IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

ikt. szám:

EGYEDI MEGÁLLAPODÁS
ONLINE CÉGINFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSRA
amely létrejött egyrészről az
Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
Képviseletében: dr. Pátkai Nándor helyettes államtitkár
Adószáma: 15300076-2-41
Bankszámlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszáma: 10032000-01810039-00000000
mint szolgáltató (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat)
másrészről a(z)
Cégnév: .....................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ......................................................................................................
Székhelye: ..................................................................................................................
Képviseletében: ..........................................................................................................
Adószáma: ..................................................................................................................
Bankszámlát vezető pénzintézet: ...............................................................................
Bankszámlaszáma: .....................................................................................................
mint kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között a Céginformációs Szolgálat által meghatározott
Általános Szerződési Feltételek (pontos megnevezése: Általános Szerződési Feltételek az
Igazságügyi Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodásaihoz;
a továbbiakban: ÁSzF) alapján az alábbiak szerint.
I. Jelen megállapodás tárgya
1. A Céginformációs Szolgálat térítés ellenében a jelen Megállapodás alapján az ÁSzF 11.
pontjában meghatározott céginformáció-szolgáltatást nyújtja Kérelmező részére.
II. Díjazás
2. Kérelmező az általa igénybevett céginformáció-szolgáltatásért költségtérítést, továbbá az
országos hálózatra kiterjedő céginformáció szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
számítógépes rendszer használatáért átalánydíjat köteles a Céginformációs Szolgálat részére
fizetni az ÁSzF-ben meghatározottak szerint.
III. Kapcsolattartó személyek
3. A Felek a jelen Megállapodás teljesítése tekintetében az alábbi kapcsolattartó személyeket
jelölik ki:
Kérjük, lássa el
kézjegyével (szignó) itt:
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

ikt. szám:

A Céginformációs Szolgálat részéről:

Kérelmező részéről:

Név: Farkas-Póta Dorottya

Név: ………………………………………………

Értesítési cím: 1055 Bp. Báthory u. 12.

Értesítési cím: …………………………………….

Tel: +36 1 795-2310

Tel: ………………………………………………..

E-mail: dorottya.pota@im.gov.hu

E-mail: ……………………………………………

Számviteli bizonylatokkal kapcsolatos Pénzügyi kapcsolattartó neve, elérhetőségei:
elérhetőség: koltsegterites@im.gov.hu
………………………………………………………
…………………………………………………
Számviteli bizonylatok elektronikus fogadására
alkalmas elérhetőség, e-mail cím:
…………………………………………………….
Felek jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a 3. pontban megjelölt
kapcsolattartók személyében bekövetkező változásról haladéktalanul kötelesek egymást
írásban értesíteni.
IV. Egyéb feltételek
4. A Kérelmező tudomásul veszi, hogy az ÁSzF (Általános Szerződési Feltételek az Igazságügyi
Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodásaihoz) jelen megállapodás
elválaszthatatlan részét képezi, továbbá kifejezetten nyilatkozik, hogy az ÁSzF tartalmát a
megállapodás aláírását megelőzően megismerte és jelen megállapodás aláírásával elfogadja.
Felek jelen Megállapodást elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt
írták alá. Jelen Megállapodás négy eredeti példányban készült, amelyből egy-egy példány a
Feleket, illetve az IM Pénzügyi és Számviteli Főosztályát, továbbá az IM Jogi Szolgáltatási
Főosztályát illeti meg.
Budapest, 2022. ……………… „……”

………………, 2022. ………… hó ….. nap

Az Igazságügyi Minisztérium
képviseletében:

A(z) ………….………….….…..... (cégnév)
képviseletében:

…………………………………………….

………………………………...…. (aláírás)

Dr. Pátkai Nándor

…………………………………………
(név nyomtatott betűkkel)

helyettes államtitkár
A Céginformációs Szolgálat részéről

A Kérelmező részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2022. ……………………………
………………………………………….....
Pusztai Miklós
főosztályvezető
IM Pénzügyi és Számviteli Főosztály
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