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BKV Zrt.
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
A jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1980 Budapest, Akácfa u. 15.
Cégjegyzékszám:
01-10-043037
Adószám:
12154481-4-44
Csoport azonosító:
17781372-5-44
mint eladó (a továbbiakban: Eladó),
másrészről a
….
Székhely: .…
Cégjegyzékszám: ….
Adószám: …
mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

[RL1] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

(a továbbiakban együttesen: Felek)
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Az Eladó a kizárólagos tulajdonát képező, alábbi forgalomból ideiglenesen/véglegesen
kivont ……….. típusú járművet/eszközt (a továbbiakban: Jármű/Eszköz) jelen
Szerződésben foglalt feltételekkel eladja a Vevőnek, aki azt megvásárolja azt általa előzetesen
megtekintett és megismert állapotban.
1.2. A Vevő kijelenti, hogy a Járművön/Eszközön található, illetve jelen Szerződésben
szerepeltetett egyedi azonosító számok egyezőségéről meggyőződött.
1.3. A Szerződés tárgyát képező Jármű/Eszköz adatai és dokumentumai:
Jármű/Eszköz adatok:
Rendszám/Pályaszám/Gyártási szám ….
Alvázszám: ….
Motorszám: ….
Jármű/Eszköz típusa: ….
Gyártási év: ….
Jármű fajtája: ….
Szín: ….
Kilométeróra-állás: …km
Kilométeróra-állás rögzítésének időpontja: 20…….
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[RL2] megjegyzést írt: Ha kell vagy/vagy
[RL3] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő
[RL4] megjegyzést írt: Aktuálisan
személygépkocsit/tehergépkocsit/autóbuszt/villamost/trolibuszt
/metró kocsit
[RL5] megjegyzést írt: Aktuálisan eszterga gépet/ maró
gépet/ fékpadot/stb.
[RL6] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL7] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL8] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL9] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL10] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL11] megjegyzést írt: Vagy/vagy/vagy
[RL12] megjegyzést írt: Csak gépjárműnél
[RL13] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL14] megjegyzést írt: Csak járműnél
[RL15] megjegyzést írt: Csak gépjárműnél
[RL16] megjegyzést írt: Kipontozott részek aktuálisan
kitöltendők
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Dokumentumok:
-

Forgalmi engedély száma: …., érvényessége: 20……………. /forgalomból ideiglenesen
kivonva 20……………… napjáig/ forgalomból véglegesen kivonva 20……… napon.
Törzskönyv sorszáma: ……
Motorszámot igazoló származási nyilatkozat
Gépkönyv
Használati utasítás

[RL17] megjegyzést írt: vagy/vagy/vagy
[RL18] megjegyzést írt: Kipontozott részek aktuálisan
kitöltendők
[RL19] megjegyzést írt: Ha szükséges
[RL20] megjegyzést írt: Csak gépjárműnél
[RL21] megjegyzést írt: Csak eszköznél (ha van)

2. VÉTELÁR, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA
2.1. A Jármű/Eszköz vételára (a továbbiakban: Vételár) ……………. Ft + ÁFA, összesen:
……………… Ft azaz ………………………………………………………… forint. A
Vételárról az Eladó számlát (a továbbiakban: Számla) állít ki, melyet a Vevő legkésőbb a
Számla kiállítását követő 15 napon belül a Számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő
átutalással köteles kiegyenlíteni. A Vételár megfizetését az Eladó bankszámláján történő
jóváíráskor kell teljesítettnek tekinteni. A megfizetésnek a Számlán feltüntetett pénznemben
kell történnie.

[RL22] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL23] megjegyzést írt: Saját használatra vásárolt
személygépkocsinál nincs áfa fizetési kötelezettség, ekkor ez
törlendő
[RL24] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

2.2. A Vevő köteles a Vételár kiegyenlítését igazoló dokumentumot haladéktalanul az Eladó
Értékesítési Csoportja részére a docze@bkv.hu e-mail címre megküldeni.
2.3. A Jármű/Eszköz átadásának (birtokba vételének) feltétele a Vételár megfizetése.

[RL25] megjegyzést írt: Vagy/vagy

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE
3.1. A Szerződés hatálybalépésének napja jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírásának a
napja.
4. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
4.1. Tárolási telephely, átadó (a továbbiakban: Átadó):
Telephely megnevezése: BKV Zrt. ....
Telephely címe: ….
Átadó neve: ….
Átadó telefonszáma: ….
Átadó e-mail címe: ….

[RL26] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

4.2. A Vevő köteles, a Szerződés mindkét Fél által történt aláírását követő 3 munkanapon belül,
az Eladó Átadójával megállapodni az elszállítás ütemezéséről.
4.3. A Vevő jelen Szerződés aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a Járművek/Eszközők
átvételével kapcsolatban az Eladó részéről a Jármű/Eszköz megtekintésének alkalmával,
illetőleg a Jármű/Eszköz átvételét megelőzően megismert minden olyan körülményt, szabályt
(különös tekintettel a forgalmi-, tűz-, balesetvédelmi-, és munkavédelmi szabályokra),
amelyek betartására a Jármű/Eszköz átvétellel egyben kötelezettséget is vállal és kijelenti,
hogy munkavállalói, alvállalkozói és egyéb közreműködői sérelmére e szabályok be nem
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[RL27] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL28] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL29] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL30] megjegyzést írt: Vagy/vagy
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tartása miatt bekövetkezett balesetek, események vonatkozásában az Eladó felelősségét teljes
egészében kizárja.
4.4.

Az átvétel során a Vevő vagy alvállalkozója által végzett tevékenységgel összefüggésbe
hozható, az Eladónak okozott károkért a Vevő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik
az Eladó felé.

4.5.

A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Járművet az átvett állapotban önjáróan, ennek
lehetetlensége esetén vontatva, illetve szállító járművel szállítja el saját költségén.

[RL31] megjegyzést írt: Járműnél

A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eszközt az átvett állapotban saját költségén
szállítja el.

[RL32] megjegyzést írt: Eszköznél

4.5

4.6.

A Vevő részéről történő szállítási késedelmet okozó akadályközlés, az elszállítási és tárolási
határidők tekintetében, csak az Átadó, illetve felettesének igazolása mellett vehető
figyelembe.

4.7.

A Szerződés hatálybalépésétől a Jármű/Eszköz elszállítási időpontjáig az Eladó a
Járművet/Eszközt tárolja, de a Jármű/Eszköz állapotáért nem szavatol, azt nem őrzi.

[RL33] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL34] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL35] megjegyzést írt: Vagy/vagy

4.8.

A Jármű/Eszköz tárolási díjmentes elszállításának határideje …………………..

4.9.

Amennyiben ez nem történik meg, úgy ……………………… napját követően naptári
naponként ………………. Ft + ÁFA / Jármű/Eszköz, azaz ……………………… forint
+ általános forgalmi adó / Jármű/Eszköz tárolási díj (a továbbiakban: Tárolási díj)
ellenében a Járművet/Eszközt az Eladó további 10 munkanapig tárolja. Erre tekintettel a
Jármű/Eszköz elszállításának legkésőbbi határideje ………………….. napja.

4.10.

Abban az esetben, ha Jármű/Eszköz elszállításával, tárolásával kapcsolatban időközben
egyéb körülmény merül fel, úgy a Vevő és az Eladó tárolási telephelyének felelős vezetője
(szervezeti egység: …………………., név: ………………, elérhetőség: …………; a
továbbiakban: Telephely vezetője) erről – a Jármű/Eszköz legkésőbbi elszállítási
határidején belül – jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a Telephely vezetője az Eladó
Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság Tranzakciós és Környezetvédelmi Főosztály
Értékesítési Csoportjának elektronikusan a docze@bkv.hu e-mail címre haladéktalanul
megküld.

[RL36] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL37] megjegyzést írt: A határidőt a szerződés aláírási
procedúrájának szokásos átfutási ideje és a számla fizetési
határidejének figyelembe vételével kell meghatározni a
Vevővel egyeztetetten. Ha az aláírás (hatályba lépés)
valamilyen okból elhúzódik, a szerződésben a Felek ezt a
dátumot kijavíthatják (a javítás szabálya szerint) a csúszás
miatt kitolódó új dátumra.
[RL38] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő
[RL39] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL40] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő
[RL41] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL42] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL43] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL44] megjegyzést írt: A 4.8 pontban rögz tett időpont
plusz 10 munkanap
[RL45] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL46] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

4.11.

Az Átadó a Járművet/Eszközt, valamint a forgalmi engedélyt, törzskönyvet, átadás-átvételi
jegyzőkönyvvel (a továbbiakban: Átadás-átvételi jegyzőkönyv) a Vételárnak az Eladó
bankszámláján történő jóváírását követően adja át a Vevő részére. Az Átadás-átvételi
jegyzőkönyvben az általános adatokon kívül szerepelnie kell az Átadó és az átvevő
aláírásának, olvasható nevének, az okmányok átadás-átvételi időpontjának (év/hó/nap) és a
Jármű/Eszköz Vevő birtokába kerülési időpontjának (év/hó/nap/óra/perc).

4.12.

A Jármű/Eszköz birtokba adásának időpontja az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített
időpont.

4.13.

Az Átadás-átvételi jegyzőkönyvnek – a jelen Szerződés 4.14. pontjában foglaltak
tekintetében – minden esetben tartalmaznia kell a Jármű/Eszköz ismert hibáit, illetve
amennyiben a Járműnek/Eszköznek nincs ismert hibája, ennek tényét.
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[RL47] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL48] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL49] megjegyzést írt: Csak gépjárműnél

[RL50] megjegyzést írt: Vagy/vagy

[RL51] megjegyzést írt: Vagy/vagy
[RL52] megjegyzést írt: Vagy/vagy
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A Vevő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező Járművet/Eszközt, annak műszaki
állapotát a jelen Szerződés 4.13. pontja szerinti Átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak
szerint ismeri, és a Jármű/Eszköz jelenlegi állapotában a Szerződés teljesítéseként elfogadja.

[RL53] megjegyzést írt: Vagy/vagy

4.15.

A Vevő a Szerződés hatálybalépésétől kezdődően viseli a Járművel/Eszközzel kapcsolatos
terheket.

[RL55] megjegyzést írt: Vagy/vagy

4.16.

Az Eladó a Jármű/Eszköz, per-, teher- és igénymentességéért szavatol.

[RL56] megjegyzést írt: Vagy/vagy

4.17.

Felek rögzítik, hogy Eladó hibás teljesítésért való felelősségét – a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:175. §-a szerinti jogszavatosság
kivételével – kizárják; Eladó jótállást nem vállal, jótállási, kellékszavatossági, ahhoz
kapcsolódó kártérítési kötelezettség nem terheli.
5. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1.

Ha a Vevő jelen Szerződés 2.1. pontjában rögzített fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy ha a 4.9. pontban rögzített legkésőbbi határidőig (azaz a 10 munkanapos
tárolási időszak leteltéig) nem veszi át, illetve nem szállítja el a Járművet/Eszközt, úgy az
Eladó a Szerződést – írásban – azonnali hatállyal felmondhatja. A Szerződés felmondását
követően az Eladó jogosult másik vevővel szerződést kötni.

5.2.

A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Vevőt – amennyiben a Vételár kifizetése,
valamint az átvétel és az elszállítás elmaradása olyan okból következett be, amelyért felelős
– a Vételár 10%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: Kötbér) terheli.

5.3.

Az esedékessé vált Kötbér és Tárolási Díj után a Vevő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamatot köteles fizetni.

5.4.

A már kifizetett Vételárral a Felek elszámolnak egymással. A meghiúsult Szerződés miatt a
kifizetett Vételárból az Eladó a 4.9. pontban rögzített Tárolási díjat, valamint az 5.2
pontban rögzített Kötbért, továbbá amennyiben az Eladó a 10 munkanapos tárolási
időszakon belül vagy azt követően, helyszükséglete miatt a Járművet/Eszközt más helyre
kell, hogy elszállítsa, az ezzel felmerülő költségeit, visszatartani jogosult.

5.5.

A Vevő az Eladó azonnali hatályú felmondása esetén sem kár-, sem pedig más
költségtérítésre nem jogosult.
6. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME

6.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során
vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt,
tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet –
beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is –, amelyek nem közismertek
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen
hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal
való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más
jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné,
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[RL54] megjegyzést írt: Vagy/vagy

[RL57] megjegyzést írt: Fogyasztóval kötött szerződés
esetén törlendő!
Fogyasztó a Ptk. 8. § (1) 3. szerint: A szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
TERMÉSZETES SZEMÉLY.

[RL58] megjegyzést írt: Vagy/vagy

[RL59] megjegyzést írt: Vagy/vagy
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vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban:
Titok) kötelesek kezelni.
6.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan
megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra,
illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek
hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

6.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük
jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti
titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

6.4.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő
megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a
titoktartási kötelezettség.

6.5.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az Eladó az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján
helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő
és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől,
közérdekű adatnak minősül.
7. ÉRTESÍTÉSEK

7.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli
értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott,
tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3.
(harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, a címzett ismeretlen helyre
költözött, az iratot nem vette át vagy az átvételt megtagadta.

7.2.

A Felek rögzítik, hogy kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges
információról haladéktalanul – fax vagy e-mail útján – és szükség esetén írásban,
visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és
tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy
olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet
értesíteni.

7.3.

Kapcsolattartók:
Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: ….
Cím: ….
Telefon: ….
E-mail: ….

[RL60] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy
Név: ….
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[RL61] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1.

A Felek kijelentik, hogy mindkét Fél teljesíti a tulajdonjog változásából adódó bejelentési
kötelezettségét a közlekedési hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követően, a
jogszabályban meghatározott határidőn belül.

8.2.

A Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő
joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

[RL62] megjegyzést írt: Csak járműnél

Az átadás-átvétel és az elszállítás, továbbá a hatósági nyilvántartásokban történő
tulajdonosváltozás átvezetése során felmerülő összes költség a Vevőt terheli.

[RL63] megjegyzést írt: Csak járműnél

8.3.
8.4.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
Felek az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) a 4. cikk 7. pontja és 26. cikke
értelmében a jelen Szerződés megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek
személyes adatai tekintetében megvalósuló közös adatkezelésről a következők szerint
rendelkeznek.
8.4.1. A Vevő kijelenti, hogy az Eladó honlapján
(https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas_adatkezelesrol_egyeb_ingoertekesites?jid=)
található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
megismerte és azt, valamint a Felek közös adatkezelésére vonatkozóan a jelen
Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró
munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismerteti, és ennek megtörténtét az Eladó felé a mellékelt
Nyilatkozat aláírásával és megküldésével írásban visszaigazolja.
8.4.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő általi személyes adatkezelésére
vonatkozó, az Eladó rendelkezésre bocsátott, 8.4.1. pontban kifejtettek szerinti
információk ismertetése és visszaigazolása tekintetében az ott meghatározottak
szerint jár el.
8.4.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a
továbbiakban: Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során
bármely Félhez kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a
másik Fél irányban az a Fél köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy
akinek érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél felé kívánja a
Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója,
vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a
másik Félnek intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja.
6

BKV Zrt

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

név/cégnév
BKV Zrt. 0307/…../….

A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban
meghatározott határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez a
szükséges információk rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján
szükséges intézkedések megtételében.
8.4.4. A Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az érintettel szemben
fennálló egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban
rögzítik, hogy azt a Felet, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból,
amelyért felelős, megszegi, az Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság,
hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az esetben, amennyiben az
Érintett a közös adatkezelésre tekintettel nem a jogellenesen eljáró, hanem a másik
Féllel szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik személy
a másik Fél számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik
Félnek a személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit – haladéktalanul
és teljes körűen – megtéríteni köteles.
8.4.5. A fentieken túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket
azzal, hogy a Feleket e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.
8.5.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

8.6.

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő esetleges
jogvitáikat elsősorban peren kívül – békés úton – igyekeznek rendezni. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 5 (öt)
magyar nyelvű eredeti példányban – melyből 3 (három) példány Eladót, 2 (két) példány Vevőt illet
– jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 201.. ………….. „….”. napja

Budapest, 201.. ………….. „…”. napja

.…………..…………….. ……….………….
NÉV
NÉV
titulus
titulus

………………………..
NÉV
titulus

Budapesti Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Eladó

…………………………………………
………………..
Vevő
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NYILATKOZAT

Alulírott, …... kijelentem, hogy Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal ........ szám alatt létrejött szerződéssel kapcsolatos adatkezelési
tájékoztatásban foglaltakat megismertem és azokat az érdek- és tevékenységi körömben
eljáró személyekkel is ismertettem.

…………….., 20...

hónap „….”. napja

aláírás
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