
amely létrejött egyrészről 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Elnevezése (teljes név): MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 
Cégjegyzék száma: 01-10-041828- Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószáma: 10760798-2-44 
Közösségi adószáma: HU10760798 
Statisztikai számjel: 10760798-6420-114-01 
Bankszámlát vezető ERSTE Bank Hungary Zrt. 
pénzintézet neve és 11600006-00000000-19798776 
bankszámla száma: 

Képviseli (név, beosztás): Huszár András gazdasági vezérigazgató-

helyettes és dr. Pap Gabriella üzletfejlesztési 

osztályvezető 

Szerződésazonosító szám: 4000249934 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 
Elnevezése (teljes név): KPMG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31. 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-698768 
Adószáma: 12691908-2-44 
Közösségi adószáma: HU12691908 
Statisztikai számjel: 12691908-7022-113-01 
Bankszáml�t vezető pénzintézet K&H Bank 10201006-50238028-00000000 
neve és bankszámla száma: 

Képviseli (név, beosztás): Ságodi Attila - Partner 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön a „Fél", együttesen a „Felek") 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

Felek az         (a továbbiakban: Céltársaság) akvizíciójához kapcsolódóan a „Céltársaság 

üzleti értékének meghatározása" tárgyban 2017. január 9-i dátummal vállalkozási 
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. Felek a Szerződés Vállalkozó által történő 
teljesítése során egyeztettek a _Szerződés szerinti Munka terjedelméről, és megállapodtak 
arról, hogy a teljesítés lezárását megelőzően a Munka terjedelmének bővítése és 
aktualizálása szükséges. 

A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják (a továbbiakban: 1. 

számú Módosítás): 
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A Szerződés 1. pontja (Szerződés tárgya) az alábbiak szerint módosul: 

,,A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy 
az                 (a továbbiakban: Céltársaság) akvizíciójához kapcsolódóan elvégzi a 
Céltársaság üzleti értékének meghatározását a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. sz. mellékletben (Munkaspecifikáció) rögzített és specifikált terjedelemben és 
feltételek szerint (a továbbiakban: Munka), valamint ezt követően az 1. sz. melléklet szerinti 
Munka terjedelem alapján elvégzi a Céltársaság üzleti értékelésének, adózási és pénzügyi 
átvilágításának alábbi feltételek szerinti kiegészítését és aktualizálását (a továbbiakban: 
Munka Kiegészítés): 

• A pénzügyi és adózási átvilágítás vizsgálata a 2016. december 31-vel végződő
pénzügyi évre, és a 2017. június 30-i dátummal záruló féléves periódusra
vonatkozóan. Az átadásra kerülő pénzügyi és adózási átvilágítási jelentésben a 2017
március 1-i jelentésben szereplő 2016. szeptember 30-i időszak helyett a 2016.
december 31-i időszak kerül figyelembe vételre. A Céltársaság piaci alapú vállalat
értékelése a 2017. június 30-i értékelési napra vonatkozóan.

Vállalkozó a tranzakcióval kapcsolatos döntéshozatalra való alkalmassága érdekében 
elkészített jelentéseket (a továbbiakban: Jelentések), 2 (kettő) db elektronikus adathordozón 
(CD, vagy DVD) a 6.1 pont szerinti teljesítési határidőre köteles Megrendelő részére átadni." 

A Szerződés 2. pont (A Vállalkozó jogai és kötelezettsége) 2.5. alpontja törlésre kerül 
úgy, hogy az azt követő alpontok sorszáma automatikusan egyel nő. 

A Szerződés 4. pontja (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosul: 

„ 4.1. A Vállalkozót a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése és az 1. pontban rögzített 
Munka és Munka Kiegészítés elvégzésének ellenértékeként összesen az alább 
rögzített Vállalkozói Díj illeti meg, ami az 5.1. pont szerinti ütemezésben esedékes: 

298 361 EUR + ÁFA, 
azaz kettőszázkilencvennyolcezer-háromszázhatvanegy Euro 

plusz általános forgalmi adó 

4.2. Amennyiben a 6.1. pont szerinti 2. Munkarészt Vállalkozó Céltársaság elégtelen 
adatszolgáltatása miatt nem tudja a jelen Szerződésben előírtak szerint teljesíteni, 
abban az esetben Felek Vállalkozó által az egyes Munkarészekre fordított igazolt 
időráfordítás kimutatása alapján számolnak el az alábbi óradíjakon azzal, hogy amikor 
a 2. Munkarészre óradíj alapon számított munka díja elérte az 59.062 EUR + ÁFA 
összeget és ezt követően minden további 16.000 EUR + ÁFA óradíj alapon számított 
munkadíjelérését követően, a Vállalkozó erről tájékoztatja a Megrendelőt és a 
Megrendelő a rendelkezésére álló információk és a Vállalkozó által nyújtott 
tájékoztatás alapján eldönti és írásban 3 munkanapon bel_ül cégszerű levélben jelzi, 
hogy kívánja-e folytatni a munkát vagy sem. A döntés időpontjáig a Vállalkozó 
felfüggeszti a munkát. Amennyiben a Megrendelő a folytatás mellett dönt, vagy 3 
munkanap alatt nem tájékoztatja a Vállalkozót a döntéséről, a Vállalkozó ugyanúgy 
időráfordítás szerinti elszámolás alapján folytatja a munkát azzal a feltétellel, hogy 
ezen 2. Munkarészre az óradíj alapon összesen kifizetett díj nem haladhatja meg 
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a117 423 EUR + ÁFA, azaz a száztizenhétezer négyszázhuszonhárom euró + 

általános forgalmi adó összeget: 

Tanácsadói Nettó óradíj (EUR) 
kategória 

Románia Maovarorszáo 
Partner 
Menedzser 
Tanácsadó 

4.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj fedezi valamennyi szerződéses 

kötelezettségének teljesítésének ellenértékét és költségét, ideértve a jelen Szerződés 

teljesítése során létrejövő valamennyi szellemi alkotás díját is. Kivételt képeznek a 

Munka során esetlegesen felmerülő nemzetközi utazási költségek. E költségek 

megtérítése a Felek közötti utólagos és tételes elszámolással történik. 

4.4. A Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Vállalkozó részére előleget nem fizet." 

A Szerződés 5. pontja (Fizetési feltételek) az alábbi új 5.1. alponttal kerül kiegészítésre 
úgy, hogy a többi alpont sorszáma automatikusan egyel nő: 

„5.1. A Vállalkozó összesen 2 (kettő) darab számla benyújtására jogosult az alábbi 

ütemezésben: 

Számla 
1. Számla

2. Számla

Utemezés Nettó díj (EUR) 
A Szerződésben rögzített Munka terjedelme 180 938 
szerinti 

• végleges jogi átvilágítási jelentés,
• előzetes adózási átvilágítási jelentés,
• előzetes pénzügyi átvilágítási jelentés,

valamint
• ezen dokumentumok 

összefoglalójának magyar 
fordításának

vezetői 
nyelvű 

Megrendelő által történő elfogadását követően 
Az eredeti Szerződésben rögzített Munka és a 
jelen 1. számú Módosításban rögzített Munka 
Kiegészítés terjedelme szerinti 

• angol nyelvű, 2017. június 30-i dátumra
aktualizált, végleges adózási átvilágítási
jelentés

• angol nyelvű, 2017. június 30-i dátumra
aktualizált, végleges pénzügyi átvilágítási
jelentés

• angol nyelvű végleges értékelési jelentés
2017. június 30-i értékelési napra

• ezen dokumentumok 
összefoglalójának magyar 
fordításának

vezetői 
nyelvű 

Megrendelő által történő elfogadását követően 

117 423" 

A Szerződés 6. pontja (Teljesítési határidő) 6.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
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„6.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti Munkát az alábbi ütemezésben köteles 

elvégezni és a Dokumentumokat Megrendelő részére átadni: 

Ssz. Munkarész leírása 

1. Az eredeti Szerződésben rögzített Munka
terjedelme szerint

• végleges jogi átvilágítási jelentés,
• előzetes adózási átvilágítási jelentés,
• előzetes pénzügyi átvilágítási jelentés,

valamint
• ezen dokumentumok 

összefoglalójának magyar 
fordítása'

vezetői 
nyelvű 

2. Az eredeti Szerződésben rögzített Munka és a
jelen 1. számú Módosításban rögzített Munka
Kiegészítés terjedelme szerinti

• angol nyelvű, 2017. június 30-i dátumra
aktualizált, végleges adózási átvilágítási
jelentés

• angol nyelvű, 2017. június 30-i dátumra
aktualizált, végleges pénzügyi átvilágítási
jelentés

• angol nyelvű végleges értékelési jelentés
2017. június 30-ig értékelési napra

• ezen dokumentumok vezetői 
összefoglalójának magyar nyelvű 
fordításának

A Jelentés(ek) Megrendelő 
részére történő átadásának 

határideje 

A jelen 1. számú Módosítás 
aláírását követő 5 (öt) 

munkanap 

2017. december 29. 

A Megrendelő a fenti határidőt megelőző teljesítést elfogad." 

A Szerződés 8. pontja (Kapcsolattartás) 8.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 

,,8.1. A Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki: 

A Megrendelő részéről a kijelölt kapcsolattartók: 

Szakmai kérdésekben kijelölt kapcsolattartó: 

név: 

telefonszám: +36

e-mail:

A teljesítésigazolás aláírására jogosultak: 
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Szerződéses kérdésekben kijelölt kapcsolattartó: 
név:  

telefonszám: +36 
e-mail:  

A Vállalkozó részéről a kijelölt kapcsolattartó: 

név:  
telefonszám: + 36 
email:  

A Szerződés jelen 1. számú Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

Jelen 1. számú Módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt 
érvényes, valamint hatályos. 

A jelen 1. számú Módosítás a Felek által történő aláírással lép hatályba. 

A jelen 1. számú Módosítás három eredeti példányban készült, melyből két példány a 
Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illet. 

Budapest, 2017. � 01 � .

/4 �/ ......... --�- ... L.�······ ... 

Huszár András 
gazdasági 

vezérigazgató-helyettes 

/? ( � 
. ······�···� 

dr. ap Gabriella 
üzletfejlesztési 
osztályvezető 

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Megrendelő 

Szignálási információ 

  

  

  

     

Budapest, 2017. o\�� b-t� \�-

KPMG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Vállalkozó 

Igénylő szervezet vezetőjének szignózása 

Szakmai terület szignózása 

Számviteli terület szignózása 

Jogi szignózása 

Logisztikai vezető szignózása 
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