Szerz6d6sszfm : 15589363-112013
FAKT ORING KERET SZERZOIN,S
(belfoIdi koveteI6sek engedmenyezdsseI tort6n6 tfiruhazdsf"};ro
z)

amely l6trejoft egyrdszrll aLeszhmftol6h6zPfinzid.gyi Szolg6ltat6 Zrt. (szdkhelye: 1051 Budapest,
Hercegprim6s u.17.; ad6sz6m: 12606445-2-4I; PSZAF mrikod6si enged6ly sz5m:I-10812001.;
kdpviseli: Huray SzabolcsJen6 vezdrigazgat6),mint faktor (a tov6bbiakban: Faktor),
m6sr6szrol azBszak-Balatoni T6rs6g regionilis Telepiil6si SzilSrdhullad6k-kezel6si
OnkorminyzatiTrirsulfs (sz6khelye:8200 Veszprdm;Hdzgyiri ft 1.; statisztikaisz6mjel:
15589363900232219;ad6szfim:15589363-2-19;k6pviseli: CzaunJ6noselnok), mint engedmdnyezo
(a tov6bbiakban:EngedmEnyez6)egyiittesenfelek (a tovdbbiakban:Felek) kozott, alulfrott napon6s
helyen, az alilbbi felt6telek mellett.
l. Az engedm6nyez6stilrgya, keretfelt6telei
1. Felek a Faktoring Keretszerz6d6sben(a tov6bbiakban: Szerz6d6s) meg6llapodnak, hogy az
Engedm6nyezl a Faktorra engedmdnyezia Nemzeti Ad6- 6s Vfmhivatal, (a tov6bbiakbanNAU
fel6 benyfjtott 6s a KEOP-I .l.llBll0-2011-0002 azonosit6 sz6mf t6mogatSsi szerz6ddssel
kapcsolatosbeszerz6seinekp6nziigyi teljesitdse alapj6n keletkez6 AFA-jogosultsSgb6l sztrmaz6,
Iegfeljebb 120 napos p6nzkiivetel6seit, amely p6nzkovetel6sek engedmdnyezlsfit Faktor az
al6bbiakb an szab6lyo zott fe lt6teIek telj esii I6s6veI eIfo gadja.
Keretiisszeg:
a faktor6lt P6nzkiivetel6siisszegeegyidejtilegnem haladhadameg a
470.000.000,Ft-ot.
A faktoring keretszerzoddsv6gs6 lejdrata:2A8. november 1.
A rendelkez6sretart6sv6gs5 lejitrata:2013. m6jus 3 1.
2. Engedmenyezokijelenti, hogy minden, az EngedmdnyezoLehiv6si nyilatkozatiiltoz csatolt 1365
szfimt AFA bevall6s.5ban
megjeldlt AFA kovetel6sealapj6ul - az ad6zhsrendj6r6l sz6l6 2003.6vi
XC[. Torv6ny, az Altalfinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007.evi CXXVI. Torv6ny el6fr6sai szerint benyrijtott dokumentum (eredeti szfrmla, kitoltott formanyomtatvdny, cdgjogi 6s ad6hat6s6gi
igazolSs) osszes adata val6s, olyan p6nzkovetel6st tartalmaz, amelynek kizirolagos jogosultj a az
Engedm6nyezo,a jelen megSllapodSsalSir6sakorteljes eg6sz6ben6sjogs zerien fenn5ll, a kovetel6s
por-, teher- 6s ig6nymentes,6s azon harmadik szem6lyneknincsen olyan jogu, amely a kdvetelds
6rv6nyesithet6s6getakadfiyoznfl,vagykizhrn6.
Engedm6nyezo kijelenti, hogy a Faktor rdszdre futadott eredeti sz6ml6k 6s a 1365 szimf
formanyomtatvfuny kiilIlitilsa az AFA bevall6s alapjSul szolg6l6 jogviszonyra vonatkoz6
jogszabhlyok 6s a NAV 6ltal kozzdtett kitdlt6si irtmutat6, valamint e szerzldds k6s6bbi pontjainak
figyelembev6tele szerint tdrt6nik.
3. Jelen szerz6d6s,alilirhshtkovet6en Engedm6nyezoaz engedmlnyezettp6nzkiivetel6sek alapjful
szolgdl6 szerz6dfisekben foglaltakat csak a Faktor el6zetes ir6sbeli beleegyez6seeset6n
m6dosithatja, illetve fogadhatja el annak m6dosit6sait. Az Afn bevall{s alapjdt k6pez6
szimlikkal kapcsolatos helyesbitil szSmlirkat nem fogadhat be a Faktor hozzijirulisa n6lktil.
Engedmilnyez| L jelen szerzldlsben engedm6nyezett Afa jogosultsdga 6tvezet1s6t 6s
kiutaklsft nem k6rheti a NAV-t61.
4. Engedmlnyezo koteles a NAV-val szemben fenn6ll6 kotelezetts6geit olyan gondoss6ggal
teljesiteni, hory az alegkisebb m6rt6kben se vesz6lyeztessea koveteldsek megfrzet6s6t.
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5. Engedm5nyezl tudomdsul veszi, hogy a kovetel6sekFaktorra tortdn6 engedm6nyez6se
nem drinti
az NAV-val szembenfenn5ll6, illetve k6s6bbiekbenkeletkez6kotelezettsdgeit.
6. Enged m6nyez6 ^ Faktorral szemben k6szfizet6 kezesk6nt felel az engedm6nyezett
P6nzkiivetel6s teljes iisszeg6nek 6s jfrul6kainak erejdig. Amennyiben a NAV a faktor6lt
koveteldsekvalamelyik6vel kapcsolatbanfrzetdsikotelezetts6gdneknem tesz hathrid6beneleget, a
Faklorjogosult a fV. pont szerinti biztosit6kait 5rvlnyesiteni.
7. Faktor minden olyan intezkedesmeghozatalfurajogosult,amely a Faktor nlzete szerint 6s az adott
jogi 6s torv6nyess6gi keretek alkalmazilshval a reh engedm6nyezett kovetel6sek behajt6s6nak
eredm6nyes
s6g6hezsztiks6ges.
8. Faktor fenntartja mag6nak azt a jogot, hogy az Engedmdnyezo 6ltal re| engedmdnyezett
kdvetel6seketharmadik f6lre engedm6nyezze,azEngedmlnyezo 6rtesft6semellett.
II.

A keretiisszegig6nybev6tel6nekfelt6telei, a faktorflt P6nzkiivetel6sfoly6sft6sa

9. Az Engedmdnyezl Lehiv6si nyilatkozatdhozcsatolt - 1365 szdm::u
formanyomtatvSnyonbenyfjtott
6s a NAV 6ltal befogadoff - AFA bevall6sbanmeghatlrozottjogosults5g osszegdb6laz l. szimf
mell6klet szerinti egyedi Faktoring megfllapodfs 2. pontj6ban meghatilrozott forint iisszeget
Faktor azBngedmlnyezS banksz6mlSjirautalja 6t ajelen szerz6ddsL8. pont szerinti hat6lybal6p6sdt
6s a foly6sit6si felt6telek teljesiildsdtkdvet6en.
Az egyediFaktoring meg6llapodSs2. pontjfhan meghatarozollforint osszegfolyosft6sakizir6lag az
Engedmfinyezil OTP Bank Nyrt-n6l vezetett elkiiliinitett bankszfml6jdra tiirt6nhet azzal a
kikiit6ssel, hogy a foly6sitand6 iisszeg nem lehet tiibb, mint az engedm6nyez6stirgydt k6pez6
AFA bevalldsban feltiintetett kiutalisi ig6ny,,valamint hogy a foly6sitand6 iisszegkizirfilag az
igdnybevfitellhez benyfijtott sz6llit6i sz6ml6k AFA tartalmirnak - szhllitoi sz6ml6kbanfelti.intetett
banksz6ml6kratort6n6 - kifizet6s6re hasznrilhat6 fel.
Folv6sitisi felt6telek 6s benvriitand6 dokumentumok:
Engedm6nyezo Lehivrisi nyilatkozatar .mely tartalmazza a kifizetend6
szilllitoi szfimlSksorsz6m6t6s afrzetend6 AFA-k 6sszeg6t;
Az engedm6nyez6s thrgyht kepezl AFA bevall6sban a faktordlt
P6nzkiivetel6sekhez tartoz6 szhllit6k 6s az Engedm6nyezo kozotti
vfllalkoz flsi szerz6d6sekmSsolata;
Engedmdnyezo 6ltal befogadott 6s az Af,q. bevallfs r6,sz6t klpezl
valamennyi szfllft6i szimla, ahozzi tartoz| teljesit6si
igazoldsok
Engedm6nyezo6ltal hitelesitettm6solata;
Engedm6nyez6 nyilatkozata, hogy a v6llalkoz6 szfimlakovetel6sdt
6s az
abban foglalt teljesitdstnem kifog6solja,
Engedmdnyez6 6s a Faktor kozott megkdtott egyedi Faktoring
megfllapodfs;
Az egy edi Faktoring meg6llapod6s tartalmfinak megfelel6en elektronikusan
benyrijtott AFA bevallfs, valamint a benyfjtSs t6ny6t igazolS elektronikus
elfogad6 bizonylat (nyugta) nyomtatott 6s Engedm6nyez6 riltal hitelesftett
p6ldSnyai;
Engedm6nyez6 valamennyi foly6sit6st megelozl 30 napn6l nem rdgebbi
nemlegesnek min6siil6 egyi.ittes (NAV) adoigazolilsa, kiv6ve, ha az
Engedm6ny ezo szerepeI a koztartoz6s-mentes ad6z6i adatbi,zisban;
Engedmdnyezl 6ltal hitelesftett, valamennyi foly6sit6st megelozo napra
vonatkoz6 ad6folv 6 szimla kivonata:
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III. Kamat, dij, k6sedelmi kamat 6s ezek kiegyenlit6ses
10. Engedmdnyez6kotelezimaght, hogy aSzerzod6s1. szrimri mell6klete szerinti egyedi Faktoring
megdllapod6s keretdben a Faktorra engedm6nyezettkovetel6s/ek osszeg6b6l a Faktoring
meg6llapod6s 2. pontjSban meghat6rozott forint osszeg (tov6bbiakban: P6nzkiivetel6s) ut6n
minden naptfuri negyeddv els6 munkanapj6n 6rv6nyes 3 havi BUBOR+4,5Yo-nak (6ves)
hozamkamatnak megfelel6 iigyleti kamatot, tov6bb6 minden megkezdett 30 nap ut6n 0,5o
kezeldsi kcilts6get tartozik megfi zetni.
A P6nzk<ivetel6sosszegeut6n a futamid6 fiiggvdnydben megdllapitott kamatot,kezel6si koltsdget
6s rendelkez6sretart6si dqat azBngedmdnyez6 minden naptiri h6nap els6 munkanapj6n, vagy a
P6nzkovetel6seseddkess6g6nek
napja alapjin, az elszhmol6snapj6n koteles megfizetni.
A kamat szhmitilsdnakm6dj a az alilbbiak szerint tort6nik:
P6nzkiivetel6siisszese(Ft) x kamatnapok szfma x kamatl6b(yo)
36000
Pdnzkcivetel6s
osszege:az engedmlnyezettAFA p6nzkovetel6sosszegdboI, a Szerzodls 1. sz6mri
melldkletfitkepezo eryedi faktoring meg6llapod6s2. pontjhbanmeghatfrozott forint osszeg.
Kamatnapok sz6ma: a Pdnzk<ivetel6sengedmdnyezl,sdnek- faktorSkis - napjaf6l a P6nzkcivetel6s
esed6kess6g6nek
napjfutmegel6zl naptirinapig terjedS id6szak, naptfurinapokban.
Faktor aSzerzod6sal6irSsanapjfin egyszeri I,\Yo szerzodlskot6si dqat szilmit fel.
Engedm6nyezoaL/\. pontban meghat6rozottkeretosszegki nem haszn|lt r6szeutSn 1,0 % (6ves)
rendelkez6sretart5si dijat koteles fizetni havi elsz6mol6salapj6n.
Faktor azEngedmdnyez6 szilml6j6rakiutalt osszegekut6n 0,2o/otranzakci6s dijat sz6mft fel.
Az Engedm6nyezo a fizetdsi esed6kess6g\ejdrtht kovet6en minden, az esed6kess6gutdn
megkezdett I 0 napra 0,25yokezel6si koltsdget tartozik megfi zetni.
Faktor a dijakr6l ki6llitott szftmla osszeg6t beszhmitSssal drvdnyesitheti. A Szerzldlsben
meghat6rozoltdijak 6s kezel6si kolts6g az6ltal6nos forgalmi ad6t nemtartalmazzilk.
Minden naptfri egyed6v els6 munkanapj6n 6rvdnyes3 havi BUBOR v6,ltoz6s alapjan alkalmazott
kamatl6br6I Faktor lev6lb en ti$ 6kortat6stad Engedm6nyez6nek.
11. A kdvetel6s esed6kess6g6nek
napja a 1365 sz6mir AFA bevall6s alapjhn a NAV-val szemben
fennill6 kcivetel6sengedm6nyez6s6t6lszfimitott legk6s6bb 120 naptSri nap.
Az engedmdnyezettAFA bev6telek befoly6sakor a Faktor el6szor az Engedmdnyez6nekkiutalt
dsszeggelszembenszSmoljael a NAV-t6l befolyt osszeget,a Faktor ezt meghaladoosszegetaz
Engedm6nyezo bankszSmlfijfua utalja 6t, az elsz6mol6st kdvet6 m6sodik munkanapon.
Amennyiben az engedmdnyez6s alapjiln az NAV-t6l befolyt osszeg nem elegend6 a Faktor
k<ivetel6seinek marad6ktalan megt6riills5hez, rigy a Faktor a IV. pontban meghat6rozott
biztosit6kait jogosult az Engedm6nyezb teljesft6sre tort6n6 felsz6lit6sa n6lktil azonnal
drvdnyesiteni.
Amennyiben a NAV az Engedmdnyezo Lehiv6si nyilatkozatdhoz csatolt 1365 szitmt AFA
bevall6sban6s az I. szitmumelldkletbencsatolt egyedi Faktoring meg6llapod6sbanmeghat6rozott
<isszegtifizetlsi kdtelezeffsdg6ta kovetelds esed6kess6g6neknaplSig nem teljesitette, 6s az
Engedm6nyezbvelszembeni beszSmit6seredmdnytelen,rigy Faktor azEngedm6nyez6velszemben
az engedmdnyezettkcivetelds esed6kess6g6tktivet6 napt6l, a L0. pontban meghatdrozott
kamaton feliil, a faktoring hozamkamat+ 6o/o-nakmegfelel6k6sedelmi kamatot sz6mit fel.
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IY. Biztosit6kok
12. Faktorjogosult aSzerz6d6salapj6n fenn6ll6 kovetel6seitazEngedm6nyezobankszdmlfii el\en,az
el6nycisenrangsorolt fizetdsi megbfz6sokteljesit6s6t kovetSen, de minden mds frzet6si megbizilst
me gel6z5en, azonnali beszed6sseI 6rv6nyesiteni.
Engedm6nyezo biztosftja Faktor szhmfira a banksz6mlfiira azonnali beszeddsi megbizds
benyfijt6s6ra szolo jogosultsSgot a 5. sz. mell6klet szerinti szerzld6ssel oly m6don, hogy
felhatalmaz6levelbensz6mlavezet6ife16bejelenti azt, 6s az elfogadott bejelent6levelek m6solat6t
csatolj a az azonnali inkasszojo got enged61yezo szerz6d6shez.
Engedmdnyezo villlalja, hogy a Szerzodds ideje alatt megnyilo rij banksz6ml6it bejelenti a
Fakfornak, &z el6zSekben frottaknak megfelel6 azonnali beszed6si megbizhsra felhatalmaz6
levelet ad 6t Faktornak ezenil szhmlillcravonatkoz6an is.
V. Egyebek
13. Engedmdnyez6koteles minden, a Faktorhoz benyfjtott 1365. szftmt id6szaki negyed6ves/ havi
AFA bevall6sban foglalt pdnzkovetel6s alapjhul szolg6l6 szerzoddsr6l,illetve azok teljesit6s6t
illet6en akfir aNAV, akfurharmadik szemdly r6sz6roltett olyan nyilatkozatr6l, vagy rendelkez6sre
e1,Jr6adatr6l, inform6ci6r6l halad6ktalanul fr6sban 6rtesiteni a Faktort 6s a hivatkozott
dokumentumot csatolni, amelyek kozvetve, vagy kozvetleniil a pdnzkovetel6s jogalapjdra,
dsszegz6s6re,
eseddkess6gdre,
telj esfthet6s
6g6rekihat6ssal lehetnek.
14. Engedm6nyez6 koteles a Szerzodls tlrgydt k6pezo, s a Faktorra engedm6nyezett szimlilk
ellen6n6k6neka NAV 6ltal t6vesen, kozvetlenil az Engedm6nyezojavfuratort6n6 fizet6s6r6l a
Faktort halad6ktalanul 6rtesfteni 6s a t6vesen utalt iisszeget, vagy r6sziisszegeket
marad6ktalanul 6s halad6ktalanul a Faktor 64400068-30063631-00000015
szimf sz6ml6ja
javilra utalni.
15. Engedmdnyez6a L365 szimri formanyomtatv6nyon 6s a hozz6 csatolt 1. szfmf mell6klet
szerinti Faktoring megfllapodfssal a NAV-ot koteles 6rtesiteni az AFA kcivetel6s
engedm6nyez6s6r6l.
Engedmdnyezl aLehivilsi nyilatkozathhozcsatoltan benyrijtott 1365 szitmi
bevallfsft 6s abban a kiutalfs hetvek6nt meeieldlt 64400068-30063631-00000015
szfmf
bankszfmlaszfmot ut6lag nem m6dosfthatia.
16. Engedmdnyes6ltal azNAV-val szembenkezdemdnyezettperes elj5r6s, vita, figyelmeztetls, vagy
siirget6skapcs6nfelmeri.ilt b6rminemii kiadds az Engedmlny ez6t terheli.
17. Faktor k6r6s6re az Engedm6nyezl kdteles a koztartozlsair6l nemleges igazolilst k6rni, majd a
Faktor rlszlre azt halad6ktalanul benyfjtani. Engedm 6nyez6 ktiteles az engedm6nyezett AFA
jogosultsdg NAV vizsg6latfr6l k6sztilt b6rmely jegyz6kiinyvet, hatirozatot a Faktor rfiszilre
halad6ktalanul megktildeni.
A NAV-val szembeni,a faktor6l6ssalnem 6rintett egydb koveteldseknem teljestil6seeset6n,az
Engedm6nyez6 halad6ktalanulkoteles a Faktort 6rtesiteni.
Engedm6nyezo kdteles a Faktor rdszlre lehetSv6 tenni, hogy az engedmdnyezettkovetel6ssel
kapcsolatos valamennyi okiratba, valamint az Engedm6nyezo sz6mviteli nyilv6ntarthsfha
betekintsen.
18. Jelen faktoring szerzSdds.von a napon l6phat6lyba:
amikor Engedm6nyez6 a melldkletkdnt megjeldlt dokumentumokat hifnfialanul a Faktor Sltal
elfogadoff form5ban 6s tartalommal fitadja a Faktor rdszdre, tov5bbS a III./10. pontban
meghat6rozott szerzlddskot6si dij osszeg6t Engedmdnyez6 a Faktor bankszdmlSjfuramegfrzeti,
tov6bb6 a 19. pontban hivatkozott 6s a7. szdmfrmell6kletk6nt csatolt szerzbddsselelktilcinitett
bankszdml6j frt me gnyitotta.
19. EngedmfinyezS kdtelezettsdget viillal, hogy szitmlavezetb bankj6n6l az OTP Bank Nyrt-n6l
elkiilcinitett banksz6mlSt nyit 6s a rendelkezdsijogosults6g gyakorl6s6ra az Engedmdnyezo
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rlszlr6rkizfurorag
Czaun
Jsnos(*Zg"pSlyi
isazotvfuny
szhma:
6' itiiif$i$$'11.iliilf$*ii]:i;l
$.ii.$ii$riif$t$fl+$*[{ijffi
(szemdlyiigazolv6ny___9_g_3g_r_a;rr$i+tlffi),
valaminta Fakt91r6sz6r6lMadlr Ildik6 (szem6lyi
igazolvhny sz6ma: |j**lj-i:$"u$itfi$ ) term6szetes szem6lyeket jelenti be iW, hogy az
Engedm6nyezl rdszdrll bejelentett szemdlyek rendelkez6si jogosults6gukat kizfrolag a Faktor

k6pvisel6j6velegyiittesengyakorolhatj6k.Az Engedmdnyez6
a bankszirmlafeletti rendelkez6st
csaka Faktorir6sbelihozz|jfirul6nyilatkozathvalm6dosfthatja.
Engedm6nyezokotelezetts6getv6llal, hogy az elkiilonftett banksz6ml6i6t a jelen szerz6d6s
hatflya alatt nem sziinteti r€g, mfs p6nzintilzetnll tovdbbi banksz6ml6t nem nyit.
20. Engedmdnyez6kcitelezeffsdgetv6llal, hogy a Szerzod6s1. szitmumell6kletet kepezovalamennyi
egyedi Faktoring megdllapodds al6ir6 6t kiivet6 5 munkanapon beltil kdzjegyzb el6tt
egyoldalf tartozfs elismer6 nyilatkozatot tesz 6s a kozokirat kett6 eredeti peldhnyht Faktor
szdkhelyereaj6nlott els6bbs6gipostai riton elktildi.
2I. A jelen szerzodlsben nem szabilyozott kdrd6sekben a Fak1or Altal6nos Uzletszabillyzatfunak
rendelkez6sei, valamint a Polg6ri Torvdnykonyvnek az engedm6nyez6s6re vonatkoz6
rendelkez6seiben(Ptk. 328-330. g-aiban) foglaltak ir6nyadok.
22. Engedmfinyez6 kijelenti, hogy a szerzodds id6pontj6ban ellene sem cs6d-, sem felszdmolfusi
elj 6r6snincs folyamatban.
23. A jelen szerzod6st6s mell6kleteinek tartalmifi,a Felek kozos megegyez6sselm6dosithatjil<.
Kelf Veszpr6m,

Faktor
LeszhmitolohSz Zrt.
Huray SzabolcsJen6

Engedm6nyezf
.
Eszak-Balatoni
T6rs6gRegion6lisTeeptildsi
SzilSrdhullad6k-kezel6si
OnkormSnvzati
Tarsul6s

vezdrigazgat6

Czaun J6nos
elnok

Mell6kletek:;
l.

Faktoringmeg6llapodSs;

2. Kontfroz6si mell6klet;
3. Azonosftasiadatlap;
4. T6rsul6si tan6cs hatdrozataaz AF A fi nanszfrozdsigenybev6tel6r6l;
5. Szerzhdesazonnali inkassz6jogr6l;
6. Kieg6szft6 meg6llapodSs(dokumentumok elektronikus tov6bbititsithoz);
7. Banksz6mla-szerzod6s6s alilirhsi karton (mSsolat);
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1. szfmf mell6klet
a 15589363-l 12013. szitmufaktorin s szerz5dlshez

Faktorin g megdllapodris
(AFA j ogosults6g engedmdnyez6se)
amely l6trejott egyrdszrol a Leszfmftol6hhz Pfinziigyi Szolg6ltat6 Zrt, (sz6khelye: 1051
Budapest,Hercegprim6su.17.; ad6szdm:12606445-2-41;PSZAF mrikod6si engeddly szfm:I108/2001.; k6pviseli: Huray Szabolcs Jen6 vez6rigazgat6),mint faktor (a tov6bbiakban:
Faktor),
mSsr6szrSlfszak-Balatoni T6rsdg regionflis Telepiil6si Szilfrdhullad6k-kezel6si
OnkorminyzatiTirsulfs
(sz6khely.' 8ZOOVeszprem;Hhzgyhri rit 1.; statisztikaisz6mjel:
15589363900232219;ad6sz6m:15589363-2-19;k6pviseli: CzaunJ5noselnok), mint
engedm6nyezo (a tovSbbiakban:Engedm 6nyez6)kozdtt, aluliroff napon 6s helyen, az alihbi
kd,vetel6sekfaktor 6l6sfra.
1. Engedm6nyez6a Faktorra engedmdnyezia Nemzeti Ad6- 6s Vdmhivatal (a tov6bbiakban:
NAV) fel6 .
szftmt nyomtatvSnyona ....
...... negyed6ves/h:tvi
bevallfsi
id6szak.....-6nke1tbeva1l6saa|apj6nkeletkezettAFXiogo'ut@2. Faktor, azBngedmdnyezSI . pontban megh atirozottAFA jogosults 6g6bola mai napon
..o........ooooooooeFt, a2a2...................forint osszeget
megel6legez
6s folyositaz
Engedm6nyezordsz6re.
3. Engedmlnyezotudom6sulveszi, hogy az I.pont szerinti bevall6sbansajStbanksz6mb,Jara
sem kiutal5si ig6nyt, sem 6tvezet6sik6relmet nem nyujthat be a NAV rdsz6re.Bevall6s6bana
Faktor 64400068-30063631-00 0000I 5 sz6mf banksz6mlaszftmdtkdteles felttintetni.

Kelt:Budapest,2013.

Faktor
LeszdmitolohhzZrt.
Huray SzabolcsJen6
vezdrigazgat6

Mell6klet:- 1365 szfm:6

Kelt:Veszpr6m
,2013.

Engedm 6nyez6
Eszak-BalatoniT6rs6gRlgion6lis Teeptil6si
Szil6rdhullad6k-kezeldsi
Onkorm6nvzatiT6rsul6s
Czaun J6nos
elnok
iddszakihavi AFA bevallds

