
 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Számla és bizonylat elektronikus úton történő küldéséről és befogadásáról, amely létrejött egyrészről  

a Dunafém ’95 Kft. 

Székhely:  8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 3. 

Adószám:  11115940-2-07 

Cégjegyzékszám: 07-09-003830 

Bankszámlaszám: 10300002-10613202-49020015 

Számlavezető:  MKB Bank Zrt. 

Képviseli:  Görögné Király Anikó és Bedő István ügyvezetők 

Értesítési cím:  8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 3. 

Telefonszám:  +36 (20) 238-8058 

továbbiakban: „Szállító”, 

másrészről az 

 

Cégnév:  ………..….……………………………………………………….…………..…..………. 

Székhely:  ….………….………………………..……………………………………………………… 

Telephely:  …………….………………………………….…………………………………..……..….  

Adószám:  …………….………………………………………….…………………………..…………  

Cégjegyzékszám: ….….…………..…………………………………………….…………………..………… 

Bankszámlaszám: .………………………………..……………………………………….…………..……….  

Számlavezető bank: ……………….………………………………………………………….…………..……….  

 

Képviseli:  …………….………………………………………………………… (önálló ügyvezető) 

Értesítési cím: ……….………………………………………………………………….…..……….  

Telefonszám: …………….………………………………………………………………………..… 

 

 továbbiakban: „Megrendelő” 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

  



 

 

PREAMBULUM 

 

Felek megállapítják, hogy közöttük Szállítási Keretszerződés jött létre, amely szerződéshez 

kapcsolódik jelen megállapodás, annak kiegészítéseként. 

 
 

1. Megállapodás célja 
 

Felek kölcsönös akaratukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a Szállító részéről Megrendelő 

részére küldendő számlákat és bizonylatokat, a mai informatikai lehetőségeket kihasználva, 

elektronikus úton juttassák el / fogadják be. 

 

2. Szállító kötelezettség vállalása 
 

Szállító az általa kiállított számlákat és bizonylatokat KIZÁRÓLAG elektronikus úton, e-mail 

csatolmányaként, PDF formátumban juttatja el Megrendelő részére. 
 

Szállító az általa kiállított számlák és bizonylatok - az e-mailben történő elküldéssel 

egyidejűleg – Szállítót illető példányait kinyomtatja, és papír alapon megőrzi, a hatóságok 

által elvárt megőrzési időn belül. 
 

Szállító garantálja, hogy az általa a Megrendelő részére elektronikus úton, e-mail 

csatolmányaként megküldött PDF formátumú bizonylat és számla adattartalma, valamint a 

Szállító által kinyomtatott és papír alapon megőrzött azonos sorszámú bizonylat és számla 

adattartalma teljes mértékben egyező. 

3. Megrendelő kötelezettség vállalása 
 

Megrendelő az általa elektronikus úton, e-mailben befogadott számlákat és bizonylatokat 

kinyomtatja, és papíralapú bizonylatként kezeli, illetve őrzi meg a hatóságok által elvárt 

megőrzési időn belül. 

4. Felek elektronikus elérhetőségei 
 

Szállító elektronikus elérhetősége, melyről a bizonylatok és számlák kiküldésre kerülnek 

 

info@dunafem.hu 
 

 

Megrendelő elektronikus elérhetősége, amelyen a bizonylatok és számlák befogadásra 

kerülnek 

 

e-mail: __________________________________________ 

 

5. Záró rendelkezés 
 

Fenti megállapodást Felek az Általános Forgalmi Adó törvény 168/A §. (1)-(2) bekezdésében 

foglaltak alapján kötik. 

 

Székesfehérvár, 20….  . …………..….. hó ……….nap 

 

Dunafém ’95 Kft. 

Görögné Király Anikó és  

Bedő István 

ügyvezetők 

s.k. (Szállító) 

 

________________________________ 

_______________________ 

 

………………………….…..  

ügyvezető 

(Megrendelő) 

 

mailto:info@dunafem.hu

