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SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről a(z)
Név:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
telefon:
képviseli:

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8
02-10-060354
14925889-2-02
10402427-00027647-00000004 K&H Bank Zrt.
72/421-700
Sándor Zsolt, vezérigazgató

a továbbiakban: „Társaság", valamint másrészről a
Név:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
telefon:
képviseli:
a továbbiakban: „Könyvvizsgáló" között
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1.

A szerződés tárgya és tartalma

1.1.
A Társaság 2020. január 1-ével kezdődő és 2021. december 31-vel végződő évekre
vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves
beszámolójának, valamint évközi beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény
kibocsátása.
2.

Jogok és kötelezettségek

2.1.
A Társaság felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső
ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar számviteli és egyéb vonatkozó
előírások szerinti éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet) és üzleti
jelentés elkészítéséért.
2.2.
A Könyvvizsgáló a Társaság által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a Könyvvizsgáló
felel.
2.3.
A Társaság minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára és
nem tart vissza semmilyen információt. A Társaság a Könyvvizsgáló által kért minden információt
megfelelő időben megad (egyeztetett ütemezést szükséges csatolni).
2.4.
A Könyvvizsgáló ez irányú igénye esetén a Társaság vezetői és alkalmazottai megerősítik,
hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek.
2.5.
A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a
megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Könyvvizsgáló vállalja, hogy a megbízás
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folyamán a Társaságról szerzett bármely információt bizalmasan kezeli jelen szerződés megszűnése
után is. A Társaság tudomásul veszi, hogy a Könyvvizsgáló a Társaság értesítése nélkül köteles
bejelenteni a hatóságoknak, ha bármely információ, tény vagy körülmény pénzmosásra utal. A
Társaság elismeri, hogy a fenti bejelentési kötelezettség Könyvvizsgáló általi teljesítése nem
minősíthető az információk bizalmas kezelése megsértésének.
2.6.
A Ptk. 3:129. §-ban foglaltak alapján a Könyvvizsgáló kötelezettsége azt jelenteni, hogy
véleménye szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a pénzügyi és jövedelmi
helyzetről, valamint hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen szerződés
céljainak elérése érdekében e vélemény megalkotásához a Könyvvizsgáló a következőket teszi
vizsgálat tárgyává, és jelenti, amennyiben bármelyiket nem találja kielégítőnek:
a) a számviteli nyilvántartások megfelelősége
b) összhang a Társaság éves beszámolója és számviteli nyilvántartásai között
c) az éves beszámoló megfelelése a jogszabályban előírt és az elfogadott számviteli
szabványoknak és alapelveknek, valamint
d) a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt információk és
magyarázatok megadása
e) a Társaság belső szabályozottsága.
2.7.
A fentieken túl, amennyiben a Könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt vagy eseményt észlel, amely a
vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk. jogi személyekre és gazdasági
társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott felelősségét vonja maga után, a
Könyvvizsgáló jogosult a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni. Ha a Társaság legfőbb
szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza
meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
Amennyiben a Könyvvizsgáló a Társaság legfőbb szervének összehívására vonatkozó
kötelezettségének eleget tett, a legfőbb szerv összehívásának, illetve a szükséges döntések
meghozatalának Társaság általi elmulasztásából eredő kárért a Könyvvizsgáló nem felel sem a
Társasággal, sem harmadik féllel szemben.
2.8.
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. Teljes bizonyosság nem szerezhető a könyvvizsgálati bizonyíték és a csalás jellege miatt. A
Társaság tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Könyvvizsgáló nem felelős és nem tehető felelőssé a
csalások és hibák megelőzéséért.
2.9.
A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék (vélemény) nem minősül arra
vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az éves beszámoló mentes minden hibától.
2.10. A Társaság elismeri, hogy a Könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata részeként
nem vizsgálja részletesen 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
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záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Társaság által benyújtott éves beszámolót és
adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.
2.11. 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 könyvvizsgálói jelentést bármely
egyéb módon kívánja felhasználni - pl. az éves beszámolótól függetlenül -, ahhoz a Könyvvizsgáló
előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.
2.12. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-a az
ügyfél könyvvizsgáló általi azonosítását írja elő. A Társaság vállalja, hogy nyilatkozatot bocsát a
Könyvvizsgáló rendelkezésére a 2017. évi LIII. törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban,
valamint átadja a Könyvvizsgálónak a 2017. évi LIII. törvény megfelelő rendelkezéseiben felsorolt
dokumentumokat. A Társaság felelősséget vállal arra, hogy a fenti információban bekövetkezett
bármely változásról a Könyvvizsgálót a változást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja.
3.

Könyvvizsgálati díj és annak megfizetése:

3.1.
Az 1.1. pontban említett munka elvégzéséért járó könyvvizsgálati díj …..- Ft/negyedév(azaz
….. forint/negyedév, amely összeg nem tartalmazza az ÁFA-t.
3.2.
A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.1. szakaszban meghatározott díjat a
Társaság negyedévente fizeti meg.
3.3. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell teljesíteni.
3.4. A fizetés a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén
a Társaság az aktuális jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles
megfizetni.
3.5.
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 tájékoztatja erről a Társaság vezetését, valamint jogosult a
Könyvvizsgálói jelentés elkészítését és a szerződést felfüggeszteni. Amennyiben késedelem történik
és/vagy többlet feladatok elvégzése válik szükségessé a fenti okok következtében, a Könyvvizsgáló a
szerződés teljesítéséhez szükséges többlet időráfordítás alapján további díjazásra jogosult.
4.

A munkáért felelős személyek

A Társaság részéről: Farkas Tamás Etele
A Könyvvizsgáló részéről:
Helyettes könyvvizsgáló:
5.

A jelentések megírásához használt nyelv

5.1. Az éves beszámolót magyar nyelven kell kibocsátani.
6.

Egyéb rendelkezések

6.1.

A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja.
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6.2.
A Könyvvizsgáló és a Társaság a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott
bármilyen szerződésszegéséért vagy káráért a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
6.3.
A jelen szerződés a Társaság Közgyűlése ……………………. számú határozatának megfelelően
köttetett.
6.4
A jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli rendes felmondással
megszűntetheti. A szerződés a rendes felmondás kézhezvételét követő 30. napon szűnik meg.
6.5
A Könyvvizsgáló a jelen szerződést rendes felmondással a mérleg fordulónapját követően
nem szüntetheti meg.
7.

Adatkezelési rendelkezések

A jelen pont tekintetében az adatkezelőn a Társaságot, míg az adatfeldolgozón a Könyvvizsgálót kell
érteni. Az adatfeldolgozó vállalja az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének
(továbbiakban: GDPR) betartását az alábbiakban részletezettek szerint.
















Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli,
beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára
való továbbítását is.
Az adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek
titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség alatt állnak;
Az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve különösen a
GDPR 32. cikkében foglalt intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása
nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az
adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további
adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az
adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
További adatfeldolgozót kizárólag akként lehet igénybe venni, amennyiben ezen további
adatfeldolgozó a jelen pontban is rögzített adatvédelmi kötelezettségeket vállalja, továbbá
megfelelő technikai és szervezési intézkedések által biztosítja a GDPR-nek való megfelelőséget; Az
adatfeldolgozó tudomással bír arról, hogy amennyiben a további adatfeldolgozó nem teljesíti
adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az
adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. Az adatfeldolgozó
köteles az általa megvalósított adatkezelési szabálysértés miatt az adatkezelővel szemben
érvényesített joghátrányokat (pl. bírság, kártérítés) az adatkezelő részére megtéríteni.
Az adatfeldolgozó az adatfeldolgozás jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni
tudja kötelezettségét a GDPR „Az érintett jogai” fejezetében foglalt jogok gyakorlásához
kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt az adatbiztonság garantálása, az adatvédelmi incidens
felügyeleti hatóság részére történő bejelentése, az érintettek adatvédelmi incidensről történő
tájékoztatása, továbbá – amennyiben a vonatkozó jogszabály előírja – az adatvédelmi
hatásvizsgálat elvégzése ill. a tekintetben a felügyeleti hatósággal történő előzetes konzultáció
körében;
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek;
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Az adatfeldolgozó az adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az
adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és
törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok
tárolását írja elő;
Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a GDPR
adatfeldolgozóra vonatkozó 28. cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének
igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az
általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.



Az adatfeldolgozás jellege és célja: a könyvvizsgálat végzéséhez törvényben biztosított betekintési
jog gyakorlása a szerződés teljesítéséhez és annak dokumentálásához szükséges mértékben.



Az adatfeldolgozás időtartama: az adatfeldolgozás időtartama igazodik az adatkezelő és
adatfeldolgozó közötti szerződés fennállásához, valamint a jogszabályi megőrzési időhöz.



A személyes adatok típusai: a számviteli bizonylatokon és a könyvelést alátámasztó
dokumentumokon, a Társaság iratain szereplő személyes adatok, így különösen a szerződő
partnerek és munkavállalók személyazonosító és a jogviszony kapcsán keletkező és nyilvántartott
személyes adatok.



Az érintettek kategóriái: az adatkezelő partnerei, munkavállalói

Pécs, …

……………………………………………….
szerződéskötéskor kitölt.
név
könyvvizsgáló

……………………………………………………
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Sándor Zsolt
vezérigazgató

