
N Y I L A T K O Z A T 
belföldi újságok és folyóiratok biztosítása 

szolgáltatás igénybevételéről 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (székhely: 1135 Budapest, Szabolcs u. 37-43., törzsszám: 329398, 
adószám: 15329396-2-41, számlaszám: MÁK 10032000-06060071-00000000, a továbbiakban mint Szolgáltató, vagy 
KEF), a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § 
(1) bekezdés m) pontja alapján, az ott meghatározott szervezetek (a továbbiakban: Megrendelő) részére belföldi újság 
és folyóirat szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt. Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételét jelen 
nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával kezdeményezi.

1. A fentiek alapján a Szolgáltatás igénybevétele érdekében Megrendelő képviseletében az alábbi nyilatkozatot
teszem.

2. Alulírott, de itt is megnevezett1

szervezet neve:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
székhelye: __________________________________________________________________________________,
számlázási cím: ______________________________________________________________________________,
törzskönyvi azonosító száma: 2 _______________________________________________________, 
cégjegyzékszáma:2  _______________________________________________________, 
bírósági nyilvántartási száma:2  _______________________________________________________, 
adószáma:               _______________________________________________________, 
csoportazonosító (csoportos ÁFA alanyiság esetén):3  _______________________________________________________, 
számlavezető pénzintézet neve: _______________________________________________________, 
számlaszáma: _______________________________________________________, 
képviseli (neve, beosztása):  _______________________________________________________, 
irányító szerv neve:4  _______________________________________________________, 

mint Megrendelő, jelen Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 20....... év ....... negyedévtől,
azaz 20....... ....... hónap  ....... napjától, ellenérték fejében, a jelen Nyilatkozatban, valamint a belföldi újságok és 
folyóiratok biztosítására vonatkozó általános szolgáltatási feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) és a 
Nyilatkozat további mellékleteiben foglaltak szerint igénybe veszem a KEF által nyújtott Szolgáltatást.  

3. Tudomásul veszem, hogy a jelen Nyilatkozat, valamint mellékletei a Szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi
feltételt teljességében tartalmazzák; a jelen Nyilatkozatba és mellékleteibe nem foglalt nyilatkozatok,
kötelezettségvállalások, nem képezik a Szolgáltató és a Megrendelő megállapodásának a részét. A mellékletek
jelen Nyilatkozat szerves és elválaszthatatlan részét képezik, ezért a Nyilatkozat és a mellékletek kizárólag
együttesen értelmezendőek és alkalmazandóak.

4. Jelen Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy előzetesen megismertem a Szolgáltatás nyújtására az ÁSZF-ben
foglalt rendelkezéseket, azokat kifejezetten elfogadom.

1 Megrendelő adataival kérjük kitölteni.  
2 Törzskönyvi azonosító szám költségvetési szerv, cégjegyzékszám gazdasági társaság, bírósági nyilvántartási szám alapítvány és közalapítvány esetében töltendő 
ki. 
3 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 8. §-a szerinti csoportos adóalany csoportazonosítójának feltűntetése kötelező a számlán 
az Áfa tv. 169. § dc) pontja alapján. 
4 Költségvetési szerv esetében töltendő ki.



5. Vállalom, hogy a Szolgáltatással összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadásokat az ÁSZF 4. Fizetési 
feltételek részében foglaltak szerint a KEF részére megtérítem.

6. Tudomásul veszem, hogy a KEF a Szolgáltatással összefüggésben a személyes adatokat a honlapján, a http://
sajtotermek.kef.gov.hu elérhetőségen található Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Vállalom, hogy 
a 2. számú mellékletben megjelölt kapcsolattartásra jogosult képviselővel, valamint az egyéb érintettel az 
adataiknak KEF által történő kezelésével és a KEF Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakkal kapcsolatos 
információkat tudomásukra hozom.

7. Jelen Nyilatkozat aláírásával kijelentem és megerősítem, hogy a 2. számú mellékletben a kapcsolattartásra jogosult 
képviselői e-mail cím egyedi, azzal kizárólag a megadott kapcsolattartó rendelkezik, aki jogosult ezen e-mail címet 
a Szolgáltatás igénybevétele céljából használni, továbbá az e-mail címhez tartozó postafiókhoz illetéktelen 
személyek nem férnek hozzá.

8. Kijelentem, hogy sem szerződéskötési képességemben, sem pedig szerződéskötési jogosultságomban nem vagyok 
korlátozva, a Szolgáltatás igénybevételéhez, továbbá a jelen Nyilatkozat aláírásához, valamint a Nyilatkozatban 
foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkezem.

9. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen Nyilatkozat és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a jelen 
Nyilatkozatban rögzítettek az irányadóak.

10. Kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatot áttanulmányoztam, az abban foglaltakat megértettem és azokat magamra 
nézve kötelezőnek ismerem el.

Jelen Nyilatkozatból egy eredeti példány a Szolgáltatót illeti meg. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Általános szolgáltatási feltételek a belföldi újságok és folyóiratok biztosítására vonatkozóan (ÁSZF)
2. számú melléklet: Kapcsolattartásra jogosult képviselő
3. számú melléklet: Szállítási címek

Kelt, ………………………., 20….…………………… napján5 

……………………………………………6 

Megrendelő7 

Pénzügyileg ellenjegyzem:8 

…………….., 20............................... „…” 

……………………………. 

Jogilag ellenjegyzem:9 

…………….., 20............................... „…” 

……………………………. 

5 Megrendelő által kérjük kitölteni. 
6 Kérjük az aláíró nevét és beosztását nyomtatott betűvel kiírni. 
7 Kérjük cégszerű aláírással ellátni. 
8 Szükség esetén kérjük kitölteni, aláírással ellátni. Amennyiben szükséges, úgy név és beosztás szerint kérjük megadni az ellenjegyzőt. 
9 Szükség esetén kérjük kitölteni, aláírással ellátni. Amennyiben szükséges, úgy név és beosztás szerint kérjük megadni az ellenjegyzőt.

http://www.kef.gov.hu/cache/kozzeteteli_lista/468065152-kef-adatkezelesi-tajekoztato-v1.pdf
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