagsági szám: MKVK ny.t. szám: 002387

(a továbbiakban: „Könyvvizsgáló” vagy „Megbízott”)

(együttesen „Felek”) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

Előzmények  

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (lebonyolító, a
továbbiakban BVH), 
Részvénytársaság, a

továbbá a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő 
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, a Fővárosi Kertészeti 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a FŐKÉRT Mérnökiroda Beruházási és Tervezési 
Korlátolt Felelősségű Társaság, a TAHI Faiskola és Dísznövénytermesztő- Értékesítő Korlátolt 
Felelősségű Társaság, a Virágértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, és a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, mint közös ajánlatkérők (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIIT törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint közbeszerzési eljárást indított KÉ10997/2020 
/ TED 2020/S 121-296159 számon „Könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése 2020-22” tárgyában, 
melyben a Könyvvizsgáló, mint ajánlattevő ajánlatot nyújtott be. Az eljárás eredményeként Ajánlatkérő 
2020.09.11. napján a Könyvvizsgálót hirdette ki nyertes ajánlattevőként.
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Fentieket követően Felek a szerződést az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint kötik.

1. A szerződés tárgya és tartalma

Jelen szerződés tárgya könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtása, amelynek tartalmát a jelen szerződés (a 
továbbiakban: Megbízási Szerződés) rendelkezései, annak elválaszthatatlan mellékletét alkotó 1. sz. 
Műszaki leírás és 2. sz. nyertes ajánlat határozza meg.

2- Jogok és kötelezettségek

2.1. A Társaság felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörűségéért, belső 
ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar számviteli és egyéb vonatkozó 
előírások szerinti éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet) és 
üzleti jelentés elkészítéséért.

2.2. Ez a felelősség magában foglalja:

® az akár csalásból, akár hibából eredő hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások 
elkészítésére vonatkozó belső kontroll folyamatok kialakítását, bevezetését és 
fenntartását

• megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint
® az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését.

2.3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Polgári Törvénykönyv, 
Ptk.) értelmében a Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, 
és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság 
éves beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Jelen 
Megbízási Szerződés céljainak elérése érdekében e jelentés elkészítéséhez a Könyvvizsgáló a 
következőket teszi vizsgálat tárgyává, és haladéktalanul jelenti, amennyiben bánnelyiket nem 
találja kielégítőnek:

® a számviteli nyilvántartások megfelelősége 
® összhang a Társaság éves beszámolója és számviteli nyilvántartásai között
® az éves beszámoló megfelelése a hatályos jogszabályi előírásoknak és számviteli 

alapelveknek, valamint
• a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt információk és 

magyarázatok megadása
® a Társaság belső szabályozottsága.

2.4. A Könyvvizsgáló a Társaság által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a 
Könyvvizsgáló felel.

2.5. AT ársaság minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára és nem 
tart vissza semmilyen információt. A Társaság a Könyvvizsgáló által kért minden információt 
az előre egyeztetett ütemezés szerinti időben megad. A Könyvvizsgáló feladatának és 
hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a vezető 
tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást 
kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit 
megvizsgálni.
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2.6. A Könyvvizsgáló ez irányú igénye esetén a Társaság vezetői és a könyvvizsgálatban 
közreműködő alkalmazottai megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve 
szóban közölt információk teljes körűek.

2.7. A megbízás folyamán a Felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a 
megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Könyvvizsgáló vállalja, hogy a 
megbízás folyamán a Társaságról szerzett bármely információt üzleti titokként kezeli a 
Megbízási Szerződés megszűnése után is.

2.8. A Társaság tudomásul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény (továbbiakban: Pmt.) 30-31. §-ainak 
értelmében a Könyvvizsgáló a Társaság értesítése nélkül köteles bejelenteni a hatóságoknak, ha 
bármely adat, tény vagy körülmény pénzmosásra utal. A Társaság elismeri, hogy a fenti 
bejelentési kötelezettség Könyvvizsgáló általi teljesítése nem minősíthető az információk 
bizalmas kezelése megsértésének.

2.9. A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége és kötelezettsége a Társaságot 
terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően 
feltárja az éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a 
könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése. A könyvvizsgálat 
célja, hogy lehetővé tegye a Könyvvizsgáló számára arra vonatkozó vélemény kiadását, hogy a 
pénzügyi kimutatások valamennyi lényeges szempontból megfelelnek-e a meghatározott 
beszámoló-készítési elveknek. A Társaság tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Könyvvizsgáló 
nem felelős és nem tehető felelőssé a csalások és hibák megelőzéséért.

2.10. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék (vélemény) nem minősül arra 
vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden hibától.

2.11. Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért a Társaság felel, azzal, hogy a Könyvvizsgáló 
feladata a tárgyidőszaki társasági adó, helyi iparűzési adó, illetve - amennyiben a Társaság 
vonatkozásában felmerül - az energiaellátók jövedelemadójának és az ÁFA arányosítás 
számításának ellenőrzése. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes 
adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban 
elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a 
Társaság által benyújtott éves beszámolót és adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.

2.12. A Könyvvizsgáló a 2.11. pontban foglaltak szerint vizsgálja a pénzügyi kimutatások 
könyvvizsgálata részeként a Társaság adózási, társadalombiztosítási és vámfizetési helyzetét, 
valamint a kapcsolódó számításokat és bevallásokat. A Társaság elfogadja, hogy ő felel az 
említett bevallások elkészítéséért és benyújtásáért, valamint az azokat alátámasztó 
nyilvántartások vezetéséért, továbbá elfogadja, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes 
adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban 
elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a 
Társaság által benyújtott éves beszámolót és adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.

2.13. A Társaság tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai nem 
választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban foglaltak a 
teljes beszámolótól függetlenül nem használhatók fel. Ha a Társaság a köny vvizsgálói jelentést 
bármely egyéb módon kívánja felhasználni - pl. az éves beszámolótól függetlenül -, ahhoz a 
Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

2.14. A Pmt. 6-17. §-ai a könyvvizsgálók számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írnak elő. Ennek 
alapján a Megbízási Szerződés megkötésekor a Társaság, valamint annak képviselője (a 
szerződést aláíró személyek, valamint a kapcsolattartók) és a tényleges tulajdonos azonosításra 
kerülnek. A Pmt. 12. § (3) bekezdése alapján a Társaság a szerződéses kapcsolat fennállása alatt 
köteles 5 munkanapon belül a Könyvvizsgálót értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített 
adatokban (akár a Társaság, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos 
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vonatkozásában) változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a Társaság a 
mellékelt adatlap kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz 
való hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról a 
könyvvizsgáló másolatot készítsen.

2.15. A Könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a Társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg 
kell hívni. A Könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés 
megtartását nem akadályozza.

2.16. A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság 2.15. pontban említett ülésén túli ülésein tanácskozási 
joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén és az Sztv. szerinti beszámoló 
tárgyalásakor a Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A 
Felügyelöbizottság köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt 
ügyeket.

2.17. Ha a Könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a 
Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető 
tisztségviselő, vagy a Felügyelöbizottság tagjainak e minőségben kifejtett tevékenységükért 
való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a vezető tisztségviselőnél 
kezdeményezni a Részvényes/Tulajdonos döntéshozatalához szükséges intézkedések 
megtételét.

2.18. Ha a Részvényes/Tulajdonos szükséges döntésére nem kerül sor, illetve a jogszabályok által 
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi 
felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

2.19. A Könyvvizsgálót nem illeti meg a Ptk.-ban rögzített törvényes zálogjog.

2.20. A Könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan 
együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos 
ellátását veszélyezteti.

3. A könyvvizsgálat időbeli ütemezése

3.1. Felek rögzítik, hogy a Könyvvizsgáló a Társasággal közösen munkarendet állít össze, amely 
rögzíti az egyes kiemelt ellenőrzési feladatokat (így például a számviteli politika felülvizsgálata, 
egyes részterületek időszaki vizsgálata stb.), illetve a feladatok elvégzésének határidejét. A 
munkarendet jóváhagyásra átadja a Társaságnak.

3.2. A Könyvvizsgálati tevékenység során a könyvvizsgáló, a Társaság félévente^ elkészülő 
mérlegéről és eredménykimutatásáról a munkarendnek megfelelően előre egyeztetett 
időpontban helyszíni vizsgálatot tart, amely nem minősül könyvvizsgálatnak. A vizsgálat során 
a Könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentés elkészítése nélkül véleményt alkot a Társaság adott 
időszakra vonatkozó mérlegéről és eredmény-kimutatásáról, melyről a Társaság vezetőjét, 
illetve a BVH Zrt-T is elektronikus és nyomtatott formában tájékoztatja.

3.3. A Könyvvizsgáló a 1.1 pontban rögzített tevékenysége során a Társaság részére évente 160 
(azaz Egyszázhatvan) munkaórányP személyes konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultáció 
keretében a Könyvvizsgáló iránymutatást ad, javaslatot tesz új gazdasági eseményeknek a 
hatályos számviteli jogszabályok szerint a könyvekben történő rögzítésére és az 
adójogszabályokban történő változások leképezésére, elszámolására, adózással kapcsolatos 
kérdésekre.

’ DHK Zrt. esetében az I-ÍIl. negyedévről a IV. negyedévben
2 Tagvállalatok esetében beszúrásra kerülő fordulat

Értékelés alá eső elem, a nyertes a.jánlat tartalma szerint kell kitölteni.
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A konzultációt (rendelkezésre állást) az alábbiak szerint köteles teljesíteni Könyvvizsgáló:
a. ) telefonon történő igénybejelentést követően a kérdésre azonnal vagy a lehető legrövidebb 
időn belül szóbeli választ (max. 1 munkanap),
b. ) írásos igénybejelentés esetén, valamint a szóbeli választ írásba foglalásaként 1 (azaz Egy) 
munkanapon^ belül írásbeli állásfoglalást köteles adni Könyvvizsgáló.
A Könyvvizsgáló köteles egyeztetni a Társasággal a Társaság munkarendjét a konzultáció 
megfelelő időpontban és határidőben történő teljesítése érdekében. Amennyiben az adott évben 
a jelen pont első bekezdésében megjelölt munkaórányi keretet a Társaság nem használja fel, úgy 
az a későbbiekben nem vehető igénybe. A konzultáció ellenértékét az éves díj magában foglalja.

3.4. A Könyvvizsgáló köteles az 1.1 pontban rögzített tevékenységéhez kapcsolódó, - a 3.3 pontban 
meghatározott személyes konzultáción túl - a részére írásban feltett kérdésekre 5 munkanapon 
belül írásban választ adni. Amennyiben a válaszadáshoz Könyvvizsgáló megítélése szerint 
hatóság állásfoglalása szükséges, akkor haladéktalanul köteles a hatóság állásfoglalását kérni, 
úgy a válaszadási határidő ezen állásfoglalás beszerzését követő napon kezdődik.

Könyvvizsgálati díj és annak megfizetése:

4.1. Felek az egyes feladatokra a Könyvvizsgáló részletes ajánlatában meghatározott 
könyvvizsgálati díjakat alkalmazzák az alábbiak szerint:^

Év
fSkEtiSz^Ií^

és 2022. évek
opció

A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2020. I. félév)

Feladatok

2020
A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészlett éves 
beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

900 000 Ft

2021 
opció

A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény élőirásaival összhangban elkészített éves 
beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont 
(konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról 
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása
A Társaság háromnegyed évente elkészülő rrérlegéről és eredmény
kimutatásáról véleményalkotás (2021. HU. negyedév) ................ .. .............
A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2021. I. félév)

600 000 Ft

900 000 Ft

2022 
opció

A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről W 
szóló 2000, évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont'^ '' 

(konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata és arró 
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása  
A Társaság háromnegyed évente elkészülő mérlegéről és eredmény
kimutatásáról véleményalkotás (2022. l-lli. negyedév) 
A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2022.1. félév)

600 000 Ft

A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkésztett éves 
beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

900 000 Ft

A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont 
(konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról 
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása

Külön igénybejelentésre elvégzendő feladatok:
2020 A Társaság Közbenső Mérlegének auditja 300 000 Ft

2021 A Társaság Közbenső Mérlegének auditja 300 000 Ft

2022 A Társaság Közbenső Mérlegének auditja - opció 300 000 Ft

Alap feladatok: 4 500 000 Ft
Külön igénybejelentésre elvégzendő' feladatok: 900 000 Ft
Feladatok összesen: 5 400 000 Ft

Értékelés alá eső elem, a nyertes ajánlat tartalma szerint kell kitölteni.
’ Az egyes részfeladatokra vonatkozó könyvvizsgálati díjat a szerződést kötő ajánlatkérő (Társaság) vonatkozásában a nyertes 
ajánlattevő részletes ajánlatában szereplő bontásban és összeggel kell átemelni a Megbízási Szerződés e pontjába.
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4.2. A Könyvvizsgáló az 1. pontban rögzített feladatok elvégzéséről teljesítési jelentést készít. Az 
igazolt teljesítések számlázásra kerülnek. A Társaság jogosult a teljesítésigazolás folyamatát, 
dokumentumait a szerződés időbeli hatálya alatt módosítani.

4.3. A 4.1. pontban meghatározott díj magában foglalja a megbízás teljesítésével kapcsolatos, a 
Könyvvizsgálónál felmerülő valamennyi költséget (így a készkiadások költségét) és mindazt, 
ami a szerződéses munka megvalósítása során Könyvvizsgálónál költségként felmerül. 
Könyvvizsgáló tudomásul veszi, hogy a fenti megbízási díjon felül más jogcímen (pl. előre nem 
látható többletfeladat ellátása) semmiféle követelést nem támaszthat.

4.4. A Könyvvizsgáló a számláját magyar forintban (HUF) állítja ki, amelynek meg kell felelnie a 
jogszabályi előírásoknak. Könyvvizsgáló köteles a számlája beazonosításához szükséges 
szerződésre vonatkozó azonosító adatokat a számláján feltüntetni (pl. szerződés-nyilvántartási 
szám, iktatószám, szerződés megkötésének napja).

4.5. A számla ellenértékét a Társaság a számla kézhezvételét követő harminc (30) napon belül 
átutalással fizeti meg Könyvvizsgáló bankszámlájára a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján igazolt 
teljesítést követően.

4.6. A Könyvvizsgáló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés 1. pontjában meghatározott 
feladatának a 3.1 pontban foglalt munkarend szerinti határidőkben (késedelem) nem tesz eleget, 
illetve a 3.3. és 3.4 pontokban foglalt határidők tekintetében késedelembe esik, úgy a Társaság 
késedelmi kötbér alkalmazására jogosult. Mentesül a felelősség alól, ha a Könyvvizsgáló 
bizonyítja, hogy a késedelem neki nem volt felróható. A késedelmi kötbér mértéke a 
késedelemmel érintett naptári naponként 50.000,- Ft, de legfeljebb a szerződésben 
meghatározott, ÁFA nélküli teljes díj 10%-a.

4.7. A Könyvvizsgáló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízási Szerződés 1. pontjában 
meghatározott feladatát hibásan teljesíti, úgy a Társaság hibás teljesítési kötbér alkalmazására 
jogosult, melynek mértéke legfeljebb a 4.1. pontban meghatározott, ÁFA nélküli díj 10%-a. 
Mentesül a felelősség alól, ha a Könyvvizsgáló bizonyítja, hogy a hibás teljesítés neki nem volt 
felróható. A hibás teljesítési kötbér alkalmazásának feltétele, hogy a Társaság a szerződésnek 
vagy a jogszabályoknak meg nem felelő teljesítés miatt a Könyvvizsgáló részére felhívást 
tegyen, és póthatáridővel kötelezze a hiba kijavítására. Amennyiben a Könyvvizsgáló a 
felhívásnak határidőben nem tesz eleget, úgy a Társaság jogosult a fenti mértékű kötbér 
alkalmazására.

4.8. Amennyiben a szerződés a Könyvvizsgáló hibájából meghiúsul, valamint, ha a szerződés 
teljesítése a Könyvvizsgáló érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, úgy a Társaság 
meghiúsulási kötbér alkalmazására jogosult, melynek mértéke a 4.1 pontban meghatározott, 
ÁFA nélküli díj 25%-a.

4.9. Könyvvizsgáló tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott bármely kötbér a 
számlázásnál a díjból levonásra kerül a Kbt. 135.§ (6) bekezdését is figyelembe véve, illetőleg 
a Társaság által kiállított számla alapján fizetendő.

5. A feladat ellátásáért felelős személyek

A Társaság részéről:

A Könyvvizsgáló részéről:

Baloghné Raffay Noémi 
ralTay .noemi@kemenysepro .hu 
+36 20 425 9820

Kékesi Péter
peter.kekesi@bdo.hu, +36 1 2353010
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A Könyvvizsgáló helyettesének jelöli: Schillinger András
andras.schillinger@bdo.hu, +36 1 2353010

A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság vezető tisztségviselőjét és a 
RészvényestZTulajdonost értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt 
kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a szerződésből fakadó kötelezettségek 
gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és kommunikáció érdekében, a 
szerződéskötés jogalapján adták meg. A szerződés teljesítése során a Felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a 
tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat csak a szerződés teljesüléséhez szükséges, a 
teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul 
veszik, hogy a személyes adatok tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek 
vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges adatkezelési 
incidenst a tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik Fél tudomására hozzák.

6. Összeférhetetlenség

6.1. A Könyvvizsgáló kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Társaság munkavállalóját 
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza.

6.2. A Könyvvizsgáló kijelenti továbbá, hogy nem tartozik a Társaság munkavállalójának 
érdekeltségébe és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a Társaság munkavállalója.

6.3. Könyvvizsgáló köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók, illetve 
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő tennészetes vagy jogi személyek, illetve 
mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek.

6.4. A Könyvvizsgáló tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése a Megbízási Szerződés 
azonnali hatályú felmondásával járhat.

6.5. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági 
tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság 
munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

6.6. A Könyvvizsgáló nyilatkozza, hogy a közbeszerzési eljárás során nem szolgáltatott olyan 
félrevezető információt, amely lényegesen befolyásolhatja a kizárására, a kiválasztására, illetve 
a szerződés odaítélésére vonatkozó döntéseket.

7. A jelentések megírásához használt nyelv

Az éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven kell kibocsátani.

8. Közbeszerzési előírások a szolgáltatás-nyújtásra vonatkozóan

8.1. Könyvvizsgáló a feladatok teljesítésébe köteles bevonni legalább azon szakembereket, akiket 
az ajánlatában bemutatott,

8.2. Könyvvizsgáló alvállalkozó igénybevételére kizárólag a közbeszerzési jogszabályok által 
lehetővé tett keretek között jogosult. Ez esetben az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a 
tevékenységet maga végezte volna el.
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8.3. A Megbízási Szerződésben rögzített kötelezettségek a Könyvvizsgálóra és a Megbízási 
Szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozóra egyaránt vonatkoznak, a megsértésükből 
eredő jogkövetkezményekért a Társaság felé minden estben a Könyvvizsgáló tartozik helytállni.

8.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Társaság jogosult a Megbízási Szerződést felmondani - 
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Könyvvizsgáló nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 
Könyvvizsgálóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis.

8.5. A Társaság a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a Megbízási Szerződést felmondani vagy 
a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni, ha a Megbízási Szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Könyvvizsgáló tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn 
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Társaság jogosult és egyben köteles a Megbízási 
Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha

a) a Könyvvizsgálóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel;

b) a Könyvvizsgáló közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

8.7. A Könyvvizsgáló nem fizethet, illetve számolhat el a díjban a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Könyvvizsgáló adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Könyvvizsgáló vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Társaság (Megbízók) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Társaságot (Megbízókat) haladéktalanul értesíti.

8.8. A Megbízási Szerződés csak közös megállapodással, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak 
alapján módosítható.

9. Korrupcióellenes klauzuia

9.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint 
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak 
megfeleljenek, a szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

9.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a szerződés 
feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak teljesítése során tanúsított 
bánuely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem befolyásolta és 
befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bánnilyen módon és fomában 

8



kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy 
átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak 
ígérete.

9.3. A Könyvvizsgáló köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók, 
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve 
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek 
(„közreműködők”) a Megbízási Szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti 
magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

9.4. A Könyvvizsgáló köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett 
közreműködők és a közreműködők által igénybe vett esetleges további közreműködők a 
Társaság által teljesített vételárból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. A 
Könyvvizsgáló kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a 
Könyvvizsgáló által igénybe vett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét 
hitelt érdemlően igazolja a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat 
kiszolgáltassa, különösen a Társaság által a Könyvvizsgáló részére teljesített kifizetések 
összegét és időpontját.

9.5. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Társaság választása szerint jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja az 4.8. pont 
szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Amennyiben a Társaság késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a 
Könyvvizsgáló többletmunkára kényszerül, vagy egyéb, a Könyvvizsgáló befolyásán kívül eső 
körülmény következtében a könyvvizsgálói feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve 
nem teljesíthetők, a Könyvvizsgáló haladéktalanul tájékoztatja erről a Társaság vezetését.

10.2. A Könyvvizsgáló a könyvvizsgálói tevékenység ellátása körében okozott kár megtérítéséért 
(különös tekintettel a Megbízási Szerződés 2.14. pontjában foglalt értesítési kötelezettségét 
elmulasztásával okozott kárért) a Polgári Törvénykönyv szerződésszegéssel okozott károkért 
való felelősség vonatkozó szabályai szerinti felelősséggel tartozik.  

10.3. A Könyvvizsgáló a Megbízási Szerződésben meghatározott kötelezettségeit a tőle mint 
könyvvizsgálattal hivatásszerűen foglalkozó társaságtól elvárható fokozott gondossággal 
köteles teljesíteni.

10.4. A Megbízási Szerződés annak (mindkét fél általi) aláírásának napjától kezdődik, és a 2021-es 
üzleti évről készített éves [és a konszolidált (összevont) éves] beszámolót elfogadó 
közgyülés/taggyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2022. május 31. (a BVH Zrt. esetében 2022. 
június 30.) napjáig tartó határozott időre jön létre.

10.5. A Megbízási Szerződés annak határozott időtartama alatt rendes felmondással egyik fél részéről 
sem szüntethető meg egyoldalúan.

10.6. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a közös ajánlatkérők képviseletében eljáró 
BVH Zrt. jogosult jelen Megbízási Szerződés időbeli hatályát - a Könyvvizsgálóhoz intézett, 
írásbeli, cégszerűen aláírt nyilatkozatával - az alábbiak szerint meghosszabbítani.

10.6.1. A FŐKÉTÜSZ Kft. vonatkozásában 2020. december 31. napjáig megküldött nyilatkozatával 
2022. május 31. napjáig jogosult meghosszabbítani a szerződés hatályát. Amennyiben a BVH 
Zrt. jelen bekezdésben foglalt határidőig írásban nem kéri a szerződés időbeli hatályának a 
meghosszabbítását, akkor a FŐKÉTÜSZ Kft. szerződése 2021. május 31. napjával megszűnik. 
Amennyiben a FŐKÉTÜSZ Kft. szerződése 2022. május 31. napjáig meghosszabbításra kerül, 
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abban az esetben a BVH Zrt. 2021. december 31. napjáig megküldött nyilatkozatával jogosult a 
szerződés hatályát 2023. május 31. napjáig újból meghosszabbítani. A FŐKÉTÜSZ Kft-re 
vonatkozó újabb meghosszabbításról szóló nyilatkozat hiányában a szerződés 2022. május 31. 
napjával megszűnik.

10.6.2. Valamennyi, a FŐKÉTÜSZ Kft-n kívüli közös ajánlatkérő vonatkozásában 2021. december 31. 
napjáig megküldött nyilatkozatával 2023. május 31. napjáig (a BVH Zrt. esetében 2023. június 
30. napjáig) jogosult meghosszabbítani a szerződést. Ha a BVH Zrt. a jelen bekezdésben foglalt 
határidőig írásban nem kéri a szerződés időbeli hatályának a meghosszabbítását, akkor a 
szerződés 2022. május 31. (a BVH Zrt. esetében 2022. június 30.) napjával megszűnik.

10.6.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a szerződés fenti bekezdések szerinti 
megszűnéséig a beszámoló könyvvizsgálata bármilyen oknál fogva nem fejeződik be, abban az 
esetben a könyvvizsgáló - amennyiben a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges egyéb 
feltételek teljesülnek - köteles a könyvvizsgálatot befejezni és jelentését a szerződés 
megszűnését követően is külön díj felszámítása nélkül kiadni.

10.7. A Megbízási Szerződést bármelyik fél rendkívüli felmondással megszüntetheti, amennyiben a 
másik fél a Megbízási Szerződésből fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és ez a 
szerződésszegés a fél felszólítása ellenére, az annak megszüntetésére megszabott ésszerű 
határidőn túl is fennáll. A rendkívüli felmondás a szerződést azonnali hatállyal szünteti meg.

10.8. A Könyvvizsgáló - a közös ajánlatkérők bármelyikénél felmerülő - súlyos szerződésszegése 
esetén a teljes cégcsoport jogosult a Megbízási Szerződést rendkívüli felmondással 
megszüntetni.

10.9. A Megbízási Szerződésben nem szereplő kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyvben 
foglaltak irányadók.

10.10. A Felek a Megbízási szerződés rendelkezéseit - a közbeszerzési eljárás dokumentációjával 
együtt" teljes körűnek tekintik, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják.

10.11. Szerződő Felek a Megbízási Szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik 
vonatkozásában kölcsönösen kizárják a Szerződésből, illetve annak megszegéséből eredő 
közvetetett és következményes károkért való felelősséget, ide nem értve szándékosan vagy 
bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget, egészséget megkárosító 
szerződésszegésért fennálló felelősséget.

10.12. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami 
vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek 
vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a 
Megbízónál, a Megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a szerződés teljesítéséért 
felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó 
szervezetnél. Aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot 
létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás 
üzleti titok címén nem tagadható meg.

10.13. Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a Megbízási Szerződés főbb 
adatainak az információs önrendelkezési jogról és az infomiációszabadságról szóló 2011. évi 
CXII törvény, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet 
szerinti közzétételéhez.
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10.14. Társaság az ajánlatok értékelése során a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár
érték arányt megjelenítő értékelési szempontokként a következőket alkalmazta:
1. részszempont: M2.1 könyvvizsgáló szakember szakmai tapasztalat többlet megajánlás (120 
hónap)
2. részszempont: M2.2 adószakértő szakember szakmai tapasztalat többlet megajánlás (48 
hónap),
3. részszempont: Ajánlattevő 5 munkanapos rendelkezésre állásnál rövidebb rendelkezésre állás 
munkanapokban (1 munkanap),
4. részszempont: Ajánlattevő által évente és társaságonként 80 munkaórányi személyes 
konzultáción felül megajánlott költségmentes többlet munkaórák száma (80 munkaóra),
5. részszempont: Ajánlattevő Ml.l alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottak 
feletti referenciák száma (3 db)

11. DHK Zrt. esetén:

11.1. Könyvvizsgáló köteles a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 261. § szerint az MNB-t, mint felügyeletet is 
tájékoztatni az általa feltárt, a pénzügyi vállalkozás működését veszélyeztető, Hpt. 261, §-ban 
felsorolt körülmények fennállásáról.

11.2. Könyvvizsgáló a Megbízási Szerződés aláírásával felelősséggel kijelenti, hogy a Hpt. 260. §- 
ban foglalt feltételeket a cége és a könyvvizsgálóként eljáró természetes személy is 
maradéktalanul teljesíti. Könyvvizsgáló köteles értesíteni Társaságot, amennyiben a 
továbbiakban ezen feltételeknek nem felel meg. Könyvvizsgáló tudomásul veszi, hogy ezen 
kötelezettség elmulasztása, illetve a feltételek nem teljesítése a szerződés rendkívüli 
felmondását alapozza meg.

12. Záró rendelkezések:

12.1. Dokumentumok fontossági sorrendj e:

Jelen pont szerinti dokumentumok a Megbízási Szerződés részét képezik és vele együtt 
értelmezendők abban az esetben is, ha fizikailag nem kerültek csatolásra. Amennyiben a 
Megbízási Szerződés részét képező dokumentumok rendelkezései egymástól eltérően 
szabályoznak azonos tárgyat, úgy e rendelkezések közül mindig a fontossági sorrendben előbb 
álló dokumentum irányadó.
1. Megbízási Szerződés
2. Kiegészítő tájékoztatás
3. Műszaki leírás
4. Nyertes ajánlat
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12.2. Jelen Megbízási Szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

Jelen Megbízási Szerződést a Szerződő Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták és ezzel megkötötték. A Megbízási Szerződés 4 (azaz 
Négy) db eredeti példányban készült.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Nyertes ajánlat

Budapest, 2020. szeptember hó nap Budapest, 2020...........................hó....... nap

Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető 

FŐKÉTÜSZ Kft.

Gaál Edmopa Kékesi Péter 
iigyvezetö ügyvezető 

BDO Magyarország Könyvvizsgáló 
Kft.

3UÜ Magyarorazáfl Könyvvizsgáló Kft 
Budapest, Kőéi ü, 2/A. c. ép. 

Wósz3m:B68273U4?
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1. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő társaságok;

1. ) BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.)
(székhelye; 1052 Budapest, Városház u. 9 -11.. cégjegyzékszáma; 01-10-046833),

2. ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Budapest Gyógyfürdői Zrt.)
(székhelye; 1034 Budapest, Szőlő u. 38.; cégjegyzékszáma; 01-10-043152),

3. ) Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.)
(székhely; 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51., cégjegyzékszám; 01-10-042694),

4. ) Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)
(székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157),

5. ) FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Kft.)
(székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.; cégjegyzékszáma; 01-09-466332),

6. ) Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
(FŐKERT Nonprofit Zrt.)
(székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90.; cégjegyzékszáma: 01-10-042452),

7. ) FŐKERT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye; 1073 Budapest, Dob utca 90., cégjegyzékszáma; 01-09-566172)

8. ) Tahi Faiskola Korlátolt Felelősségű Társaság (Tahi Faiskola Kft.)
(székhelye: 2022 Tahitőtfalu, Nagykert 050/3 hrsz.; cégjegyzékszáma: 13-09-073344),

9. ) Virágértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (VIRÁGÉRT Kft.)
(székhely; 1134 Budapest, Lehel u. 4/a.. cégjegyzékszáma: 01-09-063775)

10. ) Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(FŐTÁV Zrt.)
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01-10-042582),

11. ) DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DHK Zrt.)
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., cégjegyzékszáma: 01-10-044425)

A Virágért Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a könyvvizsgálati szolgáltatásokban való részvétel 
opcionális, a FŐKÉTÜSZ Kft, esetében a 2021., illetve 2022. év esetében a könyvvizsgálati 
szolgáltatásokban való részvétel opcionális.

A.1)
A BVH Zrt. számára végzendő feladatok:

> A Könyvvizsgáló a Társasággal közösen 2020. év vizsgálatára vonatkozóan a szerződéskötést követő 30 
napon belül, a további vizsgált időszakra vonatkozóan a tárgy évet megelőző év november 30. napjáig 
munkarendet állít össze, amely rögzíti az egyes kiemelt ellenőrzési feladatokat (így például a számviteli 
politika, értékelési szabályzat felülvizsgálata, egyes részterületek időszaki vizsgálata stb.), illetve a feladatok 
elvégzésének határidejét. A munkarendet jóváhagyásra átadja, és a Társasággal engedélyezteti.

> A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény kimutatásáról véleményalkotás, amely 
véleményalkotás nem minősül könyvvizsgálatnak. Ezen feladat elvégzésére elsőként 2020. első félévétől 
kezdődően kerül sor. Ennek alapján az érintett időszakok a következők: 2020.1. félév, 2021.1. félév. A feladat 
elvégzésének határideje előreláthatóan tárgyév augusztus hónapjának 31. napja. A véleményalkotás 
minden esetben írásos formában történik meg.

> A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági 
és helyi iparűzési adó vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok 
tekintetében) és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának 
végső határideje előre láthatólag 2021. február 28.

> A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági 
és helyi iparűzési adó vizsgálatát , illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok 
tekintetében) és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának 
végső határideje előre láthatólag 2022. február 28.
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> A BVH Zrt. 2020. december 31-ével és 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) éves 
beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása, melynek végső határideje 
előre láthatólag 2021. április 30., illetve 2022. április 30.

> A Társaság 2020. évi és 2021. évi (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatának előzetes feltétele, az 
érintett tagvállalatok éves beszámolóinak könyvvizsgálata, melyeket legkésőbb 2021. március 15-ig és 2022. 
március 15-ig a BVH Zrt. rendelkezésére kell bocsájíani. A Könyvvizsgáló munkarendet állít össze a 
tagvállalatok könyvvizsgálatának időbeosztására vonatkozóan. Ennek munkatervi ütemezését a 
tagvállalatokkal egyezően, a BVH Zrt.-nek mint tulajdonosnak jóváhagyásra be kell nyújtani. A 2020. 
december 31-ével végződő évre vonatkozóan, szerződés aláírást követő 30 napon belül. Azt követő évekre 
vonatkozóan a beszámolási évet megelőző év november 30-ig.

> A tárgyban érintett Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléseken való részvétel, valamint a BVH Zrt. legfőbb 
szervének a Sztv. szerinti beszámolót, és összevont (konszolidált) beszámolót tárgyaló ülésen való kötelező 
részvétel,

> A Könyvvizsgáló a Társaság részére évente és társaságonként legalább 80 munkaórányi konzultációs 
lehetőséget biztosít. A konzultáció keretében a könyvvizsgáló iránymutatást ad, javaslatot tesz új gazdasági 
eseményeknek a hatályos számviteli jogszabályok szerint a könyvekben történő rögzítésére és adó 
jogszabályokban történő változások leképezésére, elszámolására, adózással kapcsolatos kérdésekre.
A konzultációt (rendelkezésre állást) az alábbiak szerint köteles teljesíteni a Könyvvizsgáló;

a. ) telefonon történő igénybejelentést követően a kérdésre azonnal vagy a lehető legrövidebb időn belül
szóbeli választ ad (max. 2 munkanap),

b. ) írásos igénybejelentés esetén, valamint a szóbeli válasz írásba foglalásaként legkésőbb 5
munkanapon beiül írásbeli állásfoglalást köteles adni a Könyvvizsgáló.

Minden esetben írásban szükséges megküldeni az adott témakörben felhasznált munkaórák igénybevételét 
és az adott évre vonatkozó konzultációs keretből fennmaradó óraszámot.
Amennyiben Könyvvizsgáló ajánlatában ennél kevesebb munkanapot ajánl meg, a konzultációt 
(rendelkezésre állást) az ajánlat szerinti munkanapon belül kell teljesíteni.
A Könyvvizsgáló köteles egyeztetni a Társasággal a Társaság munkarendjét a konzultáció megfelelő 
időpontban és határidőben történő teljesítése érdekében.
Amennyiben az adott évben a 80 munkaórányi keretet a Társaság nem használja fel, úgy az a későbbiekben 
nem vehető igénybe. A konzultáció ellenértékét az éves díj magában foglalja. Amennyiben Könyvvizsgáló 
ajánlatában ennél többet ajánl meg, a 80 munkaórán felül megajánlott keretre is e bekezdés szabályai 
vonatkoznak.

A. 2)
A BVH Zrt. külön igénybejelentésére elvégzendő feladatok:

> A Társaságnak Közbenső Mérleg készítésére (pl. jogszabályi követelmény miatt) szüksége lehet, amely 
könyvvizsgálati kötelezettséggel jár, árajánlatban külön kérjük feltüntetni ennek összegét.

> A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény kimutatásáról véleményalkotás, amely 
véleményalkotás nem minősül könyvvizsgálatnak.
Az érintett időszak: 2022. I. félév. A feladat elvégzésének határideje előreláthatóan tárgyév augusztus 
hónapjának 31. napja. A véleményalkotás minden esetben írásos formában történik meg.

> A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági 
és helyi iparűzési adó vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok 
tekintetében) és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának 
végső határideje 2023. február 28.

> A BVH Zrt. 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata és 
arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása, melynek végső határideje 2023. április 30.

B. 1)
A Budapest Gyógyfürdői Zrt., a Budapest Temetkezési Intézet Zrt. az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., 
a FŐTÁV Zrt., a Főkert Nonprofit Zrt., a Tahi Faiskola Kft., a FŐKERT Mérnökiroda Kft., a VIRÁGÉRT Kft. 
számára végzendő feladatok:

> A Könyvvizsgáló a Társasággal közösen 2020. év vizsgálatára vonatkozóan a szerződéskötést követő 30 
napon belül, a további vizsgált időszakra vonatkozóan a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig 
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munkarendet állít össze, amely rögzíti az egyes kiemelt ellenőrzési feladatokat (így például a számviteli 
politika, értékelési szabályzat felülvizsgálata, egyes részterületek időszaki vizsgálata stb,), illetve a feladatok 
elvégzésének határidejét. Az elkészült munkarendről BVH Zrt.-t előzetesen tájékoztatni kell.

> A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredménykimutatásáról véleményalkotás, amely 
véleményalkotás nem minősül könyvvizsgálatnak. Ennek alapján az érintett időszakok a következők: 2020.1. 
félév, 2021.1. félév.
A feladat elvégzésének határideje előreláthatóan tárgyév szeptember hónapjának 30. napja. A 
véleményalkotás minden esetben írásos formában történik meg.

> Tárgyban érintett Felügyelőbizottsági üléseken való részvétel, valamint a Társaság legfőbb szervének a Sztv. 
szerinti éves beszámolóját tárgyaló ülésen való kötelező részvétel.

> A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági 
és helyi iparűzési adó vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok 
tekintetében) és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának 
végső határideje 2021. február 28.

> A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági 
és helyi iparűzési adó vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok 
tekintetében) és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának 
végső határideje 2022. február 28. -

> Könyvvizsgáló a Társaság részére évente és társaságonként legalább 80 munkaórányi konzultációs 
lehetőséget biztosít. A konzultáció keretében a könyvvizsgáló iránymutatást ad, javaslatot tesz új gazdasági 
eseményeknek a hatályos számviteli jogszabályok szerint a könyvekben történő rögzítésére és adó 
jogszabályokban történő változások leképezésére, elszámolására, adózással kapcsolatos kérdésekre.
A konzultációt (rendelkezésre állást) az alábbiak szerint köteles teljesíteni a Könyvvizsgáló:

a. ) telefonon történő igénybejelentést követően a kérdésre azonnal vagy a lehető legrövidebb időn belül
szóbeli választ ad (max. 2 munkanap),

b. ) írásos igénybejelentés esetén, valamint a szóbeli válasz írásba foglalásaként legkésőbb 5
munkanapon belül írásbeli állásfoglalást köteles adni a Könyvvizsgáló.

Minden esetben írásban szükséges megküldeni az adott témakörben felhasznált munkaórák igénybevételét 
és az adott évre vonatkozó konzultációs keretből fennmaradó óraszámot.

> Amennyiben Könyvvizsgáló ajánlatában ennél kevesebb munkaórányi konzultációs lehetőséget ajánl meg, a 
konzultációt (rendelkezésre állást) az ajánlat szerinti munkanapon belül kell teljesíteni.
A Könyvvizsgáló köteles egyeztetni a Társasággal a Társaság munkarendjét a konzultáció megfelelő 
időpontban és határidőben történő teljesítése érdekében.
Amennyiben az adott évben a 80 munkaórányi keretet a Társaság nem használja fel, úgy az a későbbiekben 
nem vehető igénybe, A konzultáció ellenértékét az éves díj magában foglalja. Amennyiben Könyvvizsgáló 
ajánlatában ennél többet ajánl meg, a 80 munkaórán felül megajánlott keretre is e bekezdés szabályai 
vonatkoznak.

Különleges szabályok, speciális feltételek szerinti feladatok:
® A közszolgáltatási szerződések alapján elszámolható jogos kompenzáció igény ellenőrzése, írásos 

vélemény adás.
8 A tárgyidőszaki beruházás-felújítás-karbantartás könyvekben történő elszámolásának mintavételszerű 

ellenőrzése.
8 A tárgyidőszaki társasági adó, helyi iparűzési adó, energiaellátók jövedelemadójának ellenőrzése.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a FŐTÁV Zrt. tekintetében a könyvvizsgálónak figyelemmel kell 

lennie:
o a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIll. törvény (kiemelve a 18.§) és a 157/2005. (Vili.15) 

Korm.rendeletben foglaltakra
o a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény és a 273/2007. (X.19.) Korm. rendeletben 

foglaltakra,
8 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. tekintetében a könyvvizsgálónak 

figyelemmel kell lennie:
o a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény és a 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet,
o a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIll. törvény (kiemelve a 18.§) és a 157/2005. (Vili.15) 

Korm.rendeletben foglaltakra
o a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakra valamint,
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o a 69/2016. (1II.31) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól foglaltakra,

o véleményalkotás arányosított árbevétel számítás tekintetében, minderről könyvvizsgálói 
nyilatkozat tétel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felé.

o a 2007. évi CXXVII ÁFA tv. 5. sz. mellékletére, az előzetesen felszámított adó megosztása 
kiemelt ellenőrzést igényel.

® Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Főkert Nonprofit Zrt. tekintetében a könyvvizsgálónak 
figyelemmel kell lennie az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakra.

® Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy azon társaságok tekintetében, ahol az ÁFA arányosításra 
vonatkozó szabályokat alkalmazzák, úgymint az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKÉRT Nonprofit Zrt., illetve a 
FŐKÉTÜSZ Kft. tekintetében a könyvvizsgálónak figyelemmel kell lennie az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra és ezen jogszabályok nyomán az ÁFA arányosítás 
számítása kiemelt ellenőrzést igényel. Továbbá a FŐKÉTÜSZ Kft. vonatkozásában a könyvvizsgálónak 
figyelemmel kell lennie a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben foglaltakra.

B. 2)
A B.1) pont szerinti társaságok külön igénybejelentésére elvégzendő feladatok:

> A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredménykimutatásáról véleményalkotás, amely 
véleményalkotás nem minősül könyvvizsgálatnak. Az érintett időszak: 2022. l. félév. A feladat elvégzésének 
határideje tárgyév szeptember hónapjának 30. napja. A véleményalkotás minden esetben írásos formában 
történik meg.

> A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magába foglalja a társasági 
és helyi iparűzési adó vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok 
tekintetében) és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának 
határideje 2023, február 28.

> A Társaságnak Közbenső Mérleg készítésére (pl. jogszabályi követelmény miatt) szüksége lehet, amely 
könyvvizsgálati kötelezettséggel jár, árajánlatban külön kérjük feltüntetni ennek összegét.

C. 1)
A DHK Zrt. számára végzendő feladatok:

> A Könyvvizsgáló a Társasággal közösen 2020. év vizsgálatára vonatkozóan a szerződéskötést követő 30 
napon belül, a további vizsgált időszakra vonatkozóan a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig 
munkarendet állít össze, amely rögzíti az egyes kiemelt ellenőrzési feladatokat (így például a számviteli 
politika felülvizsgálata, Sztv. szerinti szabályzatainak szükség szerinti felülvizsgálata, módosításokat illetően 
javaslatok megfogalmazása, egyes részterületek időszaki vizsgálata, nyilvántartott adónemek (járulékok és 
hozzájárulások is) elszámolási rendszerének és helyességének felülvizsgálata, stb.), illetve a feladatok 
elvégzésének határidejét.

> A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet előírásaival összhangban 
elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági és helyi iparűzési adó 
vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok tekintetében) és arról 
könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának végső határideje 
előre láthatólag 2021. február 28.

> A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet előírásaival összhangban 
elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági és helyi iparűzési adó 
vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok tekintetében) és arról 
könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának végső határideje 
előre láthatólag 2022. február 28.

> A Társaság IV. negyedévben elkészülő mérlegének és eredmény kim utalásának időközi, helyszíni 
vizsgálata, a vizsgálatról írásos formában készült vélemény átadása, amely nem minősül 
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könyvvizsgálatnak. A feladat elvégzésének határideje előreláthatóan tárgyév november hónapjának 30. 
napja. Az érintett időszak 2020.1-III. negyedév.

> Könyvvizsgáló a Társaság részére évente és társaságonként legalább 80 munkaórányi konzultációs 
lehetőséget biztosít. A konzultáció keretében a könyvvizsgáló iránymutatást ad. javaslatot tesz új gazdasági 
eseményeknek a hatályos számviteli jogszabályok szerint a könyvekben történő rögzítésére és adó 
jogszabályokban történő változások leképezésére, elszámolására, adózással kapcsolatos kérdésekre.
A konzultációt (rendelkezésre állást) az alábbiak szerint köteles teljesíteni a Könyvvizsgáló:

a. ) telefonon történő igénybejelentést követően a kérdésre azonnal vagy a lehető legrövidebb időn belül
szóbeli választ ad (max. 2 munkanap),

b. ) írásos igénybejelentés esetén, valamint a szóbeli válasz írásba foglalásaként legkésőbb 5
munkanapon belül állásfoglalást köteles adni a Könyvvizsgáló.

Minden esetben írásban szükséges megküldeni az adott témakörben felhasznált munkaórák igénybevételét.
> Amennyiben a Könyvvizsgáló ajánlatában ennél kevesebb munkanapot ajánl meg, a konzultációt 

(rendelkezésre állást) az ajánlat szerinti munkanapon belül kell teljesíteni.
A Könyvvizsgáló köteles egyeztetni a Társasággal a Társaság munkarendjét a konzultáció megfelelő 
időpontban és határidőben történő teljesítése érdekében.
Amennyiben az adott évben a 80 munkaórányi keretet a Társaság nem használja fel, úgy az a későbbiekben 
nem vehető igénybe. A konzultáció ellenértékét az éves díj magában foglalja. Amennyiben a Könyvvizsgáló 
ajánlatában ennél többet ajánl meg, a 80 munkaórán felül megajánlott keretre is e bekezdés szabályai 
vonatkoznak.

> A Társaság IV. negyedévben elkészülő mérlegének és eredménykimutatásának vizsgálata, a vizsgálatról 
írásos formában készült vélemény átadása, amely nem minősül könyvvizsgálatnak. Az érintett időszak 2021. 
I-III. negyedév. A feladat elvégzésének határideje előreláthatóan tárgyév november hónapjának 30. napja.

> A Társaságnak Közbenső Mérleg készítésére (pl. jogszabályi követelmény miatt) szüksége lehet, amely 
könyvvizsgálati kötelezettséggel jár, árajánlatban külön kérjük feltüntetni ennek összegét.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a DHK Zrt. tekintetében a könyvvizsgálónak meg kell felelnie:
® a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltaknak,
• a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben foglaltaknak.
Fentieken túlmenően a könyvvizsgálónak rendelkeznie kell:

® a pénzügyi intézményi minősítésre vonatkozó könyvvizsgálói kamarai tagsággal,
® követelések értékelésének, értékvesztés képzés modellek, számítások kiemelt ismeretével,
• ismeretekkel annak érdekében, hogy az éves és negyedéves beszámoló adataival összefüggésben 

hozható adatszolgáltatásokban és a felügyeleti jelentésszolgálatban szükség esetén vizsgálati jelleggel 
közreműködni tudjon,

® támogató funkció területén rendelkezzen a könyvvizsgálattól független, a pénzügyi vállalkozások terén 
tapasztalattal rendelkező szakértői erőforrással.

C.2)
A C.1) pont szerinti társaság külön igénybejelentésére elvégzendő feladatok:

> A Társaság IV. negyedévben elkészülő mérlegének és eredmény kimutatásának időközi, helyszíni 
vizsgálata, a vizsgálatról írásos formában készült vélemény átadása, amely nem minősül könyvvizsgálatnak. 
Az érintett időszak 2022. I-III. negyedév. A feladat elvégzésének határideje előreláthatóan tárgyév november 
hónapjának 30. napja.

> A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XI 1.24.) Kormányrendelet előírásaival összhangban 
elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata (magában foglalja a társasági és helyi iparűzési adó 
vizsgálatát, illetve a konszolidációs adattáblák ellenőrzése a kapcsolt vállalatok tekintetében) és arról 
könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának határideje előre 
láthatólag 2023, február 28.

> A Társaságnak Közbenső Mérleg készítésére (pl. jogszabályi követelmény miatt) szüksége lehet, amely 
könyvvizsgálati kötelezettséggel jár, árajánlatban külön kérjük feltüntetni ennek összegét.
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f\z. ajánlatkérő társaságok főbb gazdasági adatai:

2018. december 31.-Í könyvvizsgált adatok (eFt.) 1....... ..... . l. ,.-.... .. <..

Megnevezés BVH BGYH BTi FKF FŐKÉTÜSZ FŐKERT FŐTÁV
Befektetett eszközök 126 119 053 36 648 610 7 788 583 34 073 229 609 119 2 706443 50 765 737
Forgóeszközök 559 855 1 612 704 1416 015 15 652 612 688161 829 252 17 904 348
Jegyzett tőke 50 319 000 4 434 000 1059 700 15 439400 229 090 968 500 28 392 300
Saját tőke 126 591263 25 040198 3 905 107 32 674 261 740 755 2 152 219 37 469 226
Mérlegfőösszeg 126682 308 38 303 918 9 436212 61931622 1307 334 3 612 312 73 603 052
Nettó árbevétel 503 382 15 286149 3 631909 32 746386 624473 789 746 44 555 478
Üzemi/üzleti eredmény - 17779 4187 535 36 835 263 680 - 167 033 - 65 893 490 006
Adózás előtti eredmény - 10895 760 4193402 38462 430481 - 167177 2 016 834 426

2017. december 31.-1 könyvvizsgált adatok (eFt.) ................ .

. ........... :......

Megnevezés BVH BGYH BTI FKF FŐKÉTÜSZ FŐKÉRT FŐTÁV
Befektetett eszközök 102 879 384 30 688 529 7 893 991 35 977 525 593 422 2 638066 42 080428
Forgóeszközök 6119 542 1838 676 1425 502 9 802869 786 966 631705 24 706 760
Jegyzett tőke 50 319 000 4 434000 1059 700 15 439400 229 090 968500 28 392 300
Saját tőke 108 190 377 20 909 650 3 874402 32 927 397 909 807 2150203 37 101799
Mérlegfőösszeg 109002 764 32 547 597 9 574 607 60 081240 1401045 3411518 69 277 447
Nettó árbevétel 417 635 13 171900 3 759 817 38 872 039 671525 1408 230 44432 009
Üzemi/üzleti eredmény - 27422 3 610773 22 575 948 882 - 69150 - 3 579 1232 832
Adózás előtti eredmény 4 711620 3 603 791 19 175 1168 363 - 64 215 3 061 1294 264
Leányvállalatok = i

12018. december 31.-Í könyvvizsgált adatok (eFt.)
1

i FŐKÉRT FŐTÁV

Megnevezés

FŐKERT 
Mérnökiroda 

Kft.

Tahi Faiskola
Kft.

Virágért Kft. DHK Zrt.

Befektetett eszközök 279 110 145 378 224 767 500 079
Forgóeszközök 115 606 297 221 138 761 1 310 203
jegyzett tőke 31000 5 000 44 760 200 000
Saját tőke 312 692 314067 317 179 1485 848
Mérlegfőösszeg 396 801 442 605 365 498 1 818 101
Nettó árbevétel 127 882 419 279 232 284 -
Üzemi/üzleti eredmény 8 283 35 908 47 528 - 587 976
Adózás előtti eredmény 8 305 35 136 48 213 466 117

2017. december 31.-i kónyvvizsgált adatok (eFt.)

FŐKERT FŐTÁV

Megnevezés

FŐKERT 
Mérnökiroda 

Kft.

Tahi Faiskola
Kft.

Virágért Kft. DHK Zrt.

Befektetett eszközök 35 054 74 217 217 177 577 720
Forgóeszközök 345 546 276 513 172 454 1113 609
Jegyzett tőke 31000 5 000 44 760 200000
Saját tőke 310 845 288 798 340 168 1057908
Mérlegfőösszeg 381465 350 736 392 577 1694 617
Nettó árbevétel 88 312 386 138 1076 368 -
Üzemi/üzleti eredmény 5 880 79 870 59 206 - 974 869
Adózás előtti eredmény 5 945 79 506 59 194 ISI 186
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2020

2021

BVH BGYH

A Társaság háromnegyed évente elkészülő mérlegéről és eredmény- 

kknitatásáfől véleményalkotás (2020. kin, negyedév)_____________________

A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimjtatásárói 

véleményalkotás (2020.1. félév)

A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számrilelrö! 

szóló 2000. évi C. törvény élőirásaival összhangban etezített éves 

beszámolójanak könyvvizsgáló és arról könyvvizsgálót jelentés kibocsátása

FOKHUSZ-2021.

BTI FKF és 202Z évek

opció
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2022. évek opció
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A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelro' 

szóló 2000. évi C. törvény etökásaival összhangban eBcészített összevont 

(konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról 

könyvvizsgálál vélemény kbocsátása  

A Társaság háromnegyed évente ekészűlö mérlegéről és eredmény- 

lánutatása'ól véleményalkotás (2021. t-M. negyedév)_____________________

A Társaság félévente elkészöiö mérlegéről és eredmény-Hraitatásárö' 

véleményalkotás (2021.1. félév)

A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelrői 

szóló 2000, évi C. törvény elöirásae/ai összhaigban elkésztett éves 

beszámolóiának könyvvizsgáló és arról könyvvizsgálói jelentés Hbocsátása

A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a szám/iíelic' 

szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont 

(konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgáló és arro' 

könyvvizsgálói vélemóny kibocsátása

A Társaság háromnegyed évente ekészülö mérlegéföl és eredmény- 

kintitatásá'ól véleményalkotás (2022. FII, negyedév)_____________________

A Társaság félévente eSrészülö mérlegéről és eredmény-kifTutatásárol 

vélemény^rotás (2022.1. félév)
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A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről 

_ szóló 2000, évi C. törvény elörásawai összhangbal elkészitett éves 

opció beszámolójának könyvvizsgóta és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelrői 

szóló 2000. évi C. törvény előírásával összhangban elkészkett összevont 

(konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgáló és arról 

könyvvizsgálói vélemény kbocsátása
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Külön igénybejelentésB elvégzendő feladatok:

Összesen

1 800 OOOR

11 540 OOOR

20 010 OOO Ft

1 500 OOOR

1 800 OOOR

11 540 OOOR

20 010 OOO Ft

1 600 OOOR

1 300 OOO Ft

11 540 OOOR

20 010 OOO Ft

1 600 OOOR

FŐKÉRT + leányvállalatai összesen; Ft24 300 OOO
FŐTÁV + leányvállalata összesen: Ft36 OOO OOO

SZ. m
elléklet

N
yertes ajánlat



adatkezelési tájékoztató
- könyvvizsgálói szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelések -

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó egyes - alább felsorolt adatkezelések részleteiről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) összhangban.

1. Az adatkezelő személye

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

(a továbbiakban: BDO Tagvállalat)

A szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó, jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések 
tekintetében a BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. is adatkezelőnek minősül 
(közös adatkezelés). A BDO elsődleges adatkezelőként a BDO Tagvállalatot jelöli meg.

(a továbbiakban BDO Tagvállalat és BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft, 
együttesen, illetve külön-külön BDO vagy adatkezelő).

2. Elérhetőségek

Cím: Budapest, 1103, Kőér utca 2/a
Telefonszám: +36 1 235 30 10
E-mail cím: office@bdo.hu

3. Alapvető információk az adatkezeléssel kapcsolatban

A BDO az adatkezeléssel érintett természetes személy (a továbbiakban: érintett) személyes 
adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges 
mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait a BDO erre jogosult 
munkavállalói ismerhetik meg. Azon munkavállalók jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, 
akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. A BDO 
ugyan végez automatizált adatkezelést, de automatizált adatkezelésen alapuló, emberi 
beavatkozás nélküli döntést nem hoz, és nem végez profilalkotást. A BDO adatvédelmi tisztviselő 
kijelölésére nem köteles.

A BDO Tagvállalat által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint elvégzendő ügyfél-átvilágítások 
kapcsán nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató, hanem a BDO Tagvállalat által adott, az ügyfél
átvilágításokra vonatkozó speciális tájékoztatás irányadó.

Jelen tájékoztatás nem vonatkozik a BDO Tagvállalat, mint könyvvizsgáló cég által kezelt azon 
személyes adatokra, amelyek a jogszabályok, valamint a könyvvizsgálati és a belső 
minőségellenőrzésre, könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek belső szervezetére és a könyvvizsgáló 
munka megszervezésére vonatkozó nemzeti standardoknak alapján a könyvvizsgáló birtokába 
került dokumentumokban szerepelnek. E személyes adatokat a BDO Tagvállalatnak mint 
könyvvizsgálói szolgáltatást nyújtó cégnek a könyvvizsgálói tevékenység jogszabályi előírásai és 
szakmai irányelvei, követelményei szerinti feladatellátás során szükséges megismernie. E 
személyes adatok kezelése tekintetében a könyvvizsgálónak - a Rendelet 14. cikk (5) d) pontja 
szerint, a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai titoktartási kötelezettségre tekintettel - nem áll 
fenn az érintett irányában tájékoztatási kötelezettsége.

4. A BDO Tagvállalattal szerződő vállalkozások tisztségviselőire és üzleti kapcsolattartóira 
vonatkozó adatok kezelése

Érintettek A BDO Tagvállalattal szerződő harmadik felek tisztségviselői 
(ügyvezetők, cégvezetők, felügyelöbizottság! tagok),
munkavállalói, vagy a szerződő féllel egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személyek, vagy más közreműködők, akik a
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szerződés teljesítésében kapcsolattartóként vesznek részt a 
szerződő fél oldalán.

Adatkezelés célja ■ A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, 
akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók 
révén.

■ Adózási iratok és számviteli bizonylatokra vonatkozó, 
jogszabályban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése, 
amennyiben az érintett neve ilyen iratokban (pl. szerződésben 
akár aláíró félként, akár kapcsolattartóként szerepel).

■ Esetleges igényérvényesítés, jogvita esetén a szerződéses 
jogviszony tartalmának bizonyíthatósága.

■ Könyvvizsgáló hálózatra vonatkozó függetlenség ellenőrzése és 
összeférhetetlen helyzet kizárása, a függetlenséget ért 
veszélyek és az elhárításukra tett intézkedések dokumentálása.

® A vállalkozást, mint a reklám címzettjét megszólító közvetlen 
üzletszerzési célú megkeresések, ajánlatok, hírlevelek közlése, 
amennyiben az érintett az ilyen irányú megkeresések ellen nem 
tiltakozik.

■ Panasz, reklamáció benyújtása esetén a megfelelő intézkedés 
meghozatala, a panasz adminisztrálása.

Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév, beosztás, 
illetve a nyilvános cégjegyzékben szereplő, az érintettel összefüggő 
egyéb személyes adat.

Az adatok forrása Közvetlenül az érintett vagy a BDO Tagvállalattal szerződő 
vállalkozás, illetve a nyilvános cégjegyzék adatai.

Adatkezelés 
jogalapja

■ A kapcsolattartás körében az adatkezelés jogalapja a BDO jogos 
érdeke. Jogos érdek megnevezése: harmadik személyekkel 
kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció 
biztosítása.

■ A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében 
az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése (e körben a releváns jogszabályi rendelkezéseket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 
tartalmazzák). A BDO Magyarország Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Kft. ilyen célú adatkezelésének jogalapja az 
adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek megnevezése: 
cégcsoportszintű nyilvántartás létrehozása és kezelése.

■ Esetleges igényérvényesítés céljából történő megőrzés kapcsán 
az adatkezelés jogalapja a BDO jogos érdeke. A jogos érdek 
megnevezése: a BDO ahhoz fűződő érdeke, hogy jogos 
követeléseit érvényesíteni tudja, illetve a vele szemben 
támasztott igényekkel szemben védekezni tudjon.

■ A függetlenség és összeférhetetlen helyzet ellenőrzése körében 
az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. A BDO 
Tagvállalat, mint könyvvizsgáló társaság függetlensége 
vonatkozásában a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 61-65. §-ai 
tartalmaznak releváns jogi rendelkezéseket.

■ A közvetlen üzletszerzési tárgyú megkeresések (üzleti 
ajánlatok) és hírlevelek küldése kapcsán az adatkezelés 
jogalapja a BDO jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: 
közvetlen üzletszerzés, ügyfelek megszerzése és megtartása, 
ügyfelek informálása üzleti tárgyú (nem a természetes személy 
címzettnek szóló) ajánlatok, hírlevelek küldésével (Id. a 
Rendelet (47) preambulumbekezdését). A BDO biztosítja a 
tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az érintett 
akként nyilatkozik, hogy nem kíván üzleti tárgyú ajánlatot, 
megkeresést, hírlevelet kapni a BDO-tól, úgy adatait a BDO a 
marketing adatbázisából törli és azokat a törlést követően nem 
fogja közvetlen üzletszerzés, ajánlatküldés és hírlevél küldés 
céljából felhasználni.
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■ Panaszkezelés kapcsán az adatkezelés jogalapja jogi 
kötelezettség teljesítése (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. 
évi CLV. törvény 17/Á. §-a alapján). A BDO Magyarország 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. adatkezelésének jogalapja az 
adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek megnevezése: a 
panaszügyintézés cégcsoportszintű kezelése.

Az adatkezelés 
időtartama

■ A kapcsolattartó adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb 
írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől 
számított 5 év.

■ Szerződés, megrendelések és számlák, amennyiben ezeken az 
érintett bármely adata szerepel: a szerződés megszűnését 
követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési 
kötelezettség alapján.

■ A függetlenség ellenőrzése miatt szükséges adatkezelés a 
szerződés megszűnését követő 5 évig tart.

■ Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés 
az érintett tiltakozásáig tart.

■ Panaszügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés 5 évig tart.
Adatszolgáltatás 
kötelező vagy
önkéntes jellege

A szerződést aláíró személy nevének és aláírásának kezelése 
szükségszerűen együtt jár a szerződés megkötésével és a szerződés 
mint számviteli bizonylat megőrzésével. A könyvvizsgálói 
függetlenség miatt a BDO bizonyos személyes adatokat szintén 
köteles kezelni, jogszabály alapján. Ezt meghaladóan az érintett 
nem köteles személyes adatait megadni részünkre, ugyanakkor 
amennyiben az érintett kapcsolattartó, úgy adatainak kezelése 
nélkül a szerződés teljesítése akadályokba ütközhet, ami akár a 
szerződés felmondását is maga után vonhatja.

5. Adattovábbítással kapcsolatos információk (címzettek kategóriái, iHetve adatfeldolgozók)

■ Á BDO nem továbbítja az érintett személyes adatait harmadik (nem EU tagállamnak minősülő) 
országba. Amennyiben ilyen adattovábbítás bármely okból szükségessé válna, úgy arról, és az 
adattovábbítás megfelelő garanciáiról a BDO előzetesen tájékoztatja az érintettet.

■ Az érintett adatai jogszabályban meghatározott esetekben, illetve hivatalos hatósági 
megkeresések esetén a szükséges mértékig továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóságok 
részére.

• A BDO az érintett adatait üzleti ajánlat küldése, üzleti jellegű megkeresések tétele céljából 
továbbíthatja a BDO hálózatba tartozó más cégeknek, szervezeteknek (BDO Magyarország 
Könyvvizsgáló Kft, BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft., BDO Magyarország 
Adótanácsadó Kft., BDO Magyarország Corporate Finance Kft., BDO Magyarország Hotel és 
Ingatlan Kft., BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft., BDO Legal Jókay & Társai 
Ügyvédi Iroda) Az adattovábbítás jogalapja jogos érdek. A jogos érdek megnevezése: a BDO 
hálózat azon érdeke, hogy ügyfélkörét bővítse, a hálózat tagjai közötti együttműködést 
elősegítse. A személyes adatoknak a BDO hálózat más tagjai általi felhasználás ellen az 
érintett tiltakozhat (a tiltakozással kapcsolatos részletszabályokat Id. a lenti 6. pontban).

■ Szabványoknak való megfelelést ellenőrző auditok esetén ügyfelek személyes adatai a 
szükséges mértékben továbbításra kerülhetnek a vizsgálatot lefolytató auditor számára. Az 
adattovábbítás jogalapja jogos érdek. A jogos érdek megnevezése: a szabványoknak való 
megfeleléshez, a működés tanúsításához, illetve a tanúsítás fenntartásához fűződő jogos 
érdek.

■ Forensic (csalásfelderítés), illetve compliance (megfelelőség) vizsgálat esetén az érintett 
személyes adatai a szükséges mértékben, adatfeldolgozói jogviszony keretében, továbbításra 
kerülhetnek a vizsgálatot lefolytató szolgáltatónak, aki szerződéses titoktartási kötelezettség 
hatálya alatt áll.

■ A BDO az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő alvállalkozóknak, 
közreműködőnek adatfeldolgozói jogviszony keretében továbbíthatja, kizárólag az érintettel, 
illetve a szerződő féllel kötött szerződés teljesítése érdekében, amennyiben a BDO-t az alapul 
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fekvő szerződés felhatalmazza alvállalkozó, illetve közreműködő igénybevételére. A 
közreműködő, illetve alvállalkozó szerződéses, illetve bizonyos körben szakmai titoktartási 
kötelezettség alatt áll.

■ Az érintett adatai továbbá - amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy 
egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében - eseti jelleggel 
továbbításra kerülhetnek a BDO által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, 
könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók részére, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási 
kötelezettség alatt állnak. Amennyiben az ilyen adattovábbítás nem adatfeldolgozás 
keretében történik, úgy az adattovábbítás jogalapja minden esetben a BDO jogos érdeke. 
Jogos érdek megnevezése: a BDO-t megillető igények érvényesítése, illetve vele szemben 
támasztott igényekkel szembeni védekezés, könyvvizsgálati kötelezettség teljesítése, a 
vállalkozás pénzügyeinek tervezéshez fűződő jogos érdek.

■ A BDO adatfeldolgozóként veszi igénybe a BDO Magyarország IT Megoldások Kft.-t informatikai 
és rendszergazdai szolgáltatások biztosítása céljából. Az adatkezelés ideje megegyezik a fenti 
4. pontban ismertetett tárolási időkkel. A BDO Magyarország IT Megoldások Kft, elérhetősége 
egyezik a BDO elérhetőségével.

6. Az érintett jogai

■ Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésnek a Rendelet 13. és 14. cikkeiben 
meghatározott jellemzőiről. Az érintett tájékoztatáshoz való jogát a BDO a jelen Adatkezelési 
Tájékoztató szerint teljesíti.

■ Az érintettnek joga van hozzáférni a vele kapcsolatosan a BDO által kezelt adatokhoz (az 
érintett információt kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a Rendelet 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon). Az 
érintett kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további 
másolatokért a BDO adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus 
formátumban, biztonságos csatornán, jelszóval védetten kerülnek rendelkezésre bocsátásra, 
kivéve, ha az érintett másként kéri.

• Az érintettnek joga van pontatlan adatai helyesbítését kérni.

® Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
a BDO indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

■ Bizonyos esetekben az adatokat a BDO nem törli, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozza az 
adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha az érintett vitatja a személyes adatok 
pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de az érintett nem szeretné az adatok törlését 
kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem 
áll fenn, de az érintett valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést, (iv) az 
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de a BDO-nak meg kell vizsgálnia, hogy a BDO jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.
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kz. érintettnek joga van a BDO által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását 
kérni (adathordozhatósághoz való jog). Az érintettnek joga van az általa rendelkezésre 
bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen 
továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintett a 
hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, 
kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező 
kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e 
célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Jogorvoslati lehetőségek

- Amennyiben a személyes adataival kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, kérjük 
mindenekelőtt keresse fel a BDO-t a jelent tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek 
valamelyikén, a panasza mielőbbi békés rendezése céljából.

- Adatvédelmi hatósági eljárás

Az alábbi elérhetőségeken az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 - 1 - 391 - 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

- Bírósághoz fordulás joga

Jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, a BDO ellen a 
lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadásának dátuma:

2019. január 24.
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