
Szerződés 1. sz. melléklete 

1 

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések 

 

BGYH ZRt. számlabefogadási rend 

 

Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük:  

1138 Budapest, Népfürdő u. 38. 

A szállítóink részéről megküldött számlák kötelező tartozéka kell, hogy legyen, a BGYH Zrt. 

által rendszeresített teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást alá kell írnia mind a megrendelő 

BGYH Zrt. arra jogosult képviselőinek, mind a szolgáltató képviselőinek. 

A teljesítésigazoláson minden esetben fel kell tüntetni a teljesítést megalapozó, BGYH Zrt.-vel 

megkötött vállalkozói (megrendelői) szerződésnek a társaságunk által képzett azonosító 

számát. 

Felhívjuk szállítóink figyelmét, hogy számláikat csak a pontosan kitöltött és aláírt 

teljesítésigazolás csatolásával együtt áll módunkban elfogadni! 

Amennyiben a számlához csatolt teljesítésigazolás nem tesz eleget a fenti kritériumoknak, a 

számla hiánypótlás címén visszaküldésre kerül partnereink részére. 

 

FKF ZRt. számlabefogadási rend 

 

 

A kiállított számlákon az alább felsorolt adatokat minden esetben fel kell tüntetni: 

 

- FKF Zrt által nyilvántartott szerződésszámot, vagy nyilvántartási számot 

- közbeszerzési azonosító számot (K….), amennyiben a szerződés a 

közbeszerzés keretén belül került megkötésre 

 

illetve a számlához minden esetben csatolni  szükséges az eredeti, aláírt 

teljesítésigazolást.  

 

Fentiek hiányában a számlát nem áll módunkban befogadni. 
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FTSZV Kft. teljesítésigazolás minta 

 

Teljesítésigazolás/Átvételi elismervény  

 

Megrendelő: Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19. 

Beszállító  

Szerződés/Megrendelés száma:  

Teljesítés időpontja  

Megjegyzés 

 

 

 

  

 

A tárgy szerinti teljesítést a szerződésnek/megrendelésnek megfelelően a Beszállító 

elvégezte, mely alapján számlázásra jogosult.  

 ………………………………. Ft azaz ………………………….. Ft összegű számlát a Beszállító jogosult 

benyújtani a Megrendelőnek. 

 

Budapest, 2014……………………………….. 

A teljesítést igazolom: 

 

      ………………………………………………………. 

.           Megrendelő  

      (beszerzést igénylő szervezeti egység vezető) 

  



Szerződés 1. sz. melléklete 

3 

FŐTÁV Zrt. - Teljesítésigazolás 

.. sz. melléklet 

Teljesítésigazolás 

 

Partner tölti ki!   

Szerződés azonosító száma: SZE: ………………………  

Rendelés SAP azonosító száma:  45-………………….. 
 

Főtáv Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31., valamint 
………………………………………………………….. 

között ………………………………………… hatállyal szerződéses viszony jött létre, melynek 
tárgya…………………………………..………………………………………………………………………………………
…. 

A Létesítmény/Szolgáltatás vagy részének/részeinek 

megnevezése:…..……………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

A keretezett részt Partner tölti ki:                                                                        

Szerződésben rögzített kivitelezési/ 

szolgáltatási* határidő: 

(év,hó,nap) 

 

Műszaki átadás-átvétel rész/végleges* 

teljesítés tényleges időpontja: 

(év,hó,nap) 

 

 

Késedelem (napokban): 

 

 

Szerződés szerinti összeg: 

Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban: 

Fizetendő kötbér összege: 

………………….…………………………………......... 

………………….…………………………………......... 

………………….…………………………………......... 

Szerződés szerinti fizetési határidő a számla 

benyújtását követő: 

 

………………….…………………………………......... nap 

 

…………………………………...... 

                       kitöltés dátuma 

 

…………………………………...... 

partner aláírása 

 

- Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a szerződés …………… pontjában 

foglalt kötelezettségének eleget tett és így a szerződés …………… pontja alapján a számla/ 

részszámla/végszámla* kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek a fizetési 

feltételekre vonatkozó ……….. pontjának megfelelően az alábbiak szerint: 

- kötbérrel csökkentett összeggel utalható *                                                                              

 

Kelt: ……………............... , 201…… év…….hó…….nap 

………………………......... 
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teljesítésigazoló 

* megfelelő rész  aláhúzandó                                                        (igénylő szervezet) 

 

FŐTÁV Zrt. - Számlabefogadási rend 

 

A Partner a szerződésben rögzített feladatok elvégzéséről teljesítésigazolást készít. A 

teljesítés igazolására társaság részéről Brázai Miklós gazdasági igazgató jogosult.  

A Partner köteles a teljesítésigazoláson a rá vonatkozó részeket maradéktalanul kiállítani, 

azon feltüntetni a Főtáv által a szerződéshez rendelt SZE jelzésű szerződés számot,valamint 

a Főtáv következő SAP rendelési azonosítóját: …….,mindezek hiányában a Főtáv a 

teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen megküldött számlát visszaküldi.  

A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti 

(nem másolati példány), a teljesítés szerződésben megnevezett átvevője által aláírt, a 

fentieknek megfelelően kiállított … számú melléklet szerinti teljesítésigazolással együtt 

nyújthat be a Főtáv-nak. A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen a Főtáv 

Dokumentumkezelési csoportjának (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) címezve történhet.  

A Főtáv-ot a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlával szemben 

sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem 

tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának a Főtáv részéről. 

A Főtáv a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a 

Partner számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki.  
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FŐTÁV-KOMFORT Kft. – Teljesítésigazolás 

 

Teljesítésigazolás 

 

Partner tölti ki!   

Szerződés azonosító száma:   

Rendelés SAP azonosító száma:  

 

FŐTÁV-KOMFORT Kft. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31., valamint ….., között …. hatállyal 

szerződéses viszony jött létre, melynek tárgya …... 

A Szolgáltatás részeinek megnevezése: …… 

 

A keretezett részt Partner tölti ki:                                                                        

Szerződésben rögzített kivitelezési/ 

szolgáltatási* határidő: 

(év,hó,nap) 

 

Műszaki átadás-átvétel rész/végleges* 

teljesítés tényleges időpontja: 

(év,hó,nap) 

 

Késedelem (napokban): 

 
 

Szerződés szerinti összeg: 

Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-

ban: 

Fizetendő kötbér összege: 

 

 

Szerződés szerinti fizetési határidő a 

számla benyújtását követő: 
 

 

 

 

…………………………………...... 
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                       kitöltés dátuma partner aláírása 

 

- Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a szerződés I. pontjában foglalt 

kötelezettségének eleget tett és így a szerződés III. pontja alapján a számla/ 

részszámla/végszámla* kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek a fizetési 

feltételekre vonatkozó V. pontjának megfelelően az alábbiak szerint: 

- kötbérrel csökkentett összeggel utalható *                                                                              

 

Kelt: ……………............... , 201…… év…….hó…….nap 

………………………......... 

teljesítésigazoló 

* megfelelő rész  aláhúzandó                                                       (igénylő szervezet) 

 

FŐTÁV-KOMFORT Kft. - Számlabefogadási rend 

 

A Partner a szerződésben rögzített feladatok elvégzéséről teljesítésigazolást készít. A 

teljesítés igazolására társaság részéről Szécsényi Csaba ügyvezető igazgató és Binczki 

Zoltán gazdasági vezető együttesen jogosult.  

 

A Partner tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem 

másolati példány), a teljesítés szerződésben megnevezett átvevője által aláírt, a fentieknek 

megfelelően kiállított teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek. A számla 

benyújtása postai úton, vagy személyesen történhet. 

A Megrendelőt a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlával szemben 

sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem 

tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának a Megrendelő részéről. 

A Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlát személyes átadás esetén annak 

kézhezvételétől a szerződésben meghatározott napon belül a Vállalkozó számlán megjelölt 

bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a számlát postai 

úton küldi meg, a fizetési határidőt akként köteles megjelölni, hogy annak kezdő napja a 

számla postára adásától számított 5. munkanap legyen.  

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozónak felróható okból beszámítási 

kifogással vagy bármilyen kötbér igénnyel él a Megrendelő felé, akkor a megrendelő ezen 

összeget jogosult a vállalkozó adott havi számlájába beszámítani. 
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DHK Zrt. - Teljesítésigazolás 

 

Teljesítésigazolás 

 

Könyvvizsgáló tölti ki! 

Szerződés azonosító száma: SZE: 

Rendelés SAP azonosító száma: 

 

DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., 1034 Budapest, Szőlő utca 38-40., 

valamint a …… Könyvvizsgáló között …….. hatállyal szerződéses viszony jött létre, melynek 

tárgya: könyvvizsgálat. 

A létesítmény/szolgáltatás vagy részének/részeinek megnevezése: 

Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott 

átvilágítása (……………...) 

 

A keretezett részt könyvvizsgáló tölti ki: 

Szerződésben rögzített 

kivitelezési/szolgáltatási* határidő: 

(év, hó, nap) 

 

Műszaki átadás-átvétel rész/végleges* 

teljesítés tényleges időpontja: 

(év, hó, nap) 

 

Késedelem (napokban):  

Szerződés szerinti összeg: 

Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-

ban: 

Fizetendő kötbér összege: 

 

Szerződés szerinti fizetési határidő a 

számla benyújtását követő: 

 

Dátum: 

 

 

Könyvvizsgáló aláírása 

 

- Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a szerződés ….. pontjában 

foglalt kötelezettségének eleget tett és így a szerződés …… pontja alapján a 
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számlakiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek a fizetési feltételekre 

vonatkozó 4.6. pontjának megfelelően az alábbiak szerint: 

*- kötbérrel csökkentett összeggel utalható 

 

Kelt: Budapest, 2014. év ...... hó …… nap 

……………………………

…                                                                                         

teljesítésigazoló 

                    (igénylő szervezet) 

 

DHK Zrt. – Számlabefogadási rend  

1.1. A Könyvvizsgáló a szerződésben rögzített feladatok elvégzéséről teljesítési jelentést 

készít. A teljesítés igazolására társaság részéről Konrád Szilvia Gazdasági, 

számviteli és kontrolling vezető jogosult. Az igazolt teljesítések számlázásra kerülnek. 

1.2. A szerződésben 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 jelen szerződésből fakadóan más jogcímen (pl. előre nem 

látható többletfeladat ellátása) semmiféle követelést nem támaszthat. 

1.3. A számla ellenértékét a Társaság a számla kézhezvételét követő harminc (30) napon 

belül átutalással fizeti meg a Könyvvizsgáló ….nél vezetett ….. számú számlájára. 

 

A FŐKERT Zrt, valamint a Tahi Faiskola Kft és FŐKERT Mérnökiroda Kft 

esetében a könyvvizsgálói tevékenység tekintetében a teljesítésigazolás 

elfogadásának folyamata a következő 

 
- A könyvvizsgáló társaság által elkészített, saját formátumú teljesítésigazolása kerül 

átadásra a társaságoknak. 

- A megkapott teljesítésigazolást a FŐKERT-nél a gazdasági és jogi igazgató, vagy a 
gazdasági osztályvezető írja alá és igazolja, a Tahi Faiskola Kft esetében az 
ügyvezető, a FŐKERT Mérnökiroda Kft-nél pedig az ügyvezető, vagy a  gazdasági 
vezető. 

- Az elfogadott, aláírt teljesítésigazolás visszaküldésre kerül a könyvvizsgálónak, aki ez 
alapján állíthat ki számlát. 
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BTI ZRt. Teljesítésigazolás minta 

Teljesítésigazolás 

Megrendelő neve: Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 

címe: 1086. Budapest, Fiumei út 16.  

Vállalkozó neve:  

címe:  

        

Szolgáltatás helye:  

Szolgáltatás 

megnevezése:  

Teljesítés dátuma:     

Vállalkozó   

 

Megrendelő 

 képviselője:   képviselője: 

A ……….. számú szerződés szerinti szolgáltatást a Vállalkozó kifogástalan mennyiségben 

és minőségben elvégezte. 

A Megrendelő képviselője az elkészült munkát teljes egészében hiba és hiánymentesen 

átveszi. 

Vállalkozó ……………..Ft + 27% Áfa vállalkozási díjról számla benyújtására jogosult. 

Megjegyzés: * 

Rész számla kifizetésére nem került sor. 

Rész számla kifizetésére ………………. Ft + 27% Áfa összegben került sor. 

* 

A megfelelő rész kitöltendő! 

 

Budapest, 2014. ……………….. 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 Vállalkozó  Megrendelő 
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BTI Nemeskő Kft. Teljesítésigazolás minta 

Teljesítésigazolás 

Megrendelő neve: BTI Nemeskő Kft 

címe: 1108 Budapest Kozma u. 3-5  

Vállalkozó neve:  

címe:  

        

Szolgáltatás helye:  

Szolgáltatás 

megnevezése:  

Teljesítés dátuma:     

Vállalkozó   

 

Megrendelő 

 képviselője:   képviselője: 

A ……….. számú szerződés szerinti szolgáltatást a Vállalkozó kifogástalan mennyiségben 

és minőségben elvégezte. 

A Megrendelő képviselője az elkészült munkát teljes egészében hiba és hiánymentesen 

átveszi. 

Vállalkozó ……………..Ft + 27% Áfa vállalkozási díjról számla benyújtására jogosult. 

Megjegyzés: * 

Rész számla kifizetésére nem került sor. 

Rész számla kifizetésére ………………. Ft + 27% Áfa összegben került sor. 

* 

A megfelelő rész kitöltendő! 

 

Budapest, 2014. ……………….. 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 Vállalkozó  Megrendelő 
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FŐKÉTÜSZ Kft. - Teljesítésigazolás 

 

Teljesítésigazolás 

Könyvvizsgáló tölti ki! 

Szerződés azonosító száma: SZE: 

Rendelés SAP azonosító száma: 

 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., valamint a(z) ...................................................... 

között 201.... ....................................... ........ hatállyal szerződéses viszony jött létre, melynek 

tárgya: könyvvizsgálat. 

A létesítmény/szolgáltatás vagy részének/részeinek megnevezése: 

Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott 

átvilágítása (időszak: ..........................................) 

 

A keretezett részt könyvvizsgáló tölti ki: 

Szerződésben rögzített kivitelezési / 

szolgáltatási* határidő: 

(év, hó, nap) 

 

Műszaki átadás-átvétel rész / végleges* 

teljesítés tényleges időpontja: 

(év, hó, nap) 

 

Késedelem (napokban):  

Szerződés szerinti összeg: 

Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban: 

Fizetendő kötbér összege: 

 

Szerződés szerinti fizetési határidő a számla 

benyújtását követő: 

 

 

 

Dátum: 

....................................................... 

Könyvvizsgáló aláírása 
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- Jelen jegyzőkönyv aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a szerződés ......... pontjában 

foglalt kötelezettségének eleget tett és így a szerződés .......... pontja alapján a 

számlakiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek a fizetési feltételekre vonatkozó 

......... pontjának megfelelően az alábbiak szerint: 

* - kötbérrel csökkentett összeggel utalható 

 

Kelt: Budapest, 201.... év ......... hó …… nap 

.......………………………………                                           

teljesítésigazoló 

          (igénylő szervezet) 

* megfelelő rész aláhúzandó 

 


